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1 Inledning  

1.1 Avhandlingens bakgrund  

Offentliga rum, såsom torg, plazan, gator och parker har ända sedan städernas uppkomst varit 

konstanta element i städernas utveckling samt varit av betydelse i städerna, eftersom de 

offentliga rummen fungerat som arenor för både demokrati, mänsklig växelverkan och social 

kontakt (Pasaogullari & Doratli 2004). Offentliga rum har dock genom tiderna utvecklats i 

samband med förändringar i städer och samhällen, vilket lett till att offentliga rums 

egenskaper, strukturer, roller och betydelser ständigt varierat. Under det senaste decenniet har 

emellertid ny fokus och nya värderingar inom stadsplaneringen och stadsutvecklingen gradvis 

uppstått och detta har positivt inverkat på offentliga rum och påbörjat en ny fas i deras 

utveckling. Undersökningar som baserar sig på denna nya utvecklingsfas behandlar hur man 

planerar och använder offentliga rum och dessa undersökningar börjar få allt mera fotfäste 

inom forskningen av offentliga rum. Man börjar även allt mer beakta dessa undersökningar i 

olika planeringsprocesser (se t.ex. Gehl 2001; Franck & Stevens 2006; Gehl 2010; Hou 2010).  

 

Idag anser man att offentliga rum är en av de viktigaste komponenterna i en hälsosam urban 

miljö och att de offentliga rummen bör spela en central roll inom urban planering och 

utveckling. Detta baserar sig på de offentliga rummens positiva inverkningar, som sträcker sig 

allt från det funktionella till det sociala (Pasaogullari & Doratli 2004: 225). I Finland har man 

under de senaste åren börjat tala om en helhetsbetonad näringspolitik och detta har lett till att 

man också i Finland allt mer börjat betona de offentliga rummens betydelse och roll för 

städernas tillväxt. Med en helhetsbetonad näringspolitik vill man framhäva betydelsen av att 

förbättra företagens och arbetskraftens verksamhetsmiljöer, som starkt innefattar också 

offentligt rum. Offentliga rum är alltså viktiga element i städers dragningskraft och offentliga 

rum är därför viktiga för städers konkurrenskraft, både nationellt och globalt (Kainulainen 

2009: 181). 

 

Hand i hand med den nya utvecklingsfasen angående offentliga rum pågår förändringar i 

städer och i deras struktur. Dessa förändringar kännetecknas främst av tillväxt och utvidgning 

av städernas influensområde. Förändringarna i fråga har lett till att städer, befolkningen och 

aktiviteter splittrats rumsligt och till att nya samband mellan olika områden och aktiviteter 

uppstått (t.ex. Castells 1989; Bertolini 1999; Bertolini & Dijst 2003; Alppi & Ylä-Antilla 
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2007). I denna stadsstruktur ökar rörligheten hos såväl människor, som varor, innovationer 

och idéer varvid tillgänglighetens roll blir allt viktigare. Tillgängligheten värdesätts därför allt 

högre och har en allt större inverkan på vart bosättningen och funktioner lokaliseras. 

1.2 Avhandlingens målsättning och struktur  

Målsättningen med denna avhandling är att forska i tillgänglighetens och den ökade 

rörlighetens inverkan på offentliga rum, eftersom både tillgängligheten och den ökade 

rörligheten är viktiga, och tydligt starka komponenter i dagens utveckling och uppbyggnad av 

städer och samhällen. Det starka och tydliga sambandet mellan städernas, samhällenas och de 

offentliga rummens utveckling fungerar sålunda som en grund för denna avhandling. 

Tillgänglighetens och rörlighetens betydelse träder också allt mer fram i de flesta 

undersökningar av offentliga rum och dess egenskaper (se t.ex. Relph 1980; Whyte 1980; 

Carr et al. 1995; Bertolini & Spit 1998; Bertolini 1999; Gehl & Gemzøe 2001; Bertolini & 

Dijst 2003; Pasaogullari & Doratli 2004; Franck & Stevens 2006; Project for Public Spaces 

2013 b). Trots detta har det i en rätt snäv utsträckning gjorts mera specifika undersökningar av 

hur tillgängligheten och dess ökade roll i städer och hur den ökande rörligheten inverkar på 

offentliga rum. I Finland och Helsingfors är undersökningar förknippade med dessa teman 

obefintliga. Detta skapar sålunda ett behov för denna slags undersökningar och denna 

avhandling strävar alltså till att svara på frågor om huruvida tillgängligheten och den ökade 

rörligheten inverkar på offentliga rum, hur offentliga rum används och vem som använder 

dem, eller om tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum inte är 

betydande. Ifall denna inverkan är tydlig är den nämligen viktig att beakta då man utvecklar, 

förnyar och skapar nya offentliga rum. 

 

Avhandlingen har två centrala teman. Det första temat är den senaste tidens utveckling av 

offentliga rum i samband med städernas och samhällenas utveckling. Detta skapar grunden för 

det andra temat, nämligen tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga 

rum, både allmänt och i Helsingfors. I avhandlingen presenteras först en kort överblick av hur 

offentliga rum har utvecklas i anslutning till städerna och samhällena efter andra världskriget 

till idag. Detta belyser hur förändringar i städerna och samhällena har en inverkan på 

offentliga rum. Därefter behandlas detta samband i dagens städer, genom att i avhandlingen 

forska i tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum.  
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Avhandlingen framskrider kronologiskt och behandlar de centrala teman både på ett allmänt 

och på ett lokalt plan. Målsättningen är att både tillgodogöra existerande information och att 

skapa ny information om offentliga rum och om hur man idag använder och utvecklar 

offentliga rum både lokalt, regionalt och globalt. Forskningsfrågorna för avhandlingen är 

därmed:  

 

- Hur har offentliga rum utvecklats efter andra världskriget och hur är detta förknippat 

med städernas och samhällenas utveckling? 

- Vilken inverkan har den ökade rörligheten på offentliga rum? 

- Vilken inverkan har tillgängligheten och dess växande roll på offentliga rum?  

- Vilken inverkan har tillgängligheten och den ökade rörligheten på offentliga rum i 

Helsingfors?  

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. Första kapitlet behandlar undersökningens målsättning. 

Andra kapitlet behandlar offentligt rum som begrepp, både generellt och specifikt i denna 

undersökning, och som fysiska platser i städerna. Detta är essentiellt för att behandla den 

komplexa och mångsidiga tematik som är förknippad med offentliga rum och för att framhäva 

både det teoretiska och det praktiska i anslutning till offentliga rum. Offentliga rum behandlas 

sålunda från olika synvinklar med målsättningen att ge en helhetsbild av dessa och deras 

utsträckning, både som begrepp och som existerande platser i städerna. Avhandlingen tar 

dock inte ställning till den problematik som är förknippad med offentliga rum och deras olika 

beskrivningar och uträckningar. Denna endast nämns och beskrivs varefter begreppet 

offentligt rum avgränsas för att lämpa sig för denna avhandling. 

 

Tredje kapitlet ägnas åt utvecklingen av det offentliga rummet och sambandet mellan 

offentliga rum, samhällen, städer och deras struktur från andra världskriget till idag. Kapitlet 

framskrider alltså kronologiskt och i kapitlet dras paralleller mellan utvecklingen av städer 

och förändringar i offentliga rum. Först ges en kort presentation av de viktigaste händelserna 

och förändringarna som redan skett efter andra världskriget, sedan redogörs för de aktuella 

elementen i städernas strukturella utveckling idag och därefter behandlas den ökande 

rörligheten och tillgängligheten mera ingående. 

 

Undersökningens metoder och material behandlas i fjärde kapitlet. I kapitlet anges varför 

materialet och metoderna valdes, metodernas styrkor och svagheter och vilken roll de spelar i 
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undersökningen. Femte kapitlet utgör undersökningens empiriska del. I kapitlet beskrivs kort 

de valda offentliga rummen och varför just dessa valdes. Därefter behandlas de tre offentliga 

rummen mera ingående var för sig. Angående vart offentligt rum behandlas först de fysiska 

egenskaperna och sedan tillgängligheten och den ökade rörlighetens inverkan. Detta utförs 

genom att observera de offentliga rummen och genom att sedan analysera observationerna. 

Till slut ges en sammanfattning. 

 

I sjätte kapitlet bedöms och utvärderas både de använda metoderna, utgående från deras 

lämplighet för denna undersökning, och valet av de offentliga rummen. I kapitlet behandlas 

också de centrala resultaten som kommit fram både i teoridelen och i den empiriska delen. 

Det sista och sjunde kapitlet är reserverat för slutsatser och diskussion. Detta kapitel strävar 

också till att presentera intressanta teman och inriktningar, med hjälp av vilka man kunde 

utveckla tillgänglighetsforskningen och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum. I 

kapitel sex och sju sammanfattar jag alltså avhandlingen. 
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2 Det offentliga rummet som begrepp och plats 

2.1 Det offentliga rummet som begrepp  

Offentligt rum är ett mångsidigt begrepp med en lång historia och många olika dimensioner 

och beskrivningar. Begreppet har existerat allt sedan det antika Grekland då agoran, alltså 

marknadsstället, var det ställe dit människor kom för att träffas, handla, diskutera och rösta 

(Minton 2006: 9). Genom historien har begreppet sedan förändrats och utvecklats till att också 

innefatta parker, gator, torg och senare även shoppingcenter och andra inomhusutrymmen 

(ibid.). Fastän speciellt geografer, stadssociologer, arkitekter och samhällsplanerare länge 

forskat i just offentligt stadsrum har den senaste tidens utveckling inom kommunikations- och 

mediateknologin lyft fram nya dimensioner av offentligt rum. Idag då man talar om offentliga 

rum lyfts sålunda även konst- och mediaföreställningars diskursiva rum och internets och 

digitaliska spels virtuella rum fram (Ridell et al. 2009: 7−8). De engelska forskarna George 

Varna och Steve Tiesdell (2010) har skapat en modell för att demonstrera hur man kan se på 

och beskriva offentliga rum. Modellen delar upp de olika sätten och beskrivningarna i tre 

huvudgrupper (fig. 1). Denna modell är ett av många sätt att konceptualisera det offentliga 

rummet, men i denna modell har man täckande och mångsidigt lyckats lyfta fram allt det som 

det offentliga rummet innefattar, både som fysiska platser och som begrepp.   

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika sätt att se på, och beskriva offentliga rum (Varna & Tiesdell 

2010: 578 figuren modifierad av skribenten). 
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Den första huvudgruppen i modellen innefattar det offentliga rummets två olika nivåer, 

nämligen den praktiska nivån och den begreppsmässiga nivån (fig. 1). Den praktiska nivån 

behandlar hur man skapar offentliga rum, alltså hur man skapar riktiga, existerande offentliga 

platser, som blir källor för människors iakttagande och tolkningar. Den begreppsmässiga och 

den mer teoretiska nivån koncentrerar sig på olika beskrivningar av och syner på offentliga 

rum. Dessa två nivåer behandlar alltså offentliga rum både som enskilda enheter och som 

delar av större helheter. Nivåerna framhäver också offentliga rums specifika platser och 

betydelser både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. (Varna & Tiesdell 2010: 577−578). 

 

Den andra huvudgruppen består i sin tur av offentligt rum som koncept och gruppen innefattar 

både det individuella perspektivet, och de olika vetenskapsgrenarnas perspektiv på det 

offentliga rummet (fig. 1). Varje människa har sitt eget perspektiv, sin egen uppfattning och 

sitt eget sätt att se på och att uppleva offentliga rum. Också olika vetenskapsgrenar har egna 

sätt att se på, förklara och teoretisera det offentliga rummet. Då man forskar i det offentliga 

rummet påverkar vetenskapsanknytningen sålunda ofta hur man ser på och förstår det 

offentliga rummet. (Varna & Tiesdell 2010: 577). Inom geografin och geografisk forskning 

har termerna rum och plats alltid varit centrala (Haggett 2001: 5). Rum har både tolkats som 

något absolut (en fast konstruktion) och som något relativt (en flexibel konstruktion). Absolut 

rum kan granskas utgående från dess läge, avstånd eller administrativa avgränsning. Relativt 

rum kan bestämmas genom parametrar som förändras, som till exempel tid och bekostnad 

(Ridell et al. 2009: 12−13). En plats i sin tur är ett specifikt ställe, till vilket människor 

förknippar personliga preferenser, åsikter, minnen, känslor och upplevelser (Haggett 2001: 5). 

Det offentliga rummet som begrepp inom geografin omfattar egenskaper av både termen plats 

och rum. Offentliga rum inom geografin är alltså fysiska platser med vissa egenskaper, till 

vilka människor förknippar personliga preferenser. Sålunda blir dessa offentliga rum vad 

Varna och Tiesdell (2010: 577) kallar en plats med betydelse. 

 

Inom vissa vetenskapsgrenar används termerna offentlighet och den offentliga sfären för att 

beskriva grenarnas syn på offentliga rum. Sociala filosofer, så som Hanna Arendt (1958), och 

politiska forskare ser offentlighet och den offentliga sfären som det offentliga rummets 

betydelse och uppgift. Dessa forskare framhäver alltså demokrati och invånarnas rätt och 

möjlighet till att träffas, diskutera och debattera i offentliga rum. Förknippat med offentliga 

rum, offentlighet och den offentliga sfären är också termen publicitet. Med publicitet förstås 

den sfär som uppstår då människor medför sina privata förhållanden och egenskaper till 
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offentliga ställen och utsätter dessa förhållanden och egenskaper för allmänhetens blick. Detta 

anses vara motsatsen till privatliv, som innefattar rätten att inte avslöja privata saker 

(Mäenpää 2005: 35). Det privata och det allmänna innefattar såväl fysiskt rum, som kulturella 

betydelser och strukturer, som till exempel samhälleliga och individuella beteenden och 

livsstilar (Madanipour 2003: 1−2). Termen publicitet framhäver alltså urskiljandet av 

offentligt och privat och denna urskiljning är viktig då man talar om offentligt rum. Man har 

nämligen betonat skillnader mellan det privata och det allmänna ända sedan städer och 

offentliga rum börjat uppstå (ibid.) Det har också alltid funnits en växelverkan mellan det 

offentliga och det privata (ibid.).  

 

Ytterligare vetenskapsgrenar, som har en egen syn på offentligt rum, är antropologin och 

sociologin. Inom dessa vetenskaper koncentrerar man sig främst på den historiska 

konstruktionen av platser och platsens subjektiva och sociala innehåll (Varna & Tiesdell 

2010: 577). Richard Sennett (1977) och Erving Goffman (1959), som några exempel, 

förknippar det offentliga och det allmänna med det sociala och fokuserar på människors 

möjlighet att träffas och umgås i offentliga rum. Även sociologen Henri Lefebvre (1991) 

utgår ifrån att det offentliga rummet är en social konstruktion. Lefebvre (ibid.) som har haft 

ett stort inflytande inom forskningen i offentliga rum ansåg att dessa inte endast kan beskrivas 

utgående från de aktiviteter som äger rum i dem. Lefebvre (ibid.) framhävde nämligen också 

människorna och deras sociala kontakter i offentliga rum. Den juridiska vetenskapsgrenen har 

ytterligare ett eget sätt att se på det offentliga rummet. Inom denna vetenskap fokuserar 

forskare sig på det offentliga rummets tillgänglighet och kontroll (Varna & Tiesdell 2010: 

577).  

 

Den tredje huvudgruppen i modellen innefattar hur man närmar sig offentligt rum som 

koncept och det offentliga rummets offentlighet. Det förekommer två huvudsakliga 

närmelsesätt, det deduktiva sättet och det induktiva sättet (fig. 1). Inom det deduktiva sättet 

anser man att verkligheten ständigt skapas både i människors tankar och genom växelverkan 

mellan människor. Inom det deduktiva närmelsesättet framhävs alltså olika sociala 

konstruktioner som vissa människor och grupper bygger i offentliga rum. Enligt detta synsätt 

är ett ställe sålunda offentligt endast ifall människor anser att det är offentligt. Detta leder till 

ett problem i anslutning till det deduktiva närmelsesättet, nämligen generalisering. Då en viss 

människa eller en viss grupp anser att en plats är allmän och tillgänglig, betyder det nämligen 

inte att andra människor automatiskt också anser det. Ifall man sedan generellt anser att ett 
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ställe är offentligt för alla, endast för att en viss grupp anser att stället är offentligt kommer en 

del människors åsikter att åsidosättas. Inom det induktiva närmandet granskar man i sin tur 

olika vetenskapsgrenars litteratur om offentligt rum och försöker i litteraturen hitta 

gemensamt innehåll för begreppet. Med hjälp av detta innehåll beskriver man därefter vad 

som gör rum offentliga. Svagheten med detta närmelsesätt är att man inte beaktar 

människorna i de offentliga rummen, utan man rör sig endast på ett allmänt plan. (Varna & 

Tiesdell 2010: 578).  

 

Oberoende av de olika nivåerna, synvinklarna och närmelsesätten är det offentliga rummets 

betydelse för städer och städernas invånare stor. Offentliga rum har nämligen genom tiderna 

alltid varit platser dit människor kommit för att uttrycka sina åsikter och tankar. De offentliga 

rummen har också fungerat som arenor för olika protester, demonstrationer och spänningar 

mellan olika grupper. De offentliga rummen fungerar än idag som arenor för liknande 

aktiviteter. Offentliga rum har ytterligare en viktig roll för både det sociala och det kulturella 

livet i städer. Individer och grupper kan nämligen träffas i de offentliga rummen och där 

utövar önskade aktiviteter. De offentliga rummen är sålunda viktiga platser i människors 

vardag och betydande platser för umgänge. De offentliga rummen spelar också en viktig roll i 

skapandet av en samhörighetskänsla. (Sanders 2009: 263−268). 

 

De offentliga rummen är även platser där aktuella lokala, regionala och globala händelser, 

utvecklingsmönster och riktlinjer utspelas. De offentliga rummen blir sålunda platser där 

människor har en möjlighet att skapa konsensus för och värdesätta dessa aktuella händelser, 

utvecklingsmönster, riktlinjer och teman. Offentliga rum representerar ytterligare hur 

människor lever i olika samfund och städer och vad människor i dessa värdesätter. Offentliga 

rum framhäver på detta sätt också vissa platsers fundamentala egenskaper så som makt och 

identitet. Det Offentliga rummet har alltså en betydande roll på många olika plan 

(Pasaogullari & Doratli 2004: 1). (Sanders 2009: 263−268). 

2.2 Det offentliga rummet som begrepp i denna avhandling 

Det offentliga rummets mångsidiga natur, karaktär och de olika närmelsesätten leder till att 

man i varje undersökning, som behandlar offentligt rum, måste beskriva och begränsa det 

offentliga rummet. Detta ger också forskaren en möjlighet att koncentrera sig på de 

egenskaper av det offentliga rummet som intresserar.  

 



9 

 

Det offentliga rummet i denna avhandling innefattar offentligt stadsrum ur ett geografiskt 

perspektiv, ifall inte annat påpekas. Offentliga rum i avhandlingen är alltså fysiska platser 

som kan begränsas och som anses vara offentliga i städer, så som parker, gator och torg. Vem 

som anser att dessa platser är offentliga kommer inte att behandlas. Alla öppna platser som i 

städer ligger utanför hem, arbetsplatser och andra inrättningar inomhus och där människor kan 

träffas och samlas anses sålunda vara offentliga rum. Denna begränsning och detta synsätt har 

trots att de innefattar en viss generalisering då det gäller offentlighet, ägo och kontroll valts, 

eftersom de möjliggör en djupgående undersökning av tillgänglighetens och den ökade 

rörlighetens inverkan på offentliga rum. Motsvarande begränsningar har även tillämpats i 

motsvarande undersökningar av offentliga rum (se t.ex. Whyte 1980; Carr et al. 1995; Gehl & 

Gemzøe 2001; Pasaogullari & Doratli 2004; Franck & Stevens 2006). I avhandlingen ges 

ytterligare en mera djupgående behandling av tre offentliga rum i Helsingfors. Helsingfors 

stad avser med offentligt stadsrum allt sådant rum utomhus som inte är i privat ägo 

(Esikaupunkien renessanssi – Esikaupunkien kehittämisen toimintatapoja 2008: 32−33).  

Detta synsätt stöder den valda begränsningen av begreppet offentligt rum. Hur 

tillgängligheten och den ökade rörligheten inverkar på privatiserade offentliga rum och 

offentliga rum inomhus är således inte av betydelse för denna avhandling. 

2.3 Det offentliga rummet som plats 

Undersökningar av offentliga rum behandlar ofta de offentliga rummens egenskaper och hur 

dessa egenskaper påverkar hur och när de används och hur de upplevs. Den danske arkitekten 

Jan Gehl är känd inom forskningen av offentliga rum. Gehl har utfört mångsidiga studier om 

hur människor beter sig i offentliga rum, hur människor upplever offentliga rum och vilka 

faktorer som bidrar till att offentliga rum anses vara bra eller dåliga (se t.ex. Gehl 1987; 

2010). Enligt Gehl (1987: 83) lyckas bra offentliga rum locka till sig både människor och 

aktiviteter. Människorna och aktiviteterna stimulerar sedan varandra och ger upphov till en 

självförstärkande process. Då människor kan uppleva och delta i vissa aktiviteter, lockar de 

nämligen till sig flera människor. Detta skapar in sin tur nya aktiviteter och denna process 

förstärker alltså sig själv. Den amerikanska urbanisten William Whyte har forskat i 

människors aktiviteter och beteenden i urbana omgivningar och i offentliga rum. Också 

Whyte (1980: 19) lyfter i sitt kända verk ”The Social Life of Small Urban Spaces” fram 

faktumet om att många och mångsidiga aktiviteter i offentliga rum korrelerar med en ökad 

och en mer mångsidiga användning av de offentliga rummen. Mångsidiga aktiviteter lockar 

inte endast till sig flera människor, utan också olika slags människor, vilket beror på att de 
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olika aktiviteterna lämpar sig för olika människors behov. I bra offentliga rum tillbringar 

också människogrupper och ensamma människor tid. Aktivt använda offentliga rum lockar 

vanligen till sig ett större antal ensamma människor, än vad mindre använda offentliga rum 

gör (Whyte 1980: 17). I bra offentliga rum hittas både män och kvinnor, men lyckade 

offentliga rum används av flera kvinnor än män (ibid.: 18). Bra offentliga rum används också 

av människor från olika områden, med olik etnisk bakgrund och av människor i olika åldrar 

samt under olika tider av dygnet (ibid.). Bra offentliga rum bör också vara tillgängliga för alla 

dessa människor. 

 

Gehl (1987: 11−14) delar upp aktiviteter som människor utövar i offentliga rum i tre 

huvudkategorier (fig. 2 s.11). Den första kategorin består av nödvändiga aktiviteter. Till 

denna kategori hör vardagliga aktiviteter så som att gå till jobbet och till skolan och göra 

uppköp. Den andra kategorin innefattar valfria aktiviteter. Exempel på dylika aktiviteter är att 

ta en promenad eller att sitta på en bänk och njuta av solen. Den tredje kategorin byggs upp av 

sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter innebär främst att betrakta och lyssna till andra 

människor, som till exempel barn som leker eller människor som pratar med varandra. Enligt 

Whyte (1980: 19) är det främst möjligheten att se och höra människor i offentliga rum som 

lockar till sig människor. Speciellt viktigt är således att skapa möjligheter till sociala 

aktiviteter och upplevelser i offentliga rum. 

 

De sociala aktiviteterna i offentliga rum kan enligt Gehl (1987: 17) ytterligare delas in i 

aktiviteter med låg intensitet och aktiviteter med hög intensitet. Aktiviteter med låg intensitet 

innebär främst att kunna se och höra andra människor, medan aktiviteter med hög intensitet 

innebär mer djupgående aktiviteter mellan vänner och bekanta. För att sociala aktiviteter med 

både låg och hög intensitet i offentliga rum skall uppstå, måste aktiviteter med låg intensitet 

erbjudas. Dessa lockar nämligen människor till att tillbringa tid i offentliga rum, vilket sedan 

gör att mer djupgående sociala aktiviteter kan uppstå. Då båda dessa sociala aktiviteter 

förekommer ökar också möjligheterna till att kunna möta både nya människor och människor 

man känner från förut, så som vänner, grannar och arbetskamrater.  

 

Grundläggande för att människor skall uppleva offentliga rum som bra och behagliga platser 

är att offentliga rum utöver att erbjuda möjligheter till mångsidiga sociala aktiviteter, också 

erbjuder en behaglig ram för aktiviteterna. De olika aktiviteter som människorna utövar 

påverkas nämligen av de offentliga rummens fysiska struktur och kvalitet (Gehl 1987: 11−16; 
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fig. 2). De nödvändiga aktiviteterna äger rum året runt rätt oberoende av den fysiska 

strukturen och andra externa förhållanden, så som väder och vind. Människor utövar dock 

dessa aktiviteter med större nöje om omgivningen är trevlig. De valfria aktiviteterna å sin sida 

påverkas starkt av de offentliga rummens egenskaper och av den fysiska strukturen. Ju bättre 

den fysiska strukturen är, desto flera valfria aktiviteter utövas. De nödvändiga och de valfria 

aktiviteterna påverkar 

sedan de sociala 

aktiviteterna. Platser där 

många nödvändiga och 

valfria aktiviteter utövas 

är nämligen platser där 

många människor rör sig 

och tillbringa tid, vilket 

leder till att dessa är 

platser där sociala 

aktiviteter uppstår. Bra 

offentliga rum korrelerar 

sålunda med bra fysisk 

struktur, mångsidiga 

aktiviteter och med ett 

högt antal social 

aktiviteter.  

 

Den österrikiske arkitekten Christopher Alexander (1979: 64; 81) har forskat i stads- och 

bostadsmiljöer och lyft fram en teori om förhållandet mellan händelser (patterns of events), 

och fysiska rum och deras egenskaper (patterns of spaces). Händelserna innefattar alla 

händelser, allt från sociala händelser till väderrelaterade händelser, så som solsken och vind. 

Enligt teorin kan man genom att påverka de fysiska platserna och deras egenskaper styra de 

händelser som äger rum i platserna (Alexander 1979: 92). Teorin tyder alltså på att man med 

fysisk planering kan påverkar aktiviteterna, och speciellt de sociala aktiviteterna, som utövas i 

offentliga rum. Gehl (1987: 15; 39) framhäver också detta och nämner att fastän man med 

planering inte fullständigt kan påverka om och hur människor använder offentliga rum kan 

man dock med hjälp av planeringen skapa möjligheter till sociala aktiviteter. Gehl (ibid.) 

nämner också att ju bättre planerat ett offentligt rum är, ju bättre ett offentligt rum tillgodoser 

Figur 2. Sambandet mellan de tre olika huvudgrupperna av 

aktiviteter som människor utövar i offentliga rum och den fysiska 

strukturen enligt Gehl (1987: 13 figuren modifierad av skribenten). 
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användarnas behov och ju bättre den fysiska omgivningen är desto mera, längre och oftare 

används det offentliga rummet.  

 

Ett viktigt element som i offentliga rum påverkas av just planering är förekomsten av ställen 

att sitta på. Antalet sittplatser i offentliga rum korrelerar nämligen naturligt med hur många 

människor som sätter sig i de offentliga rummen (Whyte 1980: 27−28; Gehl 1987: 29). Med 

planering kan man alltså påverka hur många ställen det finns i ett offentligt rum där 

människor kan sitta, var dessa sittplatser finns och hurudana de är. Sittplatser som är vända 

mot aktiviteter och människor används mer aktivt än sittplatser som är bortvända från andra 

människor (ibid.). Man har också kommit till att bekväma sittplatser, som till exempel bänkar 

med ryggstöd, och sittplatser som erbjuder valmöjligheter används flitigare än andra 

sittplatser i offentliga rum. Med valmöjligheter förstås att man kan välja ifall man vill sitta vid 

kanten, vid ändan av eller i mitten av ett offentligt rum (Whyte 1980: 28). Utöver dessa 

egenskaper spelar också sittplatsernas bredd och höjd en viktig roll (ibid.: 28−33).  För att 

möjliggöra ett brett urval av sittplatser bör man ytterligare sträva till att inte endast bygga 

bänkar och stolar, som möjligtvis kan vara flyttbara, utan också till att göra många olika ytor 

och ingående element, så som blombänkar och fontäners kanter, sittbara (ibid.: 28).  

 

Andra faktorer som påverkar huruvida människor tillbringar tid i offentliga rum och speciellt 

ifall människorna sätter sig då de är i de offentliga rummen, är möjligheter till solljus och 

skugga. Mängden solljus och skugga i offentliga rum kan man i en viss mån påverka med 

hjälp av planering och sittplatser borde placeras både i solljus och i skugga. Skugga kan 

skapas med hjälp av träd, fysiska element och genom att placera de omgivande byggnaderna 

på ett visst sätt. Solljus kan framhävas med hjälp av en placering av byggnader samt med 

hjälp av byggnadernas material, genom att materialen reflekterar solljuset till i skugga belägna 

ställen. Människor föredrar ofta också varma platser och ställen där det inte blåser. Även detta 

kan man till en viss mån påverka med hjälp av placeringen av byggnader och olika element. 

(Whyte 1980: 28; 40−46).  

 

Fysiska element är alltså en viktig faktor då man planerar offentliga rum. Elementen kan vara 

specifika så som statyer, konstverk och fontäner eller mera allmänna, så som träd och andra 

planteringar (Whyte 1980: 46−49). Fysiska element påverkar användningen av offentliga rum 

genom att de lockar till sig observatörer och användare. Fysiska element gör alltså offentliga 

rum mångsidigare och intressantare. Specifika element ger också ett offentligt rum en 
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individuell stämpel och egenskaper och påverkar sålunda rummets identitet. Även mindre 

element, som till exempel planscher, klistermärken och skriverier kan anses vara viktiga för 

offentliga rum, eftersom de signalerar om en levande plats och om en levande stadskultur 

(Seliger 2008: 87−88). Fysiska element kan även fungera som landmärken i områden och i 

städer eller längs olika rutter (Junttila 1995: 142−143). Olika typer av fysiska element leder 

ofta till vad Whyte (1980: 94−101) kallar triangulering. Med termen förstås en situation då en 

yttre stimulans skapar ett samband mellan människor och ger dessa människor, som är okända 

för varandra, en orsak att diskutera. Detta kan till exempel ske då två människor, som inte 

känner varandra, står och tittar på en skulptur och börjar diskutera om skulpturer med 

varandra.   

 

Ytterligare en viktig faktor som kan påverkas med hjälp av planering och som inverkar på 

användningen av offentliga rum är rummens storlek. Gehl (1987: 33) lyfter fram att många 

stora offentliga rum blir opersonliga och används därför lite, medan Whyte (1980: 98−101) 

påpekar att mindre offentliga rum används mer aktivt och upplevs mer tilltalande av städernas 

invånare. Då ett offentligt rum är cirka 100 meter långt eller brett anses dess storlek vara 

lämplig för att människor skall kunna stå i ena kanten av det offentliga rummet och få en bra 

allmän överblick av platsen (Gehl 2010: 38). Genom att sedan röra sig cirka 30−40 meter inåt 

börjar användaren få en tydlig bild av vad som händer i det offentliga rummet och användaren 

kan även känna igen andra människor (ibid.).  

 

Också skalan och arkitekturen är förknippade med storlek och dess inverkan på offentliga rum 

och hur offentliga rum används. Detta behandlade Venturi et al. (1978) redan under 1970-talet 

i verket ”Learning from Las Vegas”, i vilket skribenterna undersökte bilismens inverkan på 

arkitekturen, stadsstrukturen, stadsrummet samt offentliga rum. Venturi et al. (1978) kom 

under sina studier i Las Vegas fram till att bilismen, dess explosionsartade ökning och dess 

starka inflytande på stadsstrukturen hade lett till en ökad rörlighetshastighet, vilket i sin tur 

hade skapat en allt mer symbolisk och monumental arkitektur och skala. Denna arkitektur och 

skala bestod främst av stora och tydliga element och symboler, som lämpade sig för rörlighet i 

höga hastigheter. Områden med en arkitektur och skala som lämpade sig för lägre 

rörelsehastigheter och för fotgängare och cyklister hade glömts bort eller endast skapats 

inomhus i Las Vegas. Detta har varit ett mycket framträdande drag, speciellt i Amerika, ända 

sedan bilismen började öka och sedan dess har allt flera områden skapats för att tillgodose 

människor som rör sig med bil. Gehl (2010: 43−44) behandlar också dessa två skalor, som 
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alltså påverkar arkitekturen och som baserar sig på huruvida man rör sig till fots eller med bil, 

och förknippar dem starkt till offentliga rum. Med skalan som utgår från att människor rör sig 

med en hastighet av 5km/h, alltså till fots, strävar man till att människorna skall kunna 

uppfatta sin omgivning med sina sinnen. Arkitekturen och stadsstrukturen anknutna till denna 

skala består av små platser och byggnader, som ligger nära varandra och som har specifika 

detaljer (fig. 3). Skalan som är anpassad för rörelse med bil, alltså 60km/h och högre 

hastigheter, är förknippad med stora områden och breda vägar (fig. 4 s. 15). Då man rör sig 

med bil i dessa hastigheter gestaltar man främst helheter och eftersom man inte hinner 

uppfatta detaljer skapas sådana inte. Stadsstrukturer som karakteriseras av en skala för lägre 

rörelsehastigheter är alltså mer inbjudande för cyklister och fotgängare. Offentliga rum som 

omges av dylika stadsstrukturer och rörelsenätverk lockar till sig flera användare och 

aktiviteterna som utövas i dessa offentliga rum är mångsidigare, än aktiviteterna som utövas i 

offentliga rum som man endast når med bil (Gehl 1987: 35-37; 2010: 6). Människor 

tillbringar också längre tider i offentliga rum som finns i miljöer som lämpar sig för 

fotgängare och cyklister, eftersom fotgängare och cyklister rör sig långsammare än människor 

som tar sig fram med motordrivna fordon (Gehl 2010: 71).   

 

 

 

 

Figur 3. Strøget i Danmark är ett bra exempel på ett offentligt rum vars skala lämpar sig för 

fotgängares och cyklisters behov (Boston to Copenhagen: Life in Copenhagen 2013). 
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Den omkringliggande miljön skapar ramen för de offentliga rummen och för hur de används. 

Speciellt hur många och hurudana sociala aktiviteter som utövas i offentliga rum beror på var 

de offentliga rummen finns. Offentliga rum som till exempel finns i bostadsområden mottar 

mer omfattande sociala aktiviteter, än offentliga rum som finns utanför shoppingcentra. Det 

här beror på att människor i bostadsområden känner varandra och har en djupare relation till 

varandra än vad människorna utanför shoppingcentra har (Gehl 1987: 16). Jane Jacobs (1961)  

kritiserar i sitt kända verk ”Death and Life of Great American Cities” den tidens rådande 

planeringsparadigmer och framhäver att paradigmerna ledde till att det skapades allt fler 

livlösa städer och stadsrum.  Jacobs (1961) lyfter i detta sammanhang fram fyra aspekter som 

är viktiga för att livliga städer, stadsdelar och statsmiljöer skall uppstå och överleva. 

Aspekterna är följande (Jacobs 1961: 150−151): 

 

a) det bör förekomma flera än en huvudsaklig aktivitet i områden (till exempel 

boende, service och arbetsplatser)  

b) de flesta kvarter bör vara tillräckligt korta och gatuhörn bör placeras 

tillräckligt tätt 

c) byggnaderna bör vara av olika åldrar och i olika skick 

d) det bör finnas tillräckligt med lokala invånare och befolkningstätheten bör 

vara tillräckligt hög 

 

Figur 4. Las Vegas huvudgata representerar skalan som lämpar sig för bilism. Skalan framgår 

tydligt ur de stora skyltarna och reklamerna samt i det höga antalet körfiler (Squidoo 2013). 

 



16 

 

Av dessa är aspekterna angående byggnadernas egenskaper och blandade aktiviteter i 

områden speciellt viktiga då det gäller offentliga rum. Utseendemässigt varierande byggnader 

och mångsidiga aktiviteter ger nämligen upphov till både livligare och intressantare miljöer 

och offentliga rum. Även Gehl (2010: 75−89) påpekar att byggnader som omger och 

avgränsar offentliga rum har en betydande inverkan på hur människor använder de offentliga 

rummen. Gehl (ibid.) diskuterar ytterligare hur byggnaders fasader och bottenvåningar 

inverkar på hur livliga stadsrum är och lyfter i detta sammanhang fram termerna hårda kanter 

och mjuka kanter. Kanterna är ställen där aktiviteter och byggnader möts och kanterna är 

också element som man ständigt är i kontakt med genom att man ser dem, går, står och sitter 

vid dem samt går in och ut genom dem. Kanterna ger också en känsla av trygghet och 

struktur. Hårda kanter utgörs av mörka fasader med få fönster och ingångar och av 

bottenvåningar utan butiker och aktiviteter. Mjuka kanter å sin sida utgörs av genomsynliga 

fasader och bottenvåningar, som båda karakteriseras av fönster, och av bottenvåningar med 

tydliga ingångar, butiker och varor på display. Då hårda kanter omger offentliga rum eller 

ifall kanter fattas, kan detta negativ inverka på hur rummen upplevs och används. Då mjuka 

kanter omger offentliga rum har de ofta en motsatt inverkan, de inverkar nämligen positivt på 

rummen, genom att göra dessa intressantare. Då offentliga rum i sin tur omges av byggnader 

och områden där mångsidiga aktiviteter äger rum används dessa offentliga rum under olika 

tider av dygnet. Om det i dessa områden dessutom finns ett tillräckligt högt antal människor 

leder det till att en social kontroll över de offentliga rummen uppstår (Jacobs 1961: 35−36; 

152). Tillräckligt många människor som ser de offentliga rummen och vad som händer i dem 

ökar också känslan av trygghet och säkerhet för rummens användare (ibid.). Trygghet och 

säkerhet i offentliga rum går härutöver ofta hand i hand med upprätthållande av offentliga 

rum, nämligen ju bättre man sköter om ett offentligt rum, desto tryggare känner sig människor 

i det. Säkerhet och underhåll samt också belysning är sålunda bidragande faktorer i skapandet 

av bra offentliga rum. Belysningen i offentliga rum bör vara tillräcklig under olika tider av 

dygnet (Junttila 1995: 56−57). Belysningen påverkar också hur människor trivs i offentliga 

rum samt stadsbilden (ibid.).   

 

Platser där offentliga rum finns och miljöerna som omger dem inverkar också på hur man 

lokaliserar de offentliga rummen, hur man rör sig till dem och i dem. Kevin Lynch (1960) var 

en amerikansk urban forskare och studerade i sitt omtalade verk ”Images of the City” hur 

människor uppfattar och gestaltar städer och omgivningar samt hurudana föreställningar 

människor förknippar med dessa. Lynch (1960: 2−3; 46) utvecklade en indelning av fem 
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element, som gör omgivningarna läsbara för dess observatörer och med hjälp av vilka 

människor gestaltar omgivningar. Dessa element är: rutter, kanter, områden, noder och 

landmärken.  

 

Rutter är passager, som människor i städer rör sig längs. Exempel på rutter är vägar, gator och 

kanaler. Rutterna är ofta dominerande element då människor gestaltar städer. Människor 

observerar också omgivningar och omkringliggande element i förhållande till rutterna. Kanter 

är lineära element, som till exempel järnvägar, väggar eller strandlinjer och uppfattas alltså 

inte som rutter. Kanterna fungerar ofta som gränser mellan två olika områden och kan 

antingen separera eller binda ihop dessa. Områden har i sin tur vissa egenskaper med hjälp av 

vilka man kan identifiera dem. Typiskt för områden är dessutom att människor kan känna sig 

att de befinner sig inne i områdena. Olika distrikt och bostadsområden är exempel på 

områden. Noder och landmärken är i sin tur punktliknande element i stadsstrukturer och 

omgivningar. Noder är strategiskt viktiga element i städer och utgör knutpunkter i olika 

rörlighetsnätverk. Människor rör sig alltså både från och till noder. Noder kan dock också 

fungera endast som symboler. Exempel på noder är terminaler, korsningar och torg. Fysiska 

objekt som man inte kan träda in i är element, som klassificeras som landmärken. 

Landmärken kan vara stora och synliga på långt håll, som till exempel ett berg eller en 

speciell byggnad och landmärken kan prägla ett visst område eller informera om en viss 

riktning. Landmärken kan dock också vara mer lokala, som till exempel en butik eller ett träd. 

Dessa lokala landmärken ger ofta en plats dess identitet samt skapar struktur i området. 

(Lynch 1960: 46−51; 66−67; 78).  

 

Dessa fem element är alla bundna till varandra och skapar tillsammans en helhet (Lynch 

1980: 108). Rutterna binder ihop olika noder och vice versa. Rutterna leder också till 

områden, som avgränsas av kanter. Landmärken framhäver sedan de centrala delarna i 

områdena. Denna helhet är viktigt att beakta då man undersöker offentliga rum och hur man 

kan hitta dessa i städer. Offentliga rum är ofta noder eller områden i Lynchs (1960: 46) 

indelning och för att människor lätt skall kunna lokalisera och gestalta offentliga rum bör 

alltså tydliga rutter leda till dessa. Också Alexander (1977: 164) framhäver hur viktigt det är 

att skapa tydliga vägar som leder till offentliga rum och han betonar att ett bra gatunätverk, 

som leder till offentliga rum, är grundläggande för att offentliga rum skall kunna anses vara 

bra. 
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Då man behandlar offentliga rum som platser är det dock viktigt att inte endast fokusera på de 

offentliga rummens spatiala och fysiska utsträckning. Man måste också beakta de offentliga 

rummens kulturella och sociala dimension. Länders, städers och samhällens historia och 

kultur har nämligen en stark inverkan på hur människor använder offentliga rum. I olika 

kulturer värdesätter man offentligt rum, offentlighet och privatliv i olika grad, vilket leder till 

att offentliga rum i olika länder och städer används på olika sätt och innehar olika egenskaper. 

I vissa kulturer och städer, till exempel i Europa, värdesätter man offentliga rum och deras 

betydelse för umgänge högt, medan man i andra kulturer och städer, till exempel i Nordafrika, 

i mindre grad värdesätter offentliga rum. I dessa städer finns därför färre offentliga rum. (Carr 

et al. 1995: 1). Förknippat med kulturen är också de offentliga rummens sociala utsträckning, 

alltså den sociala tillgången och tillgängligheten. Människor bör oberoende av personliga 

egenskaper inneha rättigheten att använda och omforma offentliga rum, så att rummen bättre 

lämpar sig för användarnas personliga behov (Carr et al. 1995: 137). Människor är dock 

sociala varelser och i varje samhälle och samfund råder en viss samhällsordning och en viss 

social struktur, som medför vissa normer och regler, som människorna förväntas följa (ibid.). 

Dessa normer och regler är inte alltid tydliga, utan de kan finnas och uppstå som en följd av 

sociala spänningar och tvister mellan olika grupper, ofta mellan minoriteter och majoriteter 

(Sanders 2009: 264). De invånare som sedan inte följer samhällsordningens och den sociala 

strukturens regler och normer kan mista sin rätt att använda vissa offentliga rum. Reglerna 

och normerna påverkar alltså starkt vem som har verklig tillgång till de offentliga rummen 

(ibid.). Offentliga rum som borde vara öppna och tillgängliga för allmänheten kan sålunda på 

grund av sociala strukturer vara förbjudna för vissa folkgrupper. 

 

Utöver dessa nyss nämnda faktorer är ytterligare de regionala, nationella och globala 

faktorerna av betydelse då man analyserar offentliga rum, deras egenskaper, hur de fungerar 

och hur de planeras. Viktigt är alltså att inte endast beakta lokala faktorer och lokal planering, 

eftersom offentliga rum förutom att vara bundna till den omkringliggande omgivningen, 

stadsstrukturen och staden också är bundna till regional och nationell planering samt till 

regionala, nationella och globala strukturer, nätverk och rörelsemönster (Gehl 1987: 83−89).  
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3 Offentliga rum i föränderliga städer   

3.1 Från modernism till privatisering och platslöshet  

Stora förändringar ägde rum i städer efter andra världskriget då städerna började återbyggas. 

En snabb urban tillväxt inleddes, vilket ledde till en snabb och ofta okontrollerad 

stadsutbredning samt till att förorter började uppstå. Tidigare hade städer främst utvecklats 

längs järnvägsspår och vid tågstationer, men tack vare ett mångsidigare trafiknät, ökad bilism 

och busstrafik samt en utflyttning av industrin från städernas centrum mot städernas periferi 

var den nya stadsutbredningen nu möjlig (Newman & Kenworthy 1999: 28−31). Fenomenet 

skedde snabbast och hade sin största inverkan i Amerika, men suburbaniseringen påverkade 

också tydligt städer i Europa (Duany et al. 2000). Inom stadsplaneringen och arkitekturen fick 

modernismen en allt större roll och bland annat planerare som Le Corbusier hade ett stort 

inflytande. Inom modernismen prioriterade man enskilda byggnader, rörelse, utvecklingen av 

biltrafik, vägar och transport, medan staden som en mötesplats och stadsrum, offentligt rum 

och fotgängare inte prioriterades. Man ville skapa stora och öppna offentliga rum, för att 

prioritera ljus och öppenhet och för att underlätta en fri placering av byggnader. Byggnaderna 

skulle ha en slät yta och viktigt var också att man lätt skulle se byggnaderna från bilen, då 

man körde förbi dessa. Platser där människor kunde träffas och umgås skapade man till en 

stor del inne i byggnader och sålunda minskade de offentliga rummens samband till 

omkringliggande områden och miljöer. Härutöver hade städernas invånare mera fritid och 

bättre ekonomiska resurser samt bättre, snabbare och billigare möjligheter att kommunicera 

och resa, vilket inverkade på hur och var dessa människor tillbringade sin tid. (Venturi et al. 

1978; Crawford 1992: 17; Gratz & Mintz 1998: 36; 139; 146; Gehl & Gemzøe 2001: 7−13; 

Madanipour 2003: 201−203; Neal 2003: 1; Minton 2006: 3; Gehl 2010: 1).  

 

Förändringar i städer som marknadsplatser var också aktuella efter andra världskriget. Dessa 

förändringar hade börjat uppstå i slutet av 1800-talet då man gradvis flyttade handeln från 

öppna platser till små butiker längs gator, torg och plazan och då allt större butiker och 

varuhus började uppstå i städernas centrum (Crawford 1992: 17; Gehl & Gemzøe 2001: 13). 

Detta hade en stor inverkan på det offentliga rummet, eftersom en stor del av livet som ägt 

rum på städernas gator, torg och andra öppna plaster nu ägde rum inomhus (Gehl & Gemzøe 

2001: 13). Förändringarna ökade och spred sig sedan i och med den snabba 

suburbaniseringen. Bostadsbyggandet och arbetsplatsernas uppkomst längre bort från centrum 

skapade nämligen en efterfrågan på handelsplatser i dessa områden. Speciellt hög var 
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efterfrågan på handelsenheter nära motorvägar och viktiga korsningar (Crawford 1992: 

19−22). Efterfrågan förstärktes på grund av att det i förorterna inte fanns tillräckligt med 

offentliga rum, där människor kunde träffas, och eftersom avstånden från förorterna till de 

närmaste rekreationsområdena var långa. Som en följd av detta började alltså allt större 

handelsenheter och shoppingcentra uppstå i förorterna. I dessa shoppingcentra började man 

sedan skapa möjligheter för förorternas invånare att umgås. Detta inverkade till en början 

negativt på varuhusen i städernas centrum. Dessa varuhus återfanns dock av de rikare 

invånarna i och med att man förbättrade upprätthållandet av, och säkerheten i varuhusen, 

vilket skapade en känsla av trygghet och rena omgivningar hos konsumenterna (ibid.).  

 

Förändringarna i handelsenheternas storlek och placering samt förändringarna i 

handelsmönstren berodde till en stor del också på övergången från en marknadsekonomi till 

en konsument- och serviceekonomi. Denna nya ekonomi har haft ett stort inflytande på 

sociala, politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar i städerna (Minton 2006: 5−6). 

Generellt sett har denna ekonomi lett till en allt större klyfta mellan fattiga och rika, 

högutbildade och lågutbildade, människor som arbetar inom kunskapsbranschen och 

människor som arbetar med fysiska jobb samt mellan den offentliga och den sociala sektorn 

(ibid.). Den amerikanska ekonomen och stadsforskaren Richard Florida (2002) diskuterar i sin 

publikation ”The Rise of the Creative Class” om hur kreativitet är den nya drivkraften i 

samhället. Florida (ibid.) behandlar hur kreativitet som en ny drivkraft påverkar var 

människor och företag är belägna i städer, hur människor arbetar och tillbringar sin fritid och 

främst hur en ny social klass, som består av människor i kreativa yrken, har uppstått och blivit 

den dominerande samhällsklassen. Kreativitet och utbildning går hand i hand med innovation 

och dessa tre faktorer är mycket relevanta för hur samhällen och städer idag utvecklas. Också 

i Finland, och speciellt inom huvudstadsregionen, talar man om hur innovationer och 

utbildning spelar en viktig roll för att områden skall kunna behålla sin globala 

konkurrenskraft. Man betonar ytterligare kulturen som en grund för kreativa städers livskraft 

och framgång.  (Mäenpää 2007: 182; Schulman 2011: 8−22).  

 

Den nya ekonomin och den växande kreativa klassen har också påverkat stadsstrukturer 

genom att den lett till en allt tydligare polarisering mellan områden. Speciellt i England och i 

Amerika har så kallade heta och kalla källor uppstått. Vissa områden har alltså i dessa länder 

blivit allt mer betydande och attraktiva och lockat till sig såväl människor som kapital och 

arbets- och handelsplatser, medan andra områden har förlorat sin betydelse och blivit allt 
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oattraktivare, vilket lett till att såväl människor, som service och underhåll flyttat bort. 

Tidigare var det typiskt att industri och företagsverksamhet förflyttades från städers centrum 

till förorter och randområden. Detta ledde till att arbetslösheten i centrum steg, medan 

företagsverksamheten, produktionen och antalet rika invånare utanför städernas centrum 

ökade. Detta påverkade också områdenas livsmiljöer och offentliga rum. I de kalla områdena, 

speciellt i städernas centrum, förföll nämligen livsmiljöerna och gäng övertog de offentliga 

rummen, som blev platser för graffiti och vandalism. Livsmiljöerna i de heta områdena 

utanför centrum blev i sin tur bättre och i dessa områden förbättrade man också 

underhållandet av de offentliga rummen. Dessa offentliga rum blev dock samtidigt allt mer 

privatiserade, vilket ledde till att säkerheten och övervakningen i dem ökade. (Madanipour 

2003: 215−218; Minton 2006: 5−6; Sanders 2009: 263-288; Talon 2010: 12−16). 

 

Privatiseringen av det offentliga rummet är ett ämne som varit aktuellt inom undersökningen 

av offentliga rum under de senaste decennierna. Forskare har främst diskuterat 

privatiseringens inverkan på offentliga rum och huruvida privatiseringen leder till att genuint 

offentliga rum försvinner och offentligheten minskar (se t.ex. Sennett 1977; Smith 1994; 

Sorkin 1994; Zukin 1995; Erässari 2002; Madanipour 2003; Minton 2006; Taipale 2009). 

Privatiseringen av offentliga rum anses vara en bieffekt av den ökade privatiseringen av såväl 

statliga, som kommunala institutioner och företag. Privatiseringen av dessa institutioner och 

företag beror i sin tur på liberaliseringen av finansmarknaden som började efter 1980-talet, på 

nyliberalismens uppkomst och den globala ekonomins utvidgning samt på ekonomins, 

befolkningens och stadsstrukturernas polarisering (Madanipour 2003: 215-217; Minton 2006: 

5−6; Taipale 2009: 22). Denna ökade privatiseringen framgår bland annat ur att allt flera 

statliga myndigheter idag samarbetar med, och externaliserar service till privata investerare. 

Man har börjat prata om allmänt - privat samarbete (public- private partnership) (Hales 2005: 

179−180). Ett dylikt samarbete kommer bland annat till synes inom stadsplaneringen då 

planer görs som samarbete mellan stadsplaneringskontor och privata företag. Detta är en av de 

viktigaste orsakerna till att offentligheten i städer och i stadsrum minskar. 

Stadsplaneringskontor har nämligen till uppgift att göra planer som beaktar alla folkgrupper i 

städerna och då privata investerare, som strävar till att skapa ekonomisk vinst, får delta i 

planeringen blir allmänhetens intresse lätt åsidosatt. Därutöver har allt flera offentliga rum 

blivit samarbetsområden för privata och offentliga investerare och hamnat i privat ägo, vilket 

lett till att semi-offentliga rum uppstått (Eräsaari 2002: 17; Edge 2005: 219−242; De 

Magalhães 2010: 559).  
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Richard Sennett (1977) behandlar i sitt verk ”Fall of the Public Man” offentlighetens förfall. 

Sennett (ibid.) lyfter fram att den offentliga sfären, som karaktäriseras av förhållanden mellan 

människor som inte känner varandra, försvunnit från städerna och de offentliga rummen, som 

en följd av att människor börjat leva allt mer privata liv. Förändrade livsstilar har nämligen 

enligt Sennett (ibid.) lett till att människor inte längre uttrycker sina individualiteter i 

offentliga rum och deltar sålunda inte i offentligheten, utan endast observerar den. 

Förändringar i samhällshistorien, så som spridningen av televisionen och internet, har 

ytterligare lett till att människor lever allt mer privata liv, eftersom människor tack vare dessa 

förändringar kan stanna hemma även då de vill ha underhållning (Carr et al. 1995: 5). 

Stadsrum har som en följd av detta enligt Sennett (1977) blivit blott platser mellan byggnader 

där människor inte utövar sociala aktiviteter. Människornas allt mer privata livsstilar och det 

ökade antalet privata offentliga rum har omdanat gränsen mellan det offentliga och det privata 

i städer. Dessa förändringar eliminerar dock inte de offentliga rummens betydelse för städerna 

och för dess invånare. Sharon Zukin (1995: 44−47) poängterar att offentliga rum utvecklas 

under långa tidsperioder och att det krävs en viss tid för att offentliga rum skall bli bra. Detta 

tyder alltså på att privatiseringen, som inte ägt rum under en lång tidsperiod, inte är ödesdiger 

för offentliga rum och offentligheten, men privatiseringen är dock viktig att beakta och vara 

medveten om i samband med offentliga rum och deras utveckling. 

 

De semi-offentliga rummen baserar sig på att underhållet av statligt, eller kommunalt ägda 

offentliga rum externaliseras åt privata företag. Detta innebär att de privata företagen måste 

sköta underhållet i de offentliga rummen, men de får samtidigt rätten till att bestämma vilka 

aktiviteter som idkas i dessa rum och vem som har rätten att utöva dessa aktiviteter (De 

Magalhães 2010: 559). Semi-offentliga rum kan också uppstå då privata företag ges rätten att 

planera offentliga rum som ligger nära företagens kontor eller fastigheter (Carr et al. 1995 

14−15). Företagen kan genom vissa åtgärder, bland annat genom att inte skapa skydd för 

solljus och vind, eller genom att inte skapa tillräckligt med sittplatser, minska människornas 

möjligheter att tillbringa tid i de semi-offentliga rummen (ibid.). Företagen gör detta främst 

för att de är oroliga över att oönskade element och aktiviteter kan dyka upp i de offentliga 

rummen nära deras etableringar. Semi-offentliga rum har genom sina egenskaper starkt 

påverkat den sociala tillgången till offentliga rum. Typiskt för semi-offentliga rum är 

nämligen att alla folkgrupper inte får tillbringa tid i dem, eftersom de främst är skapade för, 

och upprätthålls med tanke på en viss folkgrupp (Sanders 2009: 263−288). Speciellt i 

shoppingcentra är ett dylikt uteslutande av vissa folkgrupper tydligt. Folkgrupper utesluts med 
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hjälp av en ständig kontroll, vars mål är att oönskade människor och aktiviteter, som stör de 

konsumerande kundernas tillvaro, inte förekommer. I städers centrum framgår detta genom att 

man inte tillåter oönskade människor att tillbringa tid i centrala övervakade offentliga rum. 

Sålunda förflyttar man både de oönskade människorna och med dem förknippad brottslighet 

och annan oönskad aktivitet till mindre centrala offentliga rum med sämre övervakning 

(Harvey 1992; Koskela 2000; Minton 2006: 13−14). Detta fenomen var mycket tydligt i New 

York i början av 2000-talet då stadens före detta borgmästare Rudy Giuliani införde 

”Nolltoleransen”. Detta innebar att inga oönskade människor, såsom knarkare, hemlösa och 

graffitiartister, eller oönskade aktiviteter var tillåtna i stadens offentliga rum. Giuliani ansåg 

nämligen att dessa människors närvaro och förekomsten av dessa aktiviteter var ett tecken på 

att myndigheten inte hade kontroll över staden (Smith 1998). Nolltoleransens konsekvenser 

var att de oönskade människorna och aktiviteterna flyttade från centrala platser i staden till 

mer avlägsna stadsdelar och stadsrum och att det egentliga sociala och ekonomiska problemet 

åsidosatts. I Helsingfors har man tillämpat nolltoleransen i bland annat ”Stop töhryille” 

projektet, som pågick från 1998 till årsskiftet 2008−2009 (Mäkinen 2010: 24−25). Projektet 

leddes av Helsingfors stadsbyggnadskontor och målet med projektet var att minska mängden 

graffiti i staden genom att tvätta bort existerande graffitin och genom att genast rengöra 

nedsmutsade väggar (ibid.). Minton (2006: 5−6) hävdar att dylika åtgärder i offentliga rum 

kan leda till att människor inte vänjer sig vid att se aktiviteter och människor som är 

annorlunda och sålunda minskar människors tolerans för olikhet och människors rädsla för 

människor som anses vara annorlunda (”de andra”) ökar.  

 

Förknippat med privatisering av offentliga rum och annat stadsrum är ytterligare en ökad 

övervakning och andra åtgärder, med hjälp av vilka man försöker få offentliga stadsrum att 

kännas tryggare för städernas invånare (se t.ex. Sorkin 1994; Fyfe & Bannister 1998; Koskela 

1999; 2000; Minton 2006). Människors anses idag vara allt räddare och osäkra i städer. Detta 

är en av de största orsakerna till både den ökade automatiska övervakningen; 

videoövervakning, och den ökade manuella övervakningen; övervakning som sköts av polisen 

och väktare.  Enligt undersökningar har människor en känsla av att de ständigt övervakas då 

de befinner sig på en plats med videoövervakning, men samtidigt känner de sig också tryggare 

på sådana platser (se t.ex. Koskela 2000). Poliser och väktare i offentliga stadsrum har en 

liknande uppgift som kamerorna, nämligen att upprätthålla en känsla av trygghet och lugn. 

Väktare i semi-offentliga rum har också till uppgift att se till att omgivningen för kunderna är 

behaglig (ibid.: 245−246). Den ökade övervakningen kan dock också ha en negativ inverkan, 
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genom att öka människors rädsla och paranoia (ibid.: 247). Medierna anses också ha en 

liknande inverkan, eftersom människor via olika medier får ett ständigt informationsflöde om 

våld och otrygghet i städerna (Pain 2001).  

 

Då man talar om övervakning, säkerhet, osäkerhet och rädsla i städer gäller detta ofta speciellt 

offentliga rum, eftersom dessa är platser i städer som människor anses frukta mest. Då man 

behandlar detta ämne är det dock viktigt att inte endast se på de offentliga rummens fysiska 

och geografiska egenskaper, utan att också beakta användarnas psykologiska och sociala 

egenskaper. Geografiprofessorn Rachel Pain (2001) nämner att människor som är mest rädda i 

städer är kvinnor, äldre människor, etniska minoriteter och marginaliserade grupper, såsom 

homosexuella. Män, grupper av unga människor och etniska minoriteter framhäver Pain 

(ibid.) igen att utgör de folkgrupper som människor mest är rädda för. Män är främst fruktade 

av kvinnor, eftersom kvinnor är rädda för sexuellt trakasseri. Unga människor anses främst 

vara fruktade av äldre människor, eftersom unga människor har en tendens att vara 

våldsamma och oförskämda. Etniska minoriteter är människor rädda för då dessa folkgrupper 

ofta anses vara annorlunda och okända. Människor är alltså egentligen inte rädda för 

offentliga rum, utan främst för människorna i, eller omkring de offentliga rummen. Väl 

planerade och trivsamma offentliga rum kan sålunda vara skrämmande och kännas otrygga, 

ifall människorna som tillbringar tid i dem väcker känslor av rädsla och osäkerhet. 

 

Ett samtida fenomen med både den ökade säkerheten, kontrollen och privatiseringen har 

återbyggandet och förnyandet av städernas centrum, förfallna bostadsområden och gamla 

industri- och hamnområden, så kallade brownfields, varit. Enligt den engelske journalisten 

Anna Minton (2006: 4; 17−19), som forskat i privatiseringen av det offentliga rummet, har 

dylikt återbyggande i många länder varit fastighetsbetonat, vilket betyder att man har strävat 

till att förbättra fastigheternas värde och pris. Lokala samfund och identiteter har sålunda 

försvagats eller totalt suddats ut i områden där fastighetsbetonade förnyelser ägt rum. 

Områden, i vilka de mest betydande ekonomiska aktiviteterna minskat, har man också förnyat 

enligt en affärsdriven stadsutveckling. Detta har bland annat ägt rum i South Bank i London. 

Utvecklingen baserar sig på att staden samlar in skatter av privata investerare och lokala 

företag och ger i utbyte dessa rätten att planera en viss del av det förfallna området (Business 

improved districts, BID’s) (Minton 2006: 17). I sådana områden kan investerarna och 

företagen förkovra affärslivet och verksamheten, genom att förbättra den fysiska 

omgivningen. Dessa privata aktörer har dock också tilldelats rätten att påverka den fysiska 
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omgivningen som de behagar, vilket betyder att aktörerna har fått bestämma över vilka 

aktiviteter som utövas i omgivningen och vem de vill att skall utöva dem. Detta har lett till att 

omgivningarna främst skapats för de privata aktörernas kunder och till att säkerheten och 

människors aktiviteter varit mycket kontrollerade (ibid.). I Helsingfors är förnyandet och 

utvecklingen av gamla hamnområden aktuella då man bygger nya bostadsområden i både 

Busholmen, Docksstranden och Fiskehamnen. Denna utveckling betonar dock främst stadens 

utveckling och tillväxt och är inte affärsdriven (Helsingin Yleiskaava – Osallistumis ja 

arviointisuunnitelma - Miten yleiskaava tehdään ja miten sen suunnitteluun voi osallistua 

2012: 6).  

 

De utvecklingsinriktningar som har behandlats i detta kapitel har ytterligare lett till att man 

inom en kort tid skapat ett högt antal nöjesparker, som till exempel Disneyland och 

fantasimiljöer (se t.ex. Zukin 1991; Sorkin 1994). Minton (2006: 7) lyfter fram Las Vegas och 

Dubai som exempel på städer där man skapat en mängd olika platser, som baserar sig på 

fantasi och möjliggörs av dagens teknologi och vars främsta uppgift är att underhålla dess 

användare och bidra till att dessa spenderar pengar. Dessa platser tar en skepnad av att vara 

offentliga rum där människor kan träffa varandra och tillbringa tid tillsammans, men de har 

inte skapats för detta ändamål, utan för att inbringa ekonomisk vinst. Man måste alltså ha 

vissa ekonomiska resurser för att kunna tillbringa tid på dessa platser och detta leder till att 

besökarna utgör en rätt homogen grupp. Typiskt är dessutom att nöjesparkerna och 

fantasimiljöerna efterapar existerande och kända monument. Nöjesparken Shenzhen i Kina är 

ett bra exempel på detta och i nöjesparken har man som milstolpar skapat miniatyrmodeller av 

till exempel Sydney Harbour Bridge och Eiffeltornet (Minton 2006: 6-7). Enligt den 

amerikanske journalisten Roberta Gratz och den amerikanska doktorn Norman Mintz (1998: 

34−35) bidrar ett högt antal nöjesparker och fantasimiljöer till att det uppstår platser, som ser 

likadana ut och som påminner om varandra, vilket ytterligare leder till att platser förlorar sitt 

unika värde och sin identitet. Marc Augé (1995) kallar dessa platser icke-platser (non-places), 

alltså platser som inte har individuella egenskaper. Edward Relph å sin sida (1980) pratar om 

platslöshet (placelessness), med vilket han lyfter fram att identiska platser uppstår runtom i 

världen och förlorar därigenom sin individuella betydelse.  
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Platslösheten och identiska stadsrum är starkt förknippade med globaliseringen. I städer är 

man nämligen idag ständigt i kontakt med andra städer, länder och kulturer, genom att man 

ser utländska och globala företag och produkter i såväl offentliga rum, som i reklamer och i 

media (Chambers 1990: 52−53; Schmidt 2009: 319; Taipale 2009: 21−30).  En betydande 

faktor som påverkar denna konstanta kontakt är det offentliga rummets och stadsrummets 

kommersialisering, som fick sin början i slutet av 1800-talet i och med förändringar i 

handelsenheter och –mönster. Sorkin (1994: xiii−xvi) hävdar att stadsrummets 

kommersialisering och den ständiga kontakten mellan olika städer och länder leder till att man 

inte längre förknippar vissa egenskaper och produkter med vissa specifika platser, utan att alla 

platser blir likadana. För övrigt är städer konkurrerande enheter i den globala ekonomin och 

måste locka till sig både kapital och människor. De offentliga rummen och stadsmiljöer har i 

en viss mån blivit städers trumfkort i denna kamp, vilket bidrar till att man i städer utvecklar 

och skapar offentliga rum som tilltalar turister och andra resenärer, vilket å sin sida bidrar till 

att de offentliga rummens lokalt betingade egenskaper minskar (Madanipour 2003: 224−226; 

Taipale 2009: 42−43; Talon 2010: 11−124).  

3.2 Mot nätverksstäder och återupplivandet av offentliga rum  

I dagens städer inskränks människors liv och företags aktiviteter allt mindre av fysiska och 

administrativa gränser (Bertolini & Dijst 2003: 27). Förr då transport- och 

kommunikationsteknologin var mer tidskrävande och mindre utvecklad än idag ägde 

växelverkan mellan människor rum på platser dit man kunde gå från både hemmet och jobbet. 

Detta gav upphov till kompakta städer, där både hem, arbete och platser för växelverkan fanns 

nära varandra (ibid.: 28). Idag bor, arbetar och tillbringar människor sin fritid på olika platser 

och också allt mer utspritt inom städer och regioner. Företag och även organisationer är 

oberoende av både produktions- och konsumtionsplatsernas läge och dessa platser kan därför 

vara utspridda över stora områden både regionalt, nationellt och globalt. (Bertolini 1999: 200; 

Bertolini & Dijst 2003: 27). Dessa nya trender är möjliga tack vare städernas allt mer 

utvidgade struktur och trafiknät samt telekommunikationsteknologins utveckling, vilka sedan 

tillsammans bidrar till uppkomsten av städernas allt mer polycentriska struktur (Bertolini 

1999: 200).  Den tyska arkitekten och stadsplaneraren Thomas Sieverts (2003: 25) talar om 

städernas utvidgning och polycentricitet om hur dessa leder till en ständigt växande miljö, 

som varken är stadsmiljö eller landsbygd, utan något mittemellan. Denna nya öppenhet i 

städerna har lett till att man behövt nya koncept för att närma sig den nya urbana strukturen 

(Bertolini & Dijst 2003: 27; fig. 5 s.27).  
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Den spanska sociologen och forskaren Manuel Castells 

(1989) introducerade i slutet av 1980-talet begreppet 

rum av strömmar (space of flows) för att kunna 

konceptualisera de nya rumsliga strukturerna som 

uppstått i informationsstäderna. Med termen förstås att 

nätverk, som baserar sig på elektronik och transport, 

binder ihop platser som sinsemellan har något 

gemensamt och skapar ett nytt sorts rum. Detta nya 

rum karakteriseras av tid och rörelse och avviker från 

det traditionella rummet, som karakteriseras av fysiska 

platser. David Batten (1995: 314) har också studerat 

olika nätverk i städer och kommit fram till liknande 

slutsatser som Castells (1989). Batten (ibid.) påpekar 

att dagens nätverk leder till att samband mellan platser 

inte längre är beroende av fysiskt avstånd, utan av 

liknande funktioner. Detta leder till att de tidigare 

vanliga korridorstäderna, i vilka sambandet mellan två 

eller flera städer var beroende av det fysiska avståndet 

idag försvinner och nätverksstäder uppstår (Batten 

1995: 313−318; fig. 5). I nätverksstäder minskar 

hierarkin mellan städernas olika delar och nätverkens 

roll ökar (ibid.).  

 

De finska forskarna Samuli Alppi och Kimmo Ylä-Antilla (2007: 12) har forskat i 

nätverksurbanismen i Finland. Alppi och Ylä-Anttila (ibid.) beskriver nätverksstäder som ett 

nytt skede i stadsstrukturens utveckling. Typiskt för detta utvecklingsskede är att 

centrumhierarkins betydelse blir allt mindre, medan tillgängligheten spelar en allt större roll 

för var olika aktiviteter placeras.  De holländska professorerna Luca Bertolini och Tejo Spit 

(1998: 9−11) har å sin sida gjort ett flertal studier om tågstationers roll i dagens 

nätverksstäder. I studierna betonar Bertolini och Spit (ibid.) hur betydande tågstationer och 

andra noder är i transportnätverken och nätverksstäderna. Dessa noder är ofta offentliga rum 

och studierna framhäver sålunda det offentliga rummets växande roll i dagens städer. 

   

 

Figur 5. Tre olika skeden i 

stadsstrukturens utveckling. Först 

förekom monocentriska städer, 

vilka sedan utvecklades till 

korridorstäder, i vilka det fysiska 

avståndet spelade en stor roll. 

Till sist dagens nätverksstäder, 

som karakteriseras av rörelse och 

olika nätverk (Batten 1995: 316).
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Därutöver finns det ytterligare ett sätt att närma sig städernas nya urbana struktur. Detta sätt 

innefattar transportinriktad planering (Bertolini 1995: 199). Då städernas struktur ständigt 

utvidgas sker såväl spatial segregering som ökad konsumtion av icke-förnybara resurser. Ett 

sätt att ta itu med dessa problem är att utveckla strategier för kollektivtrafik och lätt trafik, 

alltså hållbara transportmedel. Planering som baserar sig på att framhäva hållbara 

transportmedel har en betydande inverkan på offentliga rum. Redan under 1960- och 1970-

talet började man i flera städer i Europa förbättra förhållandena för fotgängare, bland annat 

genom att skapa gågator (Gehl & Gemzøe 2001: 18). Det var dock oljekrisen 1973, då 

privatbilismens explosionsartade tillväxt började minska, och Barcelonas kamp mot bilismen i 

stadens centrum och för bättre offentliga rum, som verkligen påbörjade förbättringen av 

offentliga rum runtom i världen (ibid.: 18-19). Man började sträva efter en mer balanserad 

fördelning mellan olika transportmedel. Strategier och planer för att minska privatbilismen i 

städers centrum och att på så sätt omforma dem till livligare och bättre områden för 

fotgängare och cyklister har speciellt kommit till synes i Europa, men exempel finns också 

från Amerika, Australien och Asien (ibid.). I Helsingfors satsar man numera också allt mera 

på hållbara trafikformer och på att utveckla dem. Detta framgår bland annat ur stadens 

strategiprogram för åren 2013−2016, i vilket staden framhäver att den skall utveckla 

trafiksystemet på ett sådant sätt att hållbara trafikformer befrämjas och att framför allt 

cyklandets ställning i stadens trafiksystem förbättras (Strategiprogram 2013−2016 2013). 

Enligt Helsingfors stadsplaneringskontors verksamhetsplan för åren 2012−2014 är ett viktigt 

mål för stadens utveckling att minska på beroendet av privatbilismen. Detta skall staden 

uppnå genom att skapa bra regional kollektivtrafik och behagliga omgivningar för både 

fotgängare och cyklister (Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 

2012−2014 - Toiminnan perusta ja keskeiset suunnitelmat 2012: 7). 

 

Peter Calthorpe (1993), en amerikansk arkitekt, är känd för att redan länge ha arbetat med att 

förbättra hållbara trafikformers ställning i nutidens bilberoende städer. Calthorpe (1993) 

presenterade för tjugo år sedan en modell för förortsurbanism, i vilken han introducerade 

termen fotgängarfickor (pedestrian pockets). Fotgängarfickor är lokala förortscentrum som 

stöder sig på fotgängartrafik. Kollektivtrafiken binder sedan fotgängarfickorna till varandra 

och till större centrum. Calthorpe (ibid.: 78−90) framhävde ytterligare betydelsen av att 

sammanbinda olika trafikformer och skapa möjligheter till genomresor. Detta är starkt 

förknippat med den planeringsinriktning som betonar genomresor (Transit- oriented 

development, TOD). TOD omfattar både regional och lokal planering samt ett återupplivande 
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av stadsområden och -rum. Med planeringsinriktningen strävar man till att förbättra 

förbindelserna mellan olika stadsområden med hjälp av kollektivtrafik med starka 

knutpunkter och till att förbättra livsmiljön med hjälp av blandade aktiviteter och 

markanvändning (ibid.). Inriktningen framhäver härutöver de offentliga rummens roll för att 

skapa en livlig och levande omgivning. Professorerna Peter Newman och Jeff Kenworthy 

(1999: 27−33) har härutöver undersökt sambandet mellan olika transportmedel och 

stadsstrukturen. De (ibid.) har i sina undersökningar skapat termerna fotgängar-, 

kollektivtrafik- och bilstäder på basen av stadsområdens strukturella egenskaper och 

människornas rörelsemöjligheter i de olika stadsområdena. Leo Kosonen (2007) har anpassat 

Newmans och Kenworthys (ibid.) undersökning till Finland och Kuopio då han forskat i 

stadens struktur och delat in staden i de nyss nämnda tre huvudgrupperna. Indelningen visar 

ett starkt samband mellan olika transportmedel och strukturella särdrag i stadsområdena 

(Newman & Kenworthy 1999; Kosonen 2007). Man kan utifrån detta också dra paralleller till 

offentliga rum. Stadsområden påverkas och präglas av olika transportmedel och eftersom 

offentliga rum är delar av dessa stadsområden har transportmedlen även en inverkan på dem. 

Sammanfattat betonar man inom planeringsinriktningar som baserar sig på olika trafikformer 

offentliga rum, eftersom offentliga rum ofta existerar vid viktiga transportnoder och är 

sålunda viktiga delar av transportnätverket och stadsmiljön. Angående återupplivandet av 

offentliga rum har man tack vare TOD och andra nya planeringsinriktningar under de senaste 

decennierna återupplivat såväl stadsområden, som offentliga rum genom att förbättra och 

förnya dessa.  Detta har lockat flera användare till offentliga stadsrum och lett till att de är i en 

aktivare användning. I Finland finns till exempel föreningen ”Elävät kaupunkikeskustat Ry” 

(fri översättning: Levande stadscentrum rf), som med ett flertal projekt arbetar med att 

återuppliva offentliga rum (Kaupunkikeskustat 2013). Föreningens mål är att göra 

centrumområdena attraktivare och livskraftiga samt att förbättra deras konkurrenskraft (ibid.). 

 

Inom nutida stadsplanering är det tydligt att man börjar betona mindre och mer lokala 

planeringsområden och att man ofta talar om grannskap som ett lämpligt planeringsområde 

(Calthorpe & Fulton 2001; Gehl 2010; Tallon 2010). Både Calthorpe och Fulton (2001) och 

Gehl (2010) lyfter fram begreppet mänsklig skala då de talar om nutida stadsplanering. Med 

detta förstås att man bör planera områden som är av lämplig storlek för socialt umgänge och 

för att kommunikation skall kunna uppstå. Områdena bör också möjliggöra rörelse till fots, 

småföretagare samt lokal företagsverksamhet. Planeringsrörelsen Ny urbanism arbetar med att 

framhäva just grannskap som består av varierande boendeformer och blandade funktioner och 
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i vilka det är lätt att rör sig till fots och med cykel (Calthorpe 2011: 78). Denna typ av 

planering skapar områden där genomresor är möjliga och där det är lätt och behagligt att röra 

sig till fots, tack vare intressanta lokala omgivningar och livsmiljöer i lämpliga skalor. Då det 

gäller planering, förbättring och förnyande av offentligt rum är den lokala sfären och dess 

särdrag speciellt viktiga. Detta kommer till synes i att man investerar allt mer resurser för att 

lyfta fram de offentliga rummens lokala särdrag och egenskaper, samt för att sammanbinda de 

offentliga rummen till sina omgivningar. Inom planeringsinriktningen ”Placemaking” strävar 

man också till att engagera de lokala invånarna och aktörerna i planeringsprocessen (Project 

for Public Spaces 2013 d). Målet är att skapa offentliga rum som så bra som möjligt lämpar 

sig för de lokala invånarna och deras behov (ibid.).  

 

Utöver planeringsinriktningar påverkar också andra faktorer i dagens städer och samhällen 

offentliga rum. Nutidens teknologi baserar sig till en stor del på informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), såsom internet, e-mail, mobiltelefoner och smartmobiler. 

Denna teknologi ger människor möjligheten att ständigt stå i kontakt med varandra oberoende 

av fysiskt läge. En stor del av den direkta kontakten mellan människor har därför bytts ut mot 

interaktion med hjälp av teknologi (Chambers 1990: 60; Minton 2006: 7; Gehl 2010: 26). Inte 

ens förändrade livsstilar, såsom mera fritid och mera pengar, har ökat den direkta sociala 

kontakten mellan människor. Tvärtom anses människor tillbringa en allt större del av sin tid i 

den privata sfären, nämligen i hemmet, på arbetsplatsen och i olika transportmedel (Gehl 

2010: 26). Allt vanligare är också mindre hushåll, vilket blir uppenbart i och med att antalet 

hushåll med en eller två personer snabbt ökar (ibid.: 27). De flesta städerna blir härtill allt mer 

multikulturella och människor med olika etniska bakgrunder bor i allt högre grad i samma 

områden. Offentliga rum borde alltså tillgodose människor med olika bakgrund, etnicitet samt 

möjliggöra interaktion mellan dessa människor. Enligt Comedias (2010) slutrapport ”Helsinki 

as an Open and Intercultural City”, som utfördes i samarbete med Helsingfors stad, finns det 

inte tillräckligt med multikulturella offentliga rum i Helsingfors. Helsingfors borde därför 

satsa på att utveckla existerande offentliga rum så att de bättre skulle lämpa sig för en 

multikulturell användargrupp.  

 

Ovannämnda omständigheter kunde leda till att människor tillbringar allt mindre tid i 

offentliga rum, men resultatet har varit det motsatta (Gehl 2010: 26−27). Människor söker sig 

nämligen idag allt oftare till offentliga rum för att uppleva social kontakt och för att 

kommunicera även utanför den virtuella sfären. Tack vare förnyade och förbättrade offentliga 
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rum är dessa idag också mer lockande för stadens invånare (ibid.). Detta har enligt Gehl 

(2010: 20) lett till att städernas gator och andra offentliga rum idag är livligare och används 

mer än för 20−30 år sedan. 

 

Vid sidan om en ökad användning av offentliga rum har också nya användningssätt av, och 

nya aktiviteter i offentliga rum blivit allt vanligare under de senaste åren. Detta är delvis en 

bieffekt av de allt mer privatiserade och högt kontrollerade offentliga rummen. 

Diskussionerna och undersökningarna av dessa nya aktiviteter och nya sätt att använda 

offentliga rum ökar ständigt. I boken ”Loose Space Possibility and Diversity in Urban Life” 

(Franck & Stevens 2006) behandlar olika författare, genom mångsidiga fallstudier runtom 

världen, hur invånare idag format och utnyttjar offentliga rum, för att dessa bättre skall lämpa 

sig för invånarnas personliga behov. Karen Franck och Quentin Stevens (2006: 2−8) lyfter i 

boken fram termen poröst rum (loose space) för att förklara dessa nya sätt att använda 

offentligt rum. Porösa rum omfattar offentliga rum i vilka det är möjligt att utöva mångsidiga 

aktiviteter och aktiviteter som inte i första hand är avsedda att utövas i dessa rum. Typiskt för 

porösa rum är också att de är platser där användargruppen är heterogen. Exempel på porösa 

rum är torg där folkgrupper dansar och ordnar dramaturgiska uppvisningar. Också i boken 

”Insurgent Public Space” (Hou 2010) behandlar en mångsidig grupp av forskare genom olika 

fallstudier hur människor på nya sätt använder och utnyttjar offentliga rum för sina behov och 

hur detta sker allt oftare. Exempel ur boken på dessa användningssätt är samfund som skapar 

kommunala trädgårdar i städer och människor som för olika ändamål börjar utnyttja oanvänt 

rum mellan byggnader. 

 

Dessa nyss nämnda nya aktiviteter i offentliga rum kan vara planerade eller oförberedda och 

de kan utövas en eller flera gånger, men gemensamt för dem är att de är tillfälliga (Franck & 

Stevens 2006; Hou 2010). Tillfällig användning av både mark och stadsrum kan 

sammanfattande beskrivas som användning eller aktivitet vars varaktighet är tidsbegränsad 

och som inte i första hand är avsedd för platserna där de sker (Lehtovuori et al. 2003). 

Tillfällig användning kan ske på platser som inte längre har någon primär användning, som 

till exempel övergivna områden och byggnader, eller platser som är planerade för annan 

användning, som till exempel torg där man ordnar loppmarknader. Hella Hernberg (2008) 

forskar i sitt slutarbete ”Urban Dream Management” i tillfällig användning och lyfter fram att 

tillfällig användning ofta sker i form av evenemang, speciellt i anslutning till musik och konst. 

Enligt Hernberg (ibid.) innebär tillfällig användning också olika gruppers aktiviteter, till 
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exempel underground-rörelser. Tillfällig användning är ett fenomen som ständigt ökar i 

stadsbilden. I offentliga rum framgår detta ur det ökade antalet tillfälliga dans- och 

gatuevenemang, såsom flash-mobs, lopptorg och blockpartyn, och försäljnings- och 

reklamkampanjer. Ett exempel på tillfälliga aktiviteter i offentliga rum i Finland är 

Restaurangdagen. Restaurangdagen har ordnats sedan 2011 och under dagen får människor 

öppna egna restauranger och sälja ätbara produkter i offentliga rum. 

 

Festivaler är en annan tillfällig aktivitet som under de senaste femton åren blivit allt mer 

vanlig i städer och speciellt i offentliga rum. Festivaler kan variera från traditionella konst- 

och musikuppträdanden till stadsdelsfestivaler och nyare marknadsdrivna händelser med rent 

ekonomiska mål. Också festivalernas varaktighet och storlek varierar. Människor med olika 

bakgrund, yrken och preferenser kommer till festivalerna från olika områden, städer och 

länder och möter varandra på festivalområdet. Festivaler fungerar alltså som mötesplatser och 

möjliggör skapandet av olika nätverk mellan deltagarna och områdena, vilket ökar den 

kulturella mångfalden. Festivaler anses också ha en bra inverkan på olika platsers image och 

dragningskraft. Festivaler ökar nämligen på användningen av vissa offentliga rum, stadsdelar 

och städer, fastän vissa människor reser bort från områdena där festivalerna hålls, för att 

undvika trängsel, oljud och människovimmel. Festivalerna har härutöver en ekonomisk 

betydelse och de kan inverka både positivt och negativt på vissa näringar, såsom hotell- och 

restaurangbranschen samt tjänsteproduktionen. Festivaler påverkar dessutom offentligheten 

och tillgängligheten hos offentliga rum genom att begränsa tillträdet för vissa användare. 

Tillträde kan till exempel begränsas genom att man tar betalt för inträde, genom att man 

tillämpar vissa åldersgränser för tillträde eller genom att festivalerna främst är riktade till 

vissa användargrupper. (Cantell 1999: 26; 36; Kainulainen 2007: 176; Silvanto 2007: 9−15). 

 

Speciellt i Helsingfors har antalet och urvalet av festivaler snabbt ökat under de senaste åren. I 

staden ordnas årligen cirka 50 festivaler, varav en är Finlands största kulturhändelse, 

Helsingfors festspel. I Helsingfors ordnas festivaler bland annat i Kabelfabriken i Gräsviken, i 

kulturcentret Korjaamo i Tölö samt i musik- och kulturhuset Nosturi i Sandviken (Helsingin 

tila ja kehitys 2012). Festivalerna kommer dock också till synes i huvudstadsregionens 

framtidsvision. Enligt visionen strävar man nämligen till att utveckla regionen genom att satsa 

på konst och kreativitet. Detta lyfter fram de offentliga rummens betydelse för regionen, 

eftersom offentliga rum allt oftare är platser där festivaler och konstevenemang ordnas 

(Timonen & Laine 2007: 3). 
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3.3 Den ökade rörligheten och offentliga rum  

En typisk egenskap hos nätverksstäder och informationssamhällen är den ökade rörligheten. I 

dagens städer rör sig ständigt såväl människor som kapital, varor, idéer och information. 

Termen rörlighet kan enligt O’Sullivan et al. (2000: 86) beskrivas som möjligheten att resa 

över olika sträckor.  Rörligheten har ökat, blivit snabbare, utvidgats att omfatta allt längre 

sträckor och som nämndes i det föregående kapitlet, blivit allt mer oberoende av gränser 

(Bertolini & Dijst 2003: 28). Detta beror på, och möjliggörs av både städernas utspridda 

struktur och trafik- och telekommunikationsnätverket. Den utspridda staddstrukturen leder 

nämligen till att avstånd mellan två platser kan vara stort och problematiskt, men det effektiva 

trafik- och telekommunikationsnätverket minskar på den tid som det tar att röra sig mellan 

dessa platser (ibid.). Tack vare trafik- och telekommunikationsnätverket har sålunda det 

fysiska avståndet utbytts till ett tidsmässigt avstånd. David Harvey (1989) har forskat i 

förändringar i tid och rum, som den ökade rörligheten leder till, och framhäver att dessa 

förändringar omdanat tidens och rummets betydelser. 

 

Den ökade rörligheten har lett till att en del sociala aktiviteter i städerna blivit allt mer 

utspridda, samtidigt som en annan del av aktiviteterna har koncentrerats till specifika områden 

(Bertolini & Dijst 2003: 28). Speciellt fritidsaktiviteter har decentraliserats och äger allt oftare 

rum utanför centrumområden och bostadsområden. Många företag utövar i sin tur fortfarande 

verksamhet som kräver växelverkan mellan två eller flera människor. Denna växelverkan och 

verksamhet som är förknippad med kultur, underhållning och media har utvecklats 

koncentrerat i stadskärnor, eller andra centrum (Bertolini 1999: 200). De sociala aktiviteternas 

samtida decentralisering och centralisering leder till att aktiviteterna i de offentliga rummen 

förändras och varierar, vilket har lett till att de offentliga rummen belastas på ett nytt sätt. De 

offentliga- och semi-offentliga rummens betydelse som platser i vilka människor tillbringar 

tid, tar en paus och umgås utanför hemmet och jobbet har i och med dessa förändringar vuxit. 

Caféer och fritidsgårdar är exempel på sådana platser. Den amerikanska urbansociologen Ray 

Oldenburg (citerad i Simon 2005: 243) kallar dem det tredje rummet (third place). 

 

Den ökade rörligheten och aktiviteternas spatiala utspridning har i samband med förändringar 

i både sociala, ekonomiska, kulturella och demografiska strukturer lett till en mer varierande 

växelverkan mellan människor, mångsidigare stadsaktiviteter och mer komplexa resmönster 

(Bertolini & Dijst 2003: 28.). Dessa förändringar har enligt Bertolini och Dijst (ibid.: 28−29) 
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lett till att individer, grupper och företag i städer idag kan skapa sina egna virtuella världar. 

Människor och företag är aktiva och upprätthåller sociala kontakter i dessa virtuella världar, 

som utgörs av nätverk av fysiska platser, transportnätverk, kommunikation och aktiviteter. 

Aktiviteterna som äger rum i de virtuella världarna är mångsidiga och är beroende av 

människornas socioekonomiska ställning och privatliv. De virtuella världarna existerar på alla 

nivåer från den lokala till den globala och typiskt för världarna är att de ständigt kan förändras 

och förflyttas. Alla virtuella världar har dock transportnätverket som en konstant egenskap 

och grund. Sammanfattat skapar dessa virtuella världar rörelsenätverk med specifika och 

individuella egenskaper, som beror på vem som är aktiv i världarna och när dessa används. 

Platser där nätverk från virtuella världar på olika geografiska nivåer sedan möts är viktiga 

platser med stort potential i dagens samhälle. Dessa mötesplatser, som karakteriseras av 

rörlighet och som fungerar som arenor för mänsklig växelverkan i städer, kallar Bertolini och 

Dijst (ibid.: 31) rörlighetsmiljöer (mobility environments). Ett exempel på en rörlighetsmiljö 

är järnvägsstationer, där många gator, vägar och spår sammanstrålar och där människor från 

olika områden tillbringar tid. 

 

Bertolini och Dijst (2003) klassificerar rörlighetsmiljöer som offentliga rum. Fastän dessa 

offentliga rum inte alltid finns utomhus kommer de tack vare sin funktion som arenor för 

social växelverkan att behandlas som offentliga rum i denna avhandling. De fysiska 

egenskaperna, miljöns egenskaper och transportegenskaperna påverkar rörlighetsmiljöerna 

genom att inverka på hur många, och hur mångsidiga aktiviteter som utövas i dem. 

Transportegenskaperna anger med vilka transportmedel man når de offentliga rummen, hur 

bra förbindelserna mellan de offentliga rummen och andra områden är och hur länge det tar 

att komma till de offentliga rummen från andra områden. Bertolini och Dijst (ibid.) använder 

transportegenskaperna för att dela in rörlighetsmiljöer i grupper. Grupperna utgörs av 

offentliga rum som nås med flyg, bil, allmänna transportmedel eller till fots och med cykel. 

Bertolini och Dijst (ibid.) verifierar sin indelning genom att framhäva att transportmedlen man 

når de offentliga rummen med påverkar vilka människor som använder de offentliga rummen, 

vilka aktiviteter som utövas och när dessa aktiviteter utövas i rummen. De offentliga rummens 

tillgänglighet påverkar å sin sida hur många människor som vistas i de offentliga rummen 

(ibid.). Ett exempel på rörlighetsmiljöer som påverkas av transportmedlen är metrostationerna 

i Helsingfors. Stationerna påverkas av metrolinjens trafik genom att människorna som 

använder stationerna främst är på väg till och från sina jobb samt genom att stationerna mest 

används under rusningstider (Helsingfors stads trafik 2013).  
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Ökad diversitet bland människor som rör sig till, i och från offentliga rum och offentliga rums 

utvecklingspotential är därutöver förknippade med rörlighetsmiljöerna. Diversiteten bland 

människor som har möjligheten att resa till, och tillbringa tid i offentliga rum har nämligen 

ökat och samtidigt har möjligheterna för människor av olika bakgrund att samtidigt vistas i 

offentliga rum vuxit.  Speciellt offentliga rum som man når med flera transportmedel, såsom 

terminaler, blir noder för såväl stadens invånare, som arbetstagare och resenärer från andra 

städer och länder (Bertolini 1999: 200). Detta kan öka människors tolerans för människor som 

anses vara annorlunda (Bertolini & Dijst 2003: 31). Ett högre antal människor som rör sig i de 

offentliga rummen leder ytterligare till bättre möjligheter till social kontakt och växelverkan 

(ibid.: 37). Rörlighetsmiljöernas utvecklingspotential beror på att de olika miljöerna också är 

delar av större nätverk av offentliga rum som sammanbinds med transportmedel. De 

offentliga rummen konkurrerar med, och kompletterar varandra i dessa nätverk, vilket leder 

till att en viss hierarki uppstår (Bertolini 1999: 201). Hierarkin påverkar hur de offentliga 

rummen utvecklas (ibid.). Offentliga rum som ligger högt i hierarkin mottar frekventa 

strömmar av rörelse och används av en mångsidig användargrupp och har därför en hög 

utvecklingspotential. Offentliga rum som å sin sida ligger lägre i hierarkin används mindre 

och av en mer homogen användargrupp och har inte lika goda möjligheter till att utvecklas. 

Centrala kollektivtrafikstationer, som ett exempel, ligger högt i hierarkin, medan lokala 

busstationer ligger lågt i hierarkin. 

 

Den ökade rörligheten i samband med offentliga rum kan också leda till problem (Bertolini & 

Dijst 2003: 28). En allt större rörlighet kan nämligen minska på den tid som människor 

tillbringar i offentliga rum och leda till att offentliga rum främst blir platser som människor 

rör sig genom. Då offentliga rum främst används för genomfart och inte på grund av deras 

specifika egenskaper framhävs platslösheten (se s. 25). Detta kommer redan till en viss mån 

till synes i offentliga rum utanför tågstationer och flygfält, som ser rätt likadana ut oberoende 

var i världen de är belägna. 

 

3.4 Tillgänglighetens ökade roll och offentliga rum  

Tillgängligheten är en viktig faktor i dagens städer och detta har redan i en viss mån klargjorts 

i denna avhandling. Tillgängligheten har nämligen en betydande inverkan på såväl 

användningen av områden, som på lokaliseringen av olika funktioner och aktiviteter. 

Tillgänglighet är ett begrepp med många olika definitioner, som ofta baserar sig på hurudan 
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tillgänglighet man vill beskriva eller mäta. De nederländska forskarna Karst Geurs och Bert 

van Wee (2004: 128) har studerat olika definitioner av tillgänglighet och lyft fram fyra 

komponenter som kommit fram i alla olika definitioner. Komponenterna är:  

 

1. Markanvändningskomponenten återspeglar markanvändningssystemet och omfattar 

samspelet mellan destinationernas utbud av kvalité, antal och spatiala 

distributionsmöjligheterna och utgångsorternas efterfrågan på dessa. 

2. Trafikkomponenten innefattar transportsystem och människors möjlighet att resa från 

sina utgångsorter till sina destinationer. Komponenten innebär såväl resetid och 

kostnader, som gjorda ansträngningar för att möjliggöra resan (till exempel 

bekvämlighet och pålitlighet).  

3. Tidkomponenten anger olika tider av dygnet då man kan utöva och ta del av önskade 

aktiviteter i destinationen samt människors tidsbundna möjlighet att delta i dessa 

aktiviteter.  

4. Individkomponenten reflekterar människors behov, förmåga och möjligheter att utöva 

aktiviteter. Detta påverkar starkt hur tillgängligt en plats anses vara.  

Man använder dessa fyra komponenter för att beskriva tillgänglighet, eftersom 

komponenterna samspelar med och påverkar tillgängligheten. Som ett förenklat exempel på 

samspelet mellan de nyss nämnda faktorerna och tillgängligheten fungerar tomter, som inte är 

centralt belägna, men som tack vare ypperliga trafikmässiga tillgängligheter lockar till sig 

både boende och service (Geurs & Wee 2004: 128).  

 

Den amerikanska forskaren Walter Hansen (1959) utgår å sin sida ifrån att tillgänglighet kan 

beskrivas som antalet möjligheter till växelverkan. Denna definition beskriver bra en del av 

tillgänglighetens inverkan på offentliga rum, eftersom möjligheter till växelverkan i offentliga 

rum anses växa i och med en bättre tillgänglighet. Tillgängligheten är härutöver starkt 

förknippad med offentliga rum, eftersom tillgänglighet är en av offentliga rums viktigaste 

egenskaper (se Talen 2000: 348; Pasaogullari & Doratli 2004: 226; Project for Public Spaces 

2013 c). Tillgängligheten påverkar nämligen offentligheten i offentliga rum, alltså vem som 

kan använda offentliga rum och hur samt hur ofta människor använder de offentliga rummen 

(Bertolini 1999: 201). Offentliga rum bör vara tillgängliga för alla, oberoende av ålder, kön, 

fysisk förmåga, etnicitet, bostadsområde eller ekonomiska resurser, men ifall tillgängligheten 

är otillräcklig kan vissa folkgrupper bli uteslutna från offentliga rum (Harnik 2003: 24; 
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Pasaogullari & Doratli 2004: 227). Tillgängligheten i offentliga rum kan vara fysisk, psykisk 

eller social. 

 

Det förekommer olika sätt att definiera och mäta tillgänglighetens inverkan på offentliga rum. 

Dessa olika sätt beror främst på den undersökning som görs och vilka resultat man vill nå. 

Docenterna Pasaoguillari och Doratli (2004) har forskat i tillgänglighet i, och användning av 

offentliga rum för att fördjupa sig i hur dessa påverkar offentliga rum. I undersökningen 

framhäver Pasaoguillari och Doratli (ibid.) att läge, närhet till önskad plats, restid, vägars 

fysiska och funktionella särdrag samt transportmedel påverkar tillgängligheten hos offentliga 

rum. Enligt Varna och Tiesdell (2010: 583−584) påverkar igen tillgängligheten från andra 

områden och tillgängligheten inom det offentliga rummet sig självt offentliga rums 

tillgänglighet.  

 

En sätt att dela in faktorerna som påverkar tillgänglighet i offentliga rum från andra områden 

är att dela in dem i centralt läge och samhörighet, visuell tillgänglighet samt portgångar och 

trösklar (Varna & Tiesdell 2010: 584). Då offentliga rum är belägna centralt i stadens 

transportnätverk och har ett starkt samband till andra områden är de mycket tillgängliga och 

blir tack vare detta platser dit många olika människor kan komma och där dessa människor 

kan utöva olika aktiviteter (Pasaogullari & Doratli 2004: 227; Varna & Tiesdell 2010: 584). 

Enligt Project for Public Spaces (2013 b), som är en icke-kommersiell organisation som med 

planering, design och utbildning strävar till att skapa, samt till att hjälpa grannskap skapa 

bättre och hållbarare offentliga rum, har offentliga rum bra samhörighet till andra områden då 

de offentliga rummen är lätta att nå med olika transportmedel. För att detta skall ske bör det 

finnas parkeringsplatser för bilar, möjligheter till kollektivtrafik och vägar eller trottoarer, 

som leder till det offentliga rummet, för fotgängare och cyklister (ibid.). En bra samhörighet 

leder till att flera människor rör sig i de offentliga rummen och detta leder i sin tur till ökade 

tillfällen då social interaktion och växelverkan kan uppstå (Pasaogullari & Doratli 2004: 226). 

En bra tillgänglighet tack vare ett centralt läge och en bra samhörighet ökar på förutom de 

offentliga rummens sociala värde också på deras ekonomiska värde. Enligt urbanekonomiska 

teorier skapar man nämligen i centrala offentliga rum med bra samhörighet möjligheter till 

aktiviteter som kräver en bra tillgänglighet, till exempel genom att skapa utrymmen för 

butiker, och som resulterar i ekonomisk vinst (Helling 1998: 63). 
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Offentliga rum har en stark visuell tillgänglighet då människor lätt kan se och uppfatta 

rummen både på långt och nära håll samt från olika riktningar. Salutorget i Helsingfors är ett 

bra exempel på ett offentligt rum med en bra visuell tillgänglighet, eftersom man utmärkt 

både längre ifrån och närmare torget ser det från öst, väst och söder. Portgångar och trösklar å 

sin sida påverkar huruvida man rör sig till offentliga rum eller inte samt huruvida man har 

rätten att använda dem eller inte. Portgångarna och trösklarna påverkar sålunda starkt 

offentligheten, den sociala tillgången och tillgängligheten i offentliga rum. Portgångarna och 

trösklarna kan vara symboliska och passiva, såsom förändringar i golvets eller underlagets 

material, eller fysiska och aktiva, såsom portar eller bemannade ingångar. Med hjälp av 

portgångarna och trösklarna kan man alltså både tillåta och bjuda in önskade användare och 

utestänga oönskade användare. Portgångarna och trösklarna kan också vara fysiska hinder för 

vissa människor, såsom trappor för människor i rullstol eller människor med barnvagnar 

(Project for Public Spaces 2013 c). Hur tillgängliga offentliga rum är i sig själva beror i sin tur 

på deras utformning och detaljer samt på hur de är planerade. Denna dimension av 

tillgängligheten påverkar hur väl offentliga rum motsvarar människors preferenser och behov 

för olika aktiviteter. (Varna & Tiesdell 2010: 584−585).  

 

Tillgängligheten i 

offentliga rum är 

dessutom förknippad 

med de aktiviteter som 

utövas i dem. Luca 

Bertolini (1999: 

201−203) har skapat en 

nod-plats modell, som 

framhäver och mäter 

detta samband (fig. 6). 

Modellen baserar sig 

på sambandet mellan 

olika aktiviteter som sker 

på en viss plats och platsens tillgänglighet (nod). Dessa två olika funktioner presenteras i ett 

x-y diagram, där aktiviteterna anges på x-axeln och tillgängligheten på y-axeln. I en 

balanserad situation i modellen är både tillgängligheten och utbudet av olika aktiviteter på 

platser höga. Sådana platser mottar många användare som både umgås och utövar mångsidiga 

Figur 6. Bertolinis (1999) nod-plats modell som beskriver sambandet 

mellan tillgänglighet och aktiviteter som man utövar i offentliga rum.  
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aktiviteter. Problem kan dock också uppstå på sådana platser, eftersom den höga 

tillgängligheten och de olika aktiviteterna lätt kan leda till konflikter om det begränsade 

rummet. Modellens obalanserade situationer uppstår sedan då platser har en bra tillgänglighet 

och mottar frekventa strömmar av rörelse, men då aktiviteterna förblir få och ensidiga, eller 

då aktiviteterna på platser är många och mångsidiga, men tillgängligheten är dålig. Detta talar 

för att aktiviteter och tillgänglighet starkt hänger ihop.  

 

 



40 

 

4 Från litteraturöversikt till observationer – metoder och material 

Metoderna och materialet i avhandlingen har jag valt för att de möjliggör den mest 

mångsidiga behandlingen av både det offentliga rummet och alla dess dimensioner samt av 

stadsutvecklingens, tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum. 

Dessutom både stöder och kompletterar metoderna och materialet varandra och de skapar 

också de bästa möjligheterna till mångsidiga och trovärdiga svar på forskningsfrågorna. 

Härutöver har forskare använt liknande metoder, och främst kvalitativa metoder i 

undersökningar av offentliga rum och i undersökningar som är lik denna avhandling (t.ex. 

Pasaoguillari & Doratli 2004). 

 

Avhandlingens första och teoretiska del, som utgörs av kapitlen två och tre, har baserat sig på 

en täckande litteraturöversikt. Litteraturöversiktens material består av böcker, undersökningar, 

doktorsavhandlingar, publikationer, vetenskapliga- och tidningsartiklar och information från 

organisationers hemsidor. Materialet är skrivet under olika tidsperioder och av författare med 

olika nationaliteter, bakgrunder, akademiska inriktningar och synvinklar och som har olika 

sätt att definiera och behandla offentliga rum. Materialet har jag valt för att det täckande och 

mångsidigt behandlar avhandlingens olika teman, alltså det offentliga rummets egenskaper 

och utveckling efter andra världskriget i förhållande till städers och samhällens utveckling 

samt tillgängligheten, den ökade rörligheten och deras inverkan på offentliga rum. Antalet 

källor i litteraturöversikten har jag i sin tur valt, eftersom antalet lett till ett mättat material. 

Jag har bearbetat materialet genom att från det lyfta fram och sammanfatta den mest 

essentiella, och ofta förekommande informationen om avhandlingens olika delar. Målet med 

litteraturöversikten har alltså varit att skapa en allmän grund för avhandlingen, och speciellt 

för den empiriska delen samt att skapa en tvärvetenskaplig inblick angående det offentliga 

rummet.  

 

I avhandlingens empiriska del, som omfattar kapitlen fem och sex, behandlas tillgänglighetens 

och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum mer djupgående. Detta har jag utfört 

genom att behandla tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på tre valda 

offentliga rum i Helsingfors. Dessa offentliga rum är Narinken, Kamptroget och 

Sandvikstorget. Den empiriska delen har jag genomfört genom att observera de valda 

offentliga rummen utgående från ett kriteria. Kriteriet baserar sig på de faktorer som i 

litteraturöversikten kommit fram i anslutning till tillgänglighetens och den ökade rörlighetens 
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inverkan på offentliga rum och deras egenskaper. Litteraturöversikten, kriteriet och 

observationerna diskuterar så genom hela den empiriska delen med varandra och förknippar 

både det teoretiska till det praktiska och det allmänna till det lokala. I den empiriska delen 

kommer också beskrivningar och analyser att framhävas med bilder.  

4.1 Kriteriet som bas för observationerna  

Kriteriet har jag skapat för att så bra och täckande som möjligt kunna analysera och bedöma 

tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum. Jag har också skapat 

kriteriet för denna avhandling och för att analysera offentligt stadsrum i Helsingfors, men 

dock på ett sätt som tillåter att man, med vissa förändringar och justeringar, också kan 

använda kriteriet i undersökningar som behandlar andra offentliga rum. 

  

Ur litteraturöversikten har tre huvudgrupper tydligt kommit fram då det gäller tillgänglighet, 

den ökade rörligheten och offentliga rum. Dessa grupper är fysiska egenskaper, tillgänglighet 

från andra områden samt aktiviteter (markanvändning) och användare. Genom att studera 

dessa huvudgrupper kan man samtidigt både beakta offentliga rums fysiska egenskaper och 

evaluera tillgängligheten och den ökade rörligheten samt mäta deras inverkan på offentliga 

rum. Eftersom dessa tre huvudgrupper baserar sig på den tidigare behandlade 

litteraturöversikten, och för att undvika upprepning kommer huvudgruppernas relevans för 

avhandlingen endast kort att beskrivas nedan.  

 

Då man forskar i offentliga rum är det viktigt att först behandla deras, och den 

omkringliggande miljöns fysiska egenskaper, eftersom dessa har en grundläggande inverkan 

på hur man upplever och använder de offentliga rummen (Gehl 1987: 16). Huvudgruppen 

fysiska egenskaper i kriteriet baserar sig till en stor del på undersökningar av både Gehl 

(1987; 2001; 2010) och Whyte (1980). I undersökningarna behandlar författarna bra 

offentliga rum och deras egenskaper. De fysiska egenskaperna och var de offentliga rummen 

finns påverkar i sin tur tillgängligheten, som bland annat anses inverkan på hur människor rör 

sig till, i och från platser (Bertolini 1999: 201; Bertolini & Dijst 2003: 31; Varna & Tiesdell 

2010: 584). För att kunna bedöma tillgänglighetens inverkan på offentliga rum är det dock 

grundläggande att först kunna mäta den. Den andra huvudgruppen i kriteriet, tillgängligheten 

från andra områden, omfattar därför olika faktorer med hjälp av vilka man kan mäta 

tillgängligheten i offentliga rum. Gruppen baserar sig främst på tillgänglighetsundersökningen 

av Varna och Tiesdell (2010) och publikationer av Project for Public Spaces (2013 a). Ju 
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bättre tillgänglighet offentliga rum har desto större anses rörligheten i, till och från dem därpå 

vara. Både tillgängligheten och den ökade rörligheten är alltså förknippade med offentliga 

rums fysiska egenskaper och påverkar aktiviteter man utövar i de offentliga rummen, vem 

som utövar aktiviteterna och under vilka tider av dygnet man använder de offentliga rummen. 

Den tredje huvudgruppen, aktiviteter och användare, behandlar dessa faktorer och baserar sig 

främst på undersökningar av Gehl (1987; 2001), Bertolini (1999) och Bertolini och Dijst 

(2003). Denna huvudgrupp skapar också möjligheter att mäta rörligheten och dess inverkan på 

offentliga rum samt att beskriva de offentliga rummens natur och offentlighet. Nedan beskrivs 

gruppvis de tre huvudgruppernas element. Vid varje element beskrivs först varför de är 

relevanta och vad de innefattar. Därefter beskrivs med kursiv stil vilka frågor som kommer att 

vara betydande under observationerna: 

 

Fysiska egenskaper 

 Storlek och skala: offentliga rums storlek och skala är viktiga för huruvida aktiviteter 

och social växelverkan uppstår i offentliga rum eller inte (Gehl 2010: 38). Offentliga 

rum får sålunda inte vara för stora och de bör lämpa sig för fotgängare och cyklister 

för att sociala aktiviteter skall kunna uppstå. 

Hur stort är det offentliga rummet? Är skalan lämplig för fotgängare och cyklister?  

 Sittplatser: sittplatser är nödvändiga för att människor skall tillbringa tid i offentliga 

rum och för att valfria och sociala aktiviteter skall uppstå i de offentliga rummen 

(Whyte 1980: 27−28; Gehl 1987: 29). 

Finns det tillräckligt med sittplatser? Finns det olika typer av sittplatser samt sittplatser både 

i solljus och i skuggan?  

 Fysiska element: element i offentliga rum lockar till sig människor och gör de 

offentliga rummen intressantare. Element möjliggör också att offentliga rum får 

individuella stämplar. (Whyte 1980: 46−49; Junttila 1995: 110−112; 142−143). 

Finns det ett/flera element som är speciellt/speciella för just detta offentliga rum? Skapar 

det/de en individuell stämpel? Lockar elementet/elementen människor till det offentliga 

rummet genom att människor ser på det/dem eller tillbringar tid vid det/dem? Leder 

elementet/elementen till triangulering? 
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 Underhåll och säkerhet: för att man skall känna sig trygg i offentliga rum bör de vara 

välskötta och deras möblemang bör vara väl planerade och omskötta. Det bör 

dessutom finnas en viss övervakning i offentliga rum (Junttila 1995; Koskela 2000; 

Pain 2001; Project for Public Spaces 2013 c). 

Är det offentliga rummet rent och välskött? Hurudant är möblemanget? Är det omskött och 

ser bra ut? Finns det en tillräcklig övervakning för att det offentliga rummet skall kännas 

tryggt? Är övervakningen manuell, automatiskt eller social? 

 Omkringliggande byggnader: de omkringliggande byggnaderna och aktiviteterna som 

äger rum i dem inverkar på hur aktivt man använder offentliga rum, hurudana 

aktiviteter man utövar i offentliga rum samt när man utövar dessa aktiviteter (Jacobs 

1961: 152−153; Gehl 1987: 16). De omkringliggande byggnadernas fasader påverkar i 

sin tur ifall man anser att dessa byggnader och omgivningen är intressanta och 

lockande eller inte (Gehl 2010: 75−89). 

Är de omkringliggande byggnaderna av olika åldrar och utövar man olika aktiviteter i dem? 

Är byggnadernas fasader och kanter hårda eller mjuka?  

 Belysning och reklamer: bra och tillräcklig belysning påverkar hur trygga man anser 

att offentliga rum är. En bra belysning gör dessutom de offentliga rummen mer 

tilltalande. Reklamer har i sin tur kommit fram som allt viktigare element för 

offentliga rum, eftersom reklamerna kan få offentliga rum att kännas levande och 

eftersom reklamerna binder de offentliga rummen till såväl lokala, regionala, som 

globala produkter, varor och nätverk. (Chambers 1990: 52−53; Schmidt 2009: 319; 

Taipale 2009: 21−30).  

Är belysningen i det offentliga rummet tillräcklig? Finns det reklamer i det offentliga 

rummet? Hurudana är reklamerna, är de bestående element på väggar, videoskärmar, 

klistermärken eller planscher? Vad gör reklamerna reklam för? Binder reklamerna det 

offentliga rummet till lokala, regionala och/eller globala nätverk, produkter eller varor? 

 

Tillgänglighet från andra områden 

 

 Transportmedel: transportmedlen som man når offentliga rum med är betydande för 

tillgängligheten i offentliga rum. Transportmedlen påverkar nämligen hur bra man når 

offentliga rum, hur länge det tar att nå offentliga rum samt ifall man når offentliga rum 
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lokalt, regionalt eller globalt. Vilka transportmedel man når offentliga rum med 

påverkar sålunda vem som använder offentliga rum, vilka aktiviteter man utövar i 

offentliga rum och när man utövar aktiviteterna. (Bertolini 1999: 200−201; Bertolini 

& Dijst 2003: 31−32; Pasaogullari & Doratli 2004: 227; Varna & Tiesdell 2010: 584; 

Project for Public Spaces 2013 c).  

Med vilka olika transportmedel når man det offentliga rummet? Når man endast det offentliga 

rummet från områden inom staden eller når man det också från andra städer eller länder? 

Med hurudana tidsintervaller trafikerar de olika transportmedlen? Under vilken tid av dygnet 

trafikerar de olika transportmedlen? 

 Rutter: klara och tydliga rutter bör leda till offentliga rum, både för att man lätt skall 

kunna röra sig till de offentliga rummen från andra områden och för att man skall 

kunna gestalta de offentliga rummens läge i städer. (Lynch 1960). Rutterna är speciellt 

viktiga för fotgängare och cyklister. Då rutterna är delar av större vägnätverk ökar 

offentliga rums centrala karaktär och samhörighet till andra områden (Varna & 

Tiesdell 2010: 584).  

Omges det offentliga rummet av klara och tydliga rutter? Är dessa rutter delar av större 

vägnätverk?  

 Visuell tillgänglighet: det är viktigt att offentliga rum har en bra visuell tillgänglighet 

på långt avstånd, eftersom människor då kan gestalta de offentliga rummen och deras 

läge. En bra visuell tillgänglighet på nära håll är i sin tur betydande för offentliga rum, 

eftersom människor då få en överblick av platserna. Härutöver är den visuella 

tillgängligheten viktig för offentliga rums offentlighet. Synliga offentliga rum är 

nämligen tillgängliga för allmänheten. (Gehl 2010: 38; Varna & Tiesdell 2010: 584; 

Project for Public Space 2013 c).  

Kan man se det offentliga rummet på långt håll? Får man en bra överblick av det offentliga 

rummet då man står vid dess kanter?  

 Fysisk tillgänglighet: offentliga rum bör vara tillgängliga för alla och man skall ha 

möjligheten att utöva olika aktiviteter i offentliga rum. Dessutom bör det i offentliga 

rum inte finnas fysiska hinder, som stänger ut vissa användare eller som förbjuder 

vissa aktiviteter. (Varna & Tiesdell 2010: 584; Project for Public Spaces 2013 c).  

Är det offentliga rummet tillgängligt för alla? Finns det trappor, trösklar eller andra element 

som kan vara hinder för vissa människor? Finns det alternativa rutter ifall de finns hinder?  
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 Mobilt nätverk: idag är det viktigt för människor att indirekt kunna vara i kontakt med 

varandra med hjälp av teknologi (Gehl 2010: 26). Städers invånare, resenärer och 

turister värdesätter dessutom högt gratis internetanslutningar i städer. Det är sålunda 

viktigt att människor skall kunna använda sina mobiltelefoner och ha tillgång till 

internet i offentliga rum.  

Fungerar det mobila nätverket i det offentliga rummet? Är internet tillgängligt? Finns det 

gratis trådlöst LAN? 

 

Aktiviteter (markanvändning) och användare  

 

 Aktiviteter: hurudana, och hur många aktiviteter som man utövar i offentliga rum 

anses vara beskrivande för huruvida de offentliga rummen är bra eller inte (Gehl 1987: 

83). Som tidigare nämnt i avhandlingen påverkar tillgängligheten och den ökade 

rörligheten aktiviteterna som man utövar i offentliga rum. Ju bättre tillgänglighet 

offentliga rum har, desto större anses rörligheten vara och detta ökar möjligheterna till 

många och mångsidiga aktiviteter (Bertolini 1999: 201−203). Den ökade rörligheten 

kan dock också leda till att man endast utövar vissa aktiviteter i vissa offentliga rum. 

Sålunda kan en del offentliga rum bli arenor för ensidiga aktiviteter (ibid.; Bertolini & 

Dijst 2003: 28). 

Är aktiviteterna som man utövar i det offentliga rummet nödvändiga, valfria eller sociala? 

Har de sociala aktiviteterna en låg intensitet eller en hög intensitet? Utövar man många olika 

aktiviteter eller främst en viss aktivitet i det offentliga rummet? Utövar man tillfälliga 

aktiviteter? 

 Tid: en tidsmässig betydelse i offentliga rum har aktiviteternas varaktighet samt tiden 

under dygnet då man utövar aktiviteterna och använder de offentliga rummen. Bra 

tillgänglighet och en ökad rörlighet har i en viss mån lett till att aktiviteternas 

varaktighet i offentliga rum minskat. Människor tillbringar främst korta tider i 

offentliga rum och använder i första hand offentliga rum för att röra sig från en plats 

till en annan. (Bertolini & Dijst 2003: 28-31).  

Hur lång tid tillbringar man i det offentliga rummet? Hur länge räcker de olika aktiviteterna? 

Under vilka tider av dygnet använder man det offentliga rummet? Utövar man vissa 

aktiviteter under vissa tider av dygnet? 
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 Användare: bra offentliga rum bör vara tillgängliga för, och användas av en heterogen 

användargrupp (Whyte 1980). Tillgängliga offentliga rum, i vilka rörligheten är hög 

anses vara öppna och tilltalande för många olika människor och ha goda möjligheter 

till växelverkan (Bertolini 1999: 200−201; Bertolini & Dijst 2003: 31). Ifall 

tillgängligheten är begränsad till endast vissa transportmedel, kan det dock leda till att 

användargruppen blir homogen.  

Är användargruppen homogen eller heterogen då det gäller ålder, kön och etnicitet? Är 

användargruppen homogen eller heterogen då det gäller användarens profil: arbetstagare, 

resenärer eller stadens användare? Använder grupper eller ensamma människor det 

offentliga rummet?  

 Användare, aktiviteter och tillgång och tillgänglighet: varje människa bör ha 

rättigheten till, och möjligheten att använda offentliga rum, oberoende av ålder, kön, 

etnicitet eller andra personliga egenskaper (Pasaogullari & Doratli 2004: 227). Varje 

människa bör också ha rättigheten till att utöva önskade aktiviteter i offentliga rum 

(Carr et al. 1995: 137). Denna tillgång till, och tillgänglighet i offentliga rum samt 

möjligheter att utöva behagade aktiviteter i offentliga rum har dock under de senaste 

decennierna varit aktuella ämnen. Detta beror på att en stor del av städernas offentliga 

rum inte längre anses vara öppna för alla människor eller aktiviteter, utan främst för 

vissa folkgrupper och vissa aktiviteter (Minton 2006: 2−4).  

 

Har alla användare tillgång till det offentliga rummet? Har alla användare rättigheten att 

vara i det offentliga rummet? Är det möjligt att utöva olika aktiviteter i det offentliga rummet? 

Får man utöva olika aktiviteter i det offentliga rummet?  

4.2 Observationer som metod och som en del av denna avhandling 

Observationer som metod är ett sätt att samla in data genom att uppmärksamt iaktta främst 

icke-verbal data (Esaiasson et al. 2007: 343−345). I denna avhandling utgör fysiska 

strukturer, olika transportmedels trafik, aktiviteter som människor utövar samt människors 

rörelsemönster den icke-verbala datan. Generellt sett använder man observationer för att 

forska i, och lära sig om vissa fenomen och processer genom att samla information om dessa 

(ibid.). Jag har valt observationerna som en av de huvudsakliga metoderna för denna 

avhandling, för att observationerna möjliggör insamlandet av nytt material angående 

tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum samt 
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sammanbindandet av detta material till existerande information. Observationerna gör det 

också möjligt att både tolka och analysera det insamlade materialet och skapar sålunda en 

stabil grund för resultaten. Härutöver är observationer en metod som man ofta använder inom 

undersökningar av offentliga rum och deras egenskaper (se t.ex. Whyte 1980; Gehl 1987; 

2001; Pasaogullari & Doratli 2004; Gehl 2010).  

 

I denna avhandling har jag fungerat som en iakttagande och utomstående observatör 

(Esaiasson et al. 2007: 350). Detta betyder att jag endast observerat det som lyfts fram i 

kriteriet, men jag hade ingen direkt kontakt med människorna i de offentliga rummen. Man 

anser att denna roll som observatör fungerar bäst då målet är att forska i hur olika faktorer 

påverkar platser och människor (ibid.). Detta innefattar i denna avhandling hur 

tillgängligheten och den ökade rörligheten påverkar vad som händer i, och hurudana 

aktiviteter man utövar i de offentliga rummen samt hur människorna reagerar och agerar i de 

offentliga rummen. De utförda observationerna har varit strukturerade, eftersom målet med 

observationerna var att observera de specifika sakerna som lyfts fram i kriteriet. Denna typ av 

observationer binder också bäst ihop det empiriska och det teoretiska i avhandlingen. 

Härutöver har de utförda observationerna varit både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa 

observationer använder man då man vill undersöka sådant som går att observera i antal, som 

till exempel hur många evenemang som ordnas i ett offentligt rum. Kvalitativa observationer 

använder man i sin tur då man vill forska i någonting som man kan beskriva, som till exempel 

hurudan aktiviteterna är som man utövar i de offentliga rummen (ibid.: 351−352). Det var 

väsentligt att i denna avhandling kombinera både kvalitativa och kvantitativa observationer. 

Denna kombination skapar nämligen ett brett perspektiv, och ett mångsidigt material om 

tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum, vilka i sin tur ger 

upphov till trovärdiga resultat. 

 

Det material som jag samlat in under observationerna har jag dokumenterat både genom att 

göra anteckningar under observationerna och direkt efter dem och genom att fotografera. Det 

dokumenterade materialet har jag bearbetat och analyserat gruppvis, enligt grupperna i 

kriteriet. Jag har bearbetat och analyserar materialet på detta sätt, både under tiden då jag 

utförde observationerna och i avhandlingens slutliga analys, för att ständigt iaktta och bevara 

sambandet mellan de olika grupperna och mellan empirin och teorin. Jag har dessutom 

analyserat det insamlande materialet både kvantitativ och kvalitativ. Då jag har analyserat 

människorna i de offentliga rummen delade jag dessutom in dem i grupper. Detta har jag gjort 
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för att kunna forska i huruvida tillgängligheten har en inverkan på vem som använder de 

offentliga rummen samt i huruvida de offentliga rummen verkligen är tillgängliga för alla. 

Människor i offentliga rum anses vara olika på basen av ålder, etnisk bakgrund och profil. 

Grupperna jag har analyserat är sålunda: ungdomar (13−19 år), unga vuxna (20−39 år), 

arbetstagare (30−65 år), äldre människor (65 år och äldre), Finländare, Finländare med 

utländsk bakgrund, utlänningar, arbetstagare, stadens användare och turister. För att kunna 

analysera till vilken grupp användarna hör har jag gjort vissa generaliseringar. Användarnas 

ålder har jag uppskattat på basen av utseende, utövade aktiviteter och sättet att tala och bete 

sig. Etnisk bakgrund har jag analyserat på basen av språk, utseende och utövade aktiviteter, 

medan jag har uppskattat användarnas profil på basen av utseende, tal och språk samt kläder 

och accessoarer, såsom portföljer och id-kort som används av arbetstagare.  

 

Observationerna i de tre valda offentliga rummen har jag utfört under olika dagar av veckan 

och under olika tider av dygnet: morgon (mellan klockan 8−10), dag (mellan klockan 12−14) 

eftermiddag (mellan klockan 16−18) och kväll (mellan klockan 20−22). Jag har observerat 

varje offentligt rum i minst 30 minuter under de fyra olika tiderna av dygnet under tre 

veckodagar (måndag-fredag) och på lördag och söndag. Varje offentligt rum har jag sålunda 

observerat 20 gånger och det gemensamma antalet utförda observationer är 60 (tabell 1 s. 49). 

Jag valde antalet observationer, eftersom det insamlade materialet efter detta antal började 

upprepa sig själv och sålunda hade jag nått materialets mättnad. Innan jag utförde de egentliga 

observationerna testade jag kriteriet, för att försäkra mig om dess praktiska lämplighet. Efter 

dessa försök utförde jag vissa förändringar till kriteriet, för att det ännu bättre skulle lämpa sig 

för denna avhandlings ändamål.   
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Morgon (8-10) Dag (12-14) Eftermiddag (16-18) Kväll (20-22)

Må 15.4 S

Ti 16.4 S K

Ons 17.4 K N K

To 18.4 N

Fre 19.4 S N

Lö 20.4 N K K N

Sö 21.4 S S

Må 22.4 N K

Ti 23.4 K S

Ons 24.4 N

To 25.4 S K N

Fre 26.4 S

Lö 27.4 K N N K

Sö 28.4 S S

Må 29.4 K K S

Ti 30.4 S

Ons 1.5 K N

To 2.5 N S N

Fre 3.5

Lö 4.5 S S

Sö 5.5 N N K K

Må 6.5 K K

Ti 7.5 N

Ons 8.5 N K

To 9.5 S N S

Fre 10.5 S

Lö 11.5 S S

Sö 12.5 K K N N

Utförda observationer av Narinken (N), Kamptorget (K) och Sanvdikens torg (S) n = 60

Tabell 1. En tabell över när de 60 observationerna på Narinken, Kamptorget och Sandvikens 

torg är utförda.  



50 

 

5 Tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum i 

Helsingfors 

Jag har valt Helsingfors som staden där de observerade tre offentliga rummens finns, eftersom 

huvudstaden har en viktig roll både lokalt, nationellt och globalt. Helsingfors har tack vare sitt 

läge vid kusten också en annan tillgänglighet än städer inne i landet har. Som huvudstad 

mottar Helsingfors dessutom mångsidiga och frekventa strömmar av rörelse, både inom 

staden, från närliggande städer, från andra städer i Finland och från andra länder. Offentliga 

rum har härutöver under den senaste tiden fått en allt större betydelse i både Helsingfors och i 

hela huvudstadsregionen genom att man allt mera börjat betona de offentliga rummens 

betydelse för stadsutvecklingen (Kainulainen 2009: 18). På grund av detta är det viktigt att 

vara medveten om aktuella saker som berör de offentliga rummen och deras utveckling i 

Helsingfors. 

 

Målet med mitt val av de offentliga rummen har varit att välja tre offentliga rum som åtskiljs 

av tillgänglighet och sålunda också av rörligheten i dem. Jag har dessutom valt Narinken, 

Kamptorget och Sandvikens torg för att dessa representerar olika grupper av offentliga rum, 

som klargjorts i avhandlingens teoretiska del. Narinken representerar nya offentliga rum, som 

är centralt belägna och har utmärkta tillgängligheter och som starkt påverkas av dessa två 

egenskaper. Kamptorget representerar i sin tur små offentliga rum, som man på grund av en 

sämre tillgänglighet inte aktivt övervakar, vilket leder till att människor i dessa offentliga rum 

utövar aktiviteter som inte är tillåtna i offentliga rum med bättre tillgängligheter (se t.ex. 

Franck & Stevens 2006; Hou 2010). Sandvikens torg representerar i sin tur äldre offentliga 

rum, som är tillgängliga med bil och som förändringar i handelsenheternas placering i 

stadsstrukturen tydligt har påverkat (se t.ex. Gehl 2001).  

 

Begränsningen av begreppet ”det offentliga rummet” i denna avhandling (s. 8−9) har 

därutöver haft en inverkan på valet av de tre offentliga rummen. De senaste decenniernas 

dominanta riktlinjer inom utvecklingen av offentliga rum har också påverkat valet. Under den 

senaste tiotals åren har nämligen utomhus offentliga rum, såsom torg och plazan, fått en allt 

mindre betydelse, medan privatiserade och inomhus offentliga rum, som till exempel 

shoppingcenter och sportarenor, blivit allt viktigare. Detta har lett till att man främst forskat i 

inomhus offentliga rum, medan man så att säga glömt bort offentliga rum utomhus. Under de 

senaste åren har städers invånare dock igen börjat återfinna utomhus offentliga rum, men det 
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är fortfarande viktigt att återigen börja forska i dessa. På detta sätt kan man nämligen skaffa 

information om utomhus offentliga rum och förbättra och återuppliva dem och sålunda 

förbättra deras användning. Narinken, Kamptorget och Sandvikens torg ligger sålunda alla 

belägna utomhus i stadsdelen Kampen i Helsingfors (fig. 7). 

 

 
 

 

 

5.1 Narinken  

Narinken har fått sitt namn av ett torg, som under åren 1876−1929 fanns vid ungefär samma 

plats (Namn i staden 2010: 4). Torget användes främst av judiska och ryska försäljare, som 

sålde använda kläder, och torgets namn kom då från de ryska orden на рынке (na rynke), som 

betyder ”på torget” (ibid.). 2003 föreslog man Narinken som det offentliga namnet för dagens 

torg och man godkände namnet 2004 (ibid.). Narinken kallas alltså tack varen sin historia än 

Figur 7. En karta över de tre valda offentliga rummens läge i 

Helsingfors, N = Narinken, K = Kamptorget, S= Sandvikens 

torg. 
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idag ett torg, fastän Narinken inte längre fungerar som ett torg i dess ursprungliga betydelse, 

utan främst som en öppen plats. 

 

Narinken ligger vid Kampens centrum och blev färdig 2006 i och med att Kampens centrum 

blev färdigt. Kampens centrum består av bostäder, ett köpcentrum, parkeringsplatser för bilar 

under jorden, en metrostation och två bussterminaler, varav en finns för bussar som går till 

Esbo och den andra för fjärrtrafik. I köpcentrumet Kampen finns över 120 butiker och cirka 

30 caféer och restauranger. Kampen har varje vecka cirka 700 000 besökare och 2011 hade 

köpcentrumet 34 miljoner besökare. Köpcentrumets besökare påverkar också Narinken, 

eftersom en stor del av besökarna på ett eller annat sätt vistas på torget.  (Kamppi 2013 a; 

Kamppi 2013 b).  

5.1.1 Narinkens fysiska egenskaper  

Narinken har formen av en kvadrat som är ca 75 m x 75 m stor och omges av Salomonsgatan, 

Glaspalatsskvären och Anneplatsen (fig. 8 s. 53). Narinken har tydliga gränser och avgränsas i 

norr av trappor och en pergola mot gågatan Salomonsgatan, i söder av ett tredelat avlångt 

element och sex trädanläggningar och i öst och väst av byggnader (fig. 8). Pergolan består av 

trappor och en stödstruktur av trä, längs vilken växtlighet kliver uppåt. Det tredelade 

elementet är cirka 40 meter långt, 30 centimeter brett och 70 centimeter högt och ser ut att 

vara av betong. Trädanläggningarna är rektangulära och gjorda av natursten och de är 

placerade i en öst-västlig riktning. Söder om dessa finns en sju våningar hög byggnad, som är 

ett tydligt element i Narinkens miljö. I byggnadens översta våningar finns hotellet Scandic 

Simonkenttä och i bottenvåningarna finns butiker, företag och restauranger. Byggnadens 

fasad är gjord av glas och materialet ger fasaden en bra transparens, men fasaden sakna dock 

detaljer, vilket gör den monoton. Bottenvåningarna har enhetliga och stora fönster med 

varierande reklamer, synliga ingångar, utgångar och dörrar, men också bottenvåningarna 

saknar detaljer samt platser där man kan sitta. Byggnaderna som begränsar Narinken i öst är 

den gamla busstationen och Kampens kapell (fig. 8). Den gamla busstationen fungerade som 

busstation fram till 2005 då man flyttade busstrafiken till Kampen och idag finns olika kontor 

och en pub i byggnaden (Stadissa.fi 2013). Byggnaden är två våningar hög och är så betydligt 

lägre än de omkringliggande byggnaderna. Också byggandens gula färg framhäver den ur 

dess omgivning. På byggnadens fasad finns två rader av fönster med fönsterbräden och 

tydliga ingångar. Fasaden saknar dock detaljer. Kampens kapell, sydöst om Narinken, är ritat 

av arkitekterna Kimmo Lintula, Niko Sirola och Mikko Summanen. Kapellets takhöjd är 11,5 
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meter och kapellet har en oval form. Kapellets fasad består av horisontella ribbor av gran 

(Helsingfors kyrkor 2013). Kapellets form och fasad leder till att byggnaden framhävs ur 

miljön. I väst begränsar Kampen Narinken. Kampen är den nyaste dominanta byggnaden i 

området och Narinken förenar sålunda både gammal och ny stadsstruktur (Keskustan ja 

Kampin aluesuunnitelma 2012−2021 2012: 61). Kampens fasad består av glas och är 

transparent och har tack vare belysning och olika reklamer ett fåtal detaljer. En takliknande 

struktur, som upprätthålls av pelare, urskiljer byggnadens bottenvåningar. Också i dessa 

bottenvåningar finns stora och väl belysta fönster med tydliga reklamer. Byggnaderna som 

omger Narinken är alltså av olika åldrar, utför plattformar för olika aktiviteter och har olika 

fasader, men fasader av glas, med stora fönster och reklamer är dock dominerande i 

Narinkens omgivning och miljö.  

 

 

 

 

Figur 8. En skiss över Narinken och dess fysiska struktur, element och dess 

omgivande gator och byggnader (storlekar och placeringar ungefärliga). 
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Trots att Narinken tydligt är avgränsat ser det tomt ut och känns stort ifall antalet användare 

på torget samtidigt är mindre än cirka 20 personer. Storleken är trots detta lämplig för att 

fotgängare och cyklister lätt kan röra sig på, och genom torget (Gehl 1987: 65−74). Även 

skalan är lämplig för denna målgrupp. Detta framgår ur att detaljer, som är lätta att uppfatta, 

finns på såväl marken som omkring torget. Detaljerna förekommer i form av olika material 

och mönster. Man har dessutom bra beaktat cyklister och det finns ett flertal platser på torget 

där man kan lämna sina cyklar. Vid pergolan finns det även ett cykelcentrum, där man kan 

hyra cyklar och få hjälp både angående cyklar, och cykling.  

 

Narinken får en individuell stämpel av 

konstverket Leverty, som finns beläget nordöst 

om torgets mittpunkt (se t.ex. Junttila 1995 

142−143; fig. 9). Konstverket stiger nämligen 

tydligt fram och är något specifikt för just 

Narinken. Konstverket skapar också en viss 

struktur i det annars mycket öppna torget. 

Konstverket har invigts på Narinken 5.9.2006 

och är skapat av den svenska skulptören Eva 

Löfdal (Julkiset veistokset 2013 a). 

Konstverket är cirka sex meter högt och dess 

diameter är cirka fyra meter. Konstverket är 

gjort av aluminium och har en nät liknande 

struktur. I mitten av konstverket finns en svart 

sten, som är skapad av special betong. 

Konstverket står på en stenhäll, som är 

aningen högre än resten av torget (ibid.).  

 

Sittplatser, som är väsentliga för offentliga rum och speciellt för centrala offentliga rum som 

Narinken, finns inte på själva torget. Sittplatserna finns nämligen runtom torget, längs dess 

sidor (Whyte 1980: 27−28). Detta behandlas mer djupgående i stycket 5.1.3 Aktiviteter och 

användare på Narinken (se s. 59−67). Narinkens underhåll är bra och största delen av torget är 

välskött (Junttila 1995: 32−33; 68−69). Det finns sällan rosk eller andra störande element på 

torget, men vid torgets sidor där människor sitter och tillbringar tid, finns det dock dagligen 

rosk och skräp. Mängden rosk är inte stor, men tillräcklig för att man lägger märke till rosket. 

Figur 9. Konstverket Leverty på Narinken. 

24.4 2013. Fotograf: Martina Jerima om inte 

annat anges vid fotografierna. 
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Typiskt är att man ser tobaksfimpar och lästa tidningar, speciellt tidningen Metro. Torgets 

material är i gott skick och ser välskött ut och det samma gäller största delen av möblemanget. 

Möblemanget består av pergolan, det tredelade elementet, konstverket, trädanläggningarna, 

bänkarna och lampstolpar, skräpkorgar och trappor. Av dessa ger pergolans väggar, trapporna 

väster om pergolan och intill Kampen och det tredelade elementet inte ett välskött intryck. 

Vid pergolans väggar och dess andra element finns spraymålningar, graffitin, nya, gamla och 

slitna klistermärken och planscher, vilka leder till att pergolan platsvis ser vanskött och 

oinbjudande ut (fig. 10). På de ovan nämnda trapporna finns under vissa dagar rosk, men det 

som man främst lägger märke till är att trapporna under de flesta dagar är smutsiga och ser 

vanskötta ut. Detta beror troligen på att människor aktivt använder trapporna. Vid det 

tredelade elementet finns det dagligen rosk, som varierar från tobaksfimpar till större rosk och 

detta rosk skapar en vanskött känsla.  

 

Då man ser på Narinken ur ett allmänt perspektiv får man en känsla av att torget är välskött, 

att man satsar på dess underhåll och att Narinken sålunda är en betydelsefull plats i staden (se 

t.ex. Junttila 1995: 110−112). Då man ser på torgets olika delområden märker man dock att 

vissa delar är aningen vanskötta, men detta påverkar inte det huvudsakliga, välskötta intrycket 

man får av torget. Detta leder inte heller till att man inte skulle vila röra sig på, eller genom 

torget, utan det leder främst till människor endast tillbringar korta tidsperioder vid de 

vanskötta ställena.  

 

 

 

Övervakningen av Narinken sköts till en stor del automatiskt med kameror, som finns vid de 

omkringliggande byggnaderna, men polisen och väktare är också tidvis närvarande på torget. 

Figur 10. Spraygmålningar och klistermärker på möblemanget vid pergolan ger denna del av Narinken 

ett vanskött intryck. 22.4.2013. 
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Polisbilar kör både omkring på torget och står parkerade på torget (fig. 11). Då poliserna finns 

på torget är människorna medvetna om deras närvaro, men fäster inte desto mer 

uppmärksamhet vid dem. Polisens närvaro skapar en känsla av att man satsar på torgets 

trygghet, men närvaron fungerar också på ett negativt sätt. Polisens närvaro signalerar 

nämligen också om att Narinken kan vara osäkert eller otryggt, eller att det på torget antingen 

har skett, eller kommer att ske något som kräver polisens närvaro (se t.ex. Koskela 2000). 

Väktarna arbetar i sin tur främst i Kampen och tillbringar endast sporadiskt tid på Narinken. 

Den sociala övervakningen på Narinken är å sin sida stark. Detta beror på att ett högt antal 

människor använder torget under dygnets olika tider och på att torget omges av byggnader där 

människor tillbringar tid under olika tider av dygnet (Jacobs 1961: 35−36; 152). Under kvällar 

och nätter är den sociala kontrollen dock betydligt lägre än på dagen. Trots detta känner man 

sig på Narinken trygg under olika tider av dygnet. 

 

 

 

Tryggheten och speciellt känslan av trygghet och säkerhet på Narinken beror förutom på 

övervakningen också på belysningen, som på Narinken är tillräcklig (Junttila 1995: 56−57). I 

Narinkens kanter finns lampstolpar, som skapar belysning på torget. En stor reklamskärm och 

andra reklamer på Kampens fasad samt de omkringliggande byggnaderna och deras reklamer, 

lampor och belysning påverkar härutöver Narinkens belysning och leder till att belysningen 

på torget är tillräcklig under olika tider av dygnet och året.  

 

Figur 11. Polisen är tidvis närvarande på Narinken, medan reklamer är ständigt 

närvarande och synliga på torget. Reklamerna leder också till ett varaktigt 

samband mellan Narinken och regionala, och globala nätverk. 2.5.2013. 
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Angående reklamer finns det på torget i sig självt endast en reklam. Denna är ett reklamställ 

för skomakaren som fungerar i köpcentrumet. I den omkringliggande miljön är reklamerna i 

sin tur synliga element och de är ständigt närvarande (fig. 11). På pergolan, på dess vägg och 

på stolparna intill den finns de redan nämnda klistermärkena och planscherna, som gör reklam 

för olika evenemang och band. De omkringliggande byggnadernas reklamer finns på 

byggnadernas fasader och gör reklam för olika företag, butiker, restauranger, evenemang, 

varor, produkter och utställningar. Dessa reklamer är fasta element på fasaderna eller synliga 

delar av fasadernas och bottenvåningarnas fönster. Utöver dessa finns den nyss nämnda stora 

reklamskärmen på Kampens vägg, som riktar sig mot Narinken. Skärmen är ständigt på och 

på den uppvisas olika reklamer för både varor och händelser och reklamerna förnyas ett par 

gånger per vecka. Ljuset och ljudet som kommer från skärmen förändras ständigt, vilket leder 

till att människor fäster sin uppmärksamhet vid skärmen. Speciellt tack vare skärmen, men 

också tack vare de andra reklamerna omkring Narinken är man då man rör sig på torget 

medveten om aktuella händelser och produkter och i kontakt med lokala, regionala och 

globala nätverk, händelser och produkter (Gehl 1987: 23).  

5.1.2 Narinkens tillgänglighet  

Man kommer till Narinken från andra platser och områden med samma transportmedel som 

man kommer till Kampen. Man kommer inte direkt till Narinken med dessa transportmedel, 

men deras ankomstställen i Kampen är så nära Narinken att man kan anse att man når 

Narinken med dessa transportmedel. Man när sålunda Narinken med metro, spårvagnar, 

bussar från olika delar av Helsingfors, bussar från Esbo och andra städer och med bil.  Man 

når också Narinken bra till fots och med cykel. 

 

Med metro når man Narinken både med den västra linjen från Gräsviken och med den östra 

linjen från Mellungsbacka och Nordsjö. Metron från Gräsviken trafikerar cirka klockan 

5.30−23.25 från måndagar till lördagar och cirka klockan 06.30−23.35 på söndagar. Metron 

från Mellungsbacka och Nordsjö trafikerar cirka klockan 5.20−23.10 från måndagar till 

lördagar och cirka klockan 06.20−23.35 på söndagar. Trafikeringstiderna varierar en aning 

under de olika årstiderna. Från Gräsviken trafikerar metron var femte minut och var fjärde 

minut under rusningstid (klockan 7−9 och klockan 15–18 från måndagar till fredagar). Från 

Mellungsbacka och Nordsjö trafikerar metron var tionde minut och var åttonde minut under 

rusningstid. (Helsingfors stads trafik 2013; Helsingforsregionens trafik 2013 a).  
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Spårvagnen 3T, vars rutt går från Brunnsparken till Djurgården, trafikerar på Fredriksgatan 

vid Kampens västra sida. Spårvagnen trafikerar från Brunnsparken klockan 05.35−01.39  från 

måndagar till fredagar, klockan 05.57−01.39 på lördagar och klockan 07.09−01.42 på 

söndagar. Från Djurgården trafikerar spårvagnen klockan 05.34−02.14 från måndagar till 

fredagar, klockan 05.43−02.13 på lördagar och klockan 06.57−02.12 på söndagar. Spårvagnen 

trafikerar vid Kampen med 10−15 minuters intervaller, beroende på tiden av dygnet. 

(Helsingforsregionens trafik 2013 b). 

 

Bussarna inom Helsingfors trafikerar vid Kampens södra och västra sida och bussarna 

trafikerar främst till Helsingfors västra delar. Bussarna till och från Esbo trafikerar mellan var 

sjunde och var tjugonde minut. Bussarna trafikerar oftare under rusningstid och med längre 

intervaller under kvällar, nätter och veckoslut, speciellt på söndagar. Faktumet att bussarna 

från Kampen till Esbo även trafikerar på nätter bidrar till att människor också under nätter går 

genom, och tillbringar tid på Narinken. Fjärrtrafikbussarna till och från Kampen trafikerar 

mellan Kampen och Tammerfors, Riihimäki, Tavastehus, Valkeakoski, Åbo, Salo, Pargas, 

Nystad, Lahtis, Jyväskylä, S:t Michel, Borgå, Kouvola, Kotka, Villmanstrand, Imatra, Hangö, 

Karis och Ekenäs (Expressbus 2013). Bussarna trafikerar under alla dagar av veckan, men 

mer frekvent från måndag till fredag.  

 

De allmänna transportmedlen trafikerar alltså med specifika tidsintervaller, vilket har en 

inverkan på Narinkens tillgänglighet. På morgonen, dagen och kvällen når man Narinken 

mest frekvent från Helsingfors med metro och från Esbo med buss, medan man på natten bäst 

når Narinken med buss från Esbo. Till fots och med cykel når man dessutom Narinken från 

olika delar av Helsingfors under hela dygnet. Transportmedlens trafikering, torgets 

tillgänglighet och människornas dagliga rutiner, såsom att gå till och från jobbet, påverkar 

sedan tillsammans när människor använder, och tillbringar tid på torget. Människor tillbringar 

sålunda främst tid på Narinken klockan 11−18 på veckodagar och klockan 12–17 på lördagar. 

På söndagar tillbringar människor tid på torget mer sporadiskt. 

 

För bilister finns det två parkeringshallar i Kampen. Den ena parkeringshallen rymmer 250 

bilar och till den kör man söder om Kampen. Den andra parkeringshallen, den så kallade P-

City, rymmer 500 bilar och till den kör man väster om Kampen. Det kostar att parkera i 

parkeringshallarna, förutom på söndagar i P-City. Till parkeringshallarna kan man köra in 

klockan 6−24 dagligen, men man kan dock till fots ta sig in samt köra ut när som helst. Detta 
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bidrar också delvis till att det på Narinken finns människor även på nätter. (Kamppi 2013 c).  

 

För fotgängare och cyklister är Narinken som nyss nämnt tillgänglig. Klara och tydliga rutter 

omger nämligen torget på alla dess sidor och vid platser där rutterna når Narinken finns 

synliga entréer (se fig. 8 s. 53). I norr leder gågatan Salomonsgatan till Narinken och i öst 

leder Glaspalatsskvären, som endast är till för fotgängare och cyklister, till torget. I väst leder 

Urho Kekkonens gata till Narinken, men det finns trottoarer på båda sidorna av gatan. Dessa 

gator binder bra ihop Narinken till dess omkringliggande områden och till stadens centrala 

nätverk för både fotgängare, cyklister och fordonstrafik. Entréerna i sin tur utgörs i norr av 

trappuppgången intill Kampen och trappuppgången väster om pergolan, i nordöst av trappor 

och Mauno Koivistos plats, i sydöst av stället där Glaspalatsskvären och Narinken möts och i 

sydväst av trapport vid Anneplatsen och Urho Kekkonens gata. 

 

De olika rutterna och entréerna leder både till att Narinken är tillgänglig och till att 

tillgängligheten i en viss mån begränsas. Man har strävat till att göra Narinkens miljö så 

tillgänglig och fungerande som möjligt, speciellt för rörelsehindrade och synskadade 

människor. Man har till exempel byggt plattor, som har en guidande inverkan för synskadade 

människor (Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012–2021 2012: 42). Trots detta är 

tillgängligheten en aning begränsad vid entrén vid Anneplatsen och vid trappuppgångarna i 

norr. Då man rör sig till Narinken från Anneplatsen måste man nämligen gå ner via trappor 

och ifall man har cykel, barnvagn eller är rörelsehindrad kan man inte röra sig till Narinken 

från detta ställe. Dessa trappor har både en historisk betydelse och en betydelse för 

stadsbilden och därför har man inte kunnat förändra, eller ta bort trapporna (Keskustan ja 

Kampin aluesuunnitelma 2012–2021 2012: 49). Man kan dock röra sig längs alternativa rutter 

genom att gå runt byggnaden där Scandic Simonkenttä hotellet finns, eller genom att gå in via 

Kampen, där det finns hissar och rulltrappor. Också vi de nordliga trappuppgångarna, som 

kan vara problematiska för rörelsehindrade människor, människor med barnvagn eller cykel, 

finns alternativa rutter. Man kan nämligen röra sig en aning framåt och sedan utan besvär röra 

sig till Narinken vid dess nordöstra kant. Narinken är alltså tillgänglig för alla, men ibland 

måste man röra sig längs alternativa rutter för att ta sig till torget.  

 

Då man beaktar Narinkens visuella tillgänglighet är det tydligt att de omkringliggande, och 

till största delen höga byggnaderna försämrar den visuella tillgängligheten på långt håll. Då 

man kommer till Narinken från Anneplatsen är man på en högre nivå än Narinken och då man 
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Figur 12. Människorna rör sig främst genom Narinken i en öst–

västlig riktning. På den södra sidan av torget sker rörelsen främst till 

fots. 22.4.2013. 

 

 

går mot Narinken från nordväst, från Mauno Koivistos plats, finns det inga höga byggnader 

framför torget. Den visuella tillgängligheten från dessa riktningar är sålunda undantagsvis 

mycket bra. På närmare håll är den visuella synligheten bra. Då man står på Narinkens kanter 

får man nämligen en tillräcklig överblick av torget och det som händer där. Torgets storlek 

gör det dock svårt att observera mer detaljerade händelser på torget. Ifall man inte endast vill 

ha en överblick av torget måste man fokusera sin blick på vissa delar av torget eller gå 

närmare dem. Härutöver försämrar cykelcentralen, som består av två bunkrar, den visuella 

tillgängligheten på nära håll norrifrån. Ifall man på detta ställe vill se torget, måste man sitta, 

eller stå mellan de två bunkrarna.   

 

Det mobila nätverket och datanslutningen fungerar mycket bra på Narinken. På torget 

fungerar också Helsingfors gratis trådlösa LAN. Man kan alltså använda internet på sin 

telefon, sin bärbara dator eller på sin tablett, både genom sin egen anslutning och genom 

trådlöst LAN. 

5.1.3 Aktiviteter och användare på Narinken  

På Narinken utövar användarna dagligen olika aktiviteter och dessa är både nödvändiga, 

valfria och sociala. Det utövas flera sociala och valfria aktiviteter än nödvändiga aktiviteter, 

men den nödvändiga aktiviteten att röra sig genom torget utövas oftare, av flera människor, 

ständigt under dagen och 

varje dag. Det här leder till 

att genomgång är den mest 

markanta aktiviteten för 

Narinken (fig. 12). De flesta 

människor rör sig genom 

torget till fots, men också 

cyklister och skejtboardare 

rör sig dagligen genom 

torget. Människornas rörelse 

genom troget sker främst i en 

öst–västlig riktning (fig. 12). 

Fotgängare rör sig mest på 

torgets södra sida och denna 
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sida mottar under dagen en frekvent ström av rörelse. Cyklister använder i sin tur främst 

torgets norra sida, eftersom fotgängarna rör sig mindre på den sidan och eftersom 

cykelställningarna finns där. Skejtboardarna rör sig genom torget på olika ställen och inga 

tydliga rörelsemönster uppstår.  

  

Fotgängarna, cyklisterna och skejtboardarna rör sig därutöver på olika sätt både på och genom 

torget. Fotgängarna rör sig rätt konstant på Narinken. Under veckodagarna går fotgängarna 

rätt snabbt genom torget och detta tar dem i genomsnitt mellan 45 sekunder och en minut. 

Under veckosluten rör sig fotgängarna en aning långsammare och då tar det dem i genomsnitt 

mellan en och en och en halv minut att röra sig genom torget. Cyklisterna som rör sig på 

Narinken tillbringar i genomsnitt 30 sekunder på torget. De kommer antingen till torget och 

parkerar sin cykel, eller tar sin cykel från torget och rör sig sedan vidare. Cyklisterna på 

Narinken är främst unga vuxna och de rör sig mest under morgonen och eftermiddagen, 

troligen till och från jobbet. Skejtboardarna rör sig i sin tur genom torget på cirka 10 

sekunder. Skejtboardarna rör sig tydligt främst genom torget till Kampen och under de 

observerade gångerna åkte endast två skejtboardare genom torget bort från Kampen. Då 

skejtboardarna kommer till Kampen går de antingen direkt in till köpcentrumet, eller stannar 

utanför Kampen där de träffar kompisar och rör sig sedan vidare, eller så stannar de på 

Narinken vid större grupper av tonåringar, som ofta tillbringar tid vid trappuppgången väster 

om pergolan. Skejtboardarna är främst pojkar i 15–20 års ålder och under observationerna 

gick tre flickor med skejtboard genom Narinken. Ett fåtal människor rör sig också genom 

torget med kickboard. Under observationerna var det tre människor som åkte genom Narinken 

med kickboard och dessa människor var både barn och vuxna.  

 

Människorna som rör sig genom torget rör sig dessutom både ensamma och i par, eller i 

grupper. Under morgonen rör sig människorna på Narinken mest ensamma och under dagen 

och på eftermiddagen rör de sig både ensamma och i par, eller i grupper. Under kvällen rör sig 

människorna främst i par och i mindre grupper. Under veckosluten är situationen en aning 

annorlunda och då rör sig färre människor genom torget under morgonen och förmiddagen, 

men under dagen och eftermiddagen rör sig människor frekvent på torget och då antingen 

parvis, gruppvis eller med sin familj. Dessa människor som rör sig på torget under dygnets 

olika tider har olika åldrar och profiler. På morgonen är det främst unga vuxna och 

arbetstagare som rör sig genom troget, troligen för gå till jobbet. Under dagen blir 

användargruppen mångsidigare och då är det förutom unga vuxna och arbetstagare också 
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Figur 13. Bänkar och mjuka kanter utgör sittplatser vid den 

gamla busstationen vid Narinken. Människor använder dessa 

sittplatser ofta och under olika tider av dagen. 8.5.2013. 

 

ungdomar och äldre människor som rör sig på torget, men de äldre människorna är dock få. 

Under eftermiddagen är användargruppen mycket heterogen och då rör sig både ungdomar, 

unga vuxna och arbetstagare samt ett fåtal åldringar och barnfamiljer på torget. På kvällen 

minskar diversiteten igen och då rör sig främst unga vuxna och arbetstagare genom torget. 

Människornas rörelse på Narinken sker härutöver i intervaller. Människor rör sig ständigt på 

torget, fastän mest på dagen och eftermiddagen. På morgonen och på kvällen rör sig 

människor i sin tur tydligt genom torget var tredje till fjärde minut. Detta beror på att de 

allmänna transportmedlen under dessa tider trafikerar enligt specifika tidsintervaller.  

 

Den mest betydande valfria aktiviteten 

på Narinken är i sin tur att människor 

sitter vid torgets sidor, på de olika 

bänkarna och elementen. Människorna 

sitter både ensamma, parvis och 

gruppvis, vilket ger aktiviteten en 

social utsträckning (fig. 13). Då 

människor sitter ensamma på de olika 

sittplatserna tillbringar de mindre tid på 

torget, än ifall de sitter parvis eller 

gruppvis. Den sociala aspekten är 

sålunda viktig för att människor skall 

tillbringa en längre tid på torget. 

Människor som sitter ensamma 

tillbringar dessutom mera tid på 

Narinken under dagen, då det finns 

flera människor och aktiviteter att 

observera på torget, än vad de gör 

under morgonen och kvällen. 

Människor som sitter ensamma på 

torget är främst unga vuxna.  

 

Angående sittplatserna på Narinken är de tre bänkarna vid den gamla busstationen de mest 

populära och dessa används regelbundet. Byggnadens nedre rad av fönsterbräden, som finns 
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bakom bänkarna, fungerar också som sittplatser och som element människor ibland lutar sig 

mot (fig. 13). Bänkarna används mest från dag till tidig kväll, men användningen beror dock 

tydligt på vädret. Ifall det är soligt är bänkarna ständigt upptagna och ifall vädret är mulet 

eller kallt sitter människor sällan på bänkarna. Under veckan sitter människor på bänkarna 

från ett par minuter till 15 minuter och under veckosluten från ett par minuter till en halv 

timme. Människor sitter mest parvis på bänkarna, men dagligen, speciellt på morgonen, sitter 

också ensamma människor och enstaka grupper på bänkarna. Unga vuxna och arbetstagare är 

de vanligaste grupperna som sitter på dessa bänkar, men var och varannan dag sitter det även 

berusade människor på bänkarna. Det skåpliknande elementet bredvid bänkarna fungerar 

främst som sittplatser för grupper av ungdomar och dessa använder elementet speciellt under 

veckoslutet då de kan sitta där timvis.  

 

Pergolan och trappuppgången intill pergolan är också rätt aktivt använda som sittplatser. 

Pergolans trappor är mycket lämpliga sittplatser, eftersom de är tillräckligt breda och höga. På 

dessa trappor finns dessutom utrymme för olika människor och människogrupper att sitta 

bredvid varandra, utan att sitta för nära varandra. Trapporna är dessutom belägna i solljus 

under största delen av dygnet, men också mindre delar av trapporna är i skuggan. Ensamma 

människor sitter på pergolan under morgonen och grupper, som främst utgörs av män, sitter 

ofta på pergolan under dagen och på kvällen. Pergolan har dock mist en del av sin 

funktionalitet som sittplats efter att man skapat cykelcentrumet, som begränsar den visuella 

tillgängligheten från pergolan. Trappuppgången intill pergolan i sin tur, mottar solljus under 

en stor del av dagen och lämpar sig bra för sittande. Främst större grupper av ungdomar 

använder dock under eftermiddagen denna trappuppgång som sittplats.  

 

Trädanläggningarna och det tredelade elementet är andra element som på Narinken används 

för sittande. Trädanläggningarnas storlek, höjd och struktur lämpar sig bra för sittande. 

Trädanläggningarna befinner sig dock i skuggan till största delen av dygnet och därför 

använder människor inte dem lika ofta som sittplatser, som bänkarna vid den gamla 

busstationen. Människorna använder inte heller trädanläggningarna som sittplatser under 

specifika tider av dygnet, utan mer sporadiskt. Både ensamma människor, par och mindre 

grupper använder trädanläggningarna som sittplatser. Dessa användare är främst unga vuxna. 

Under de observerade gångerna använde människor det tredelade elementet som sittplats tre 

gånger och endast under korta perioder. Detta beror troligen på att elementet är i skuggan 

under största delen av dagen och på att dess smala struktur gör det rätt obekvämt för sittande.  
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Konstverket visade sig dessutom vara ett element, som man på Narinken använder som 

sittplats. Människor satt dock endast fyra gånger vid konstverket under observationerna. 

Dessa människor satt parvis och på tremanna hand vid de avlånga sidorna av stenhällen, 

eftersom sidorna är tillräckligt breda för att detta antal människor skall kunna sitta på dem. 

Människorna som satt på konstverkets stenhäll var unga vuxna och de satt där under soliga 

dagar, då de andra sittplatserna var upptagna. Människorna satt på stenhällen i fem till tio 

minuter.  Den låga användningen och den korta användningstiden beror till en stor del på att 

stenhällen är mycket låg och obekväm som sittplats. Konstverket är utöver en sittplats också 

ett element som människor ser på då de rör sig på Narinken, med undantag av människor som 

ofta rör sig genom Narinken, som inte fäster uppmärksamhet vid konstverket. Människor 

nöjer sig dock främst med att endast se på konstverket från ett längre avstånd. Endast under 

två av de observerade gångerna stannade människor vid konstverket för att se på det närmare 

och diskutera om det. Konstverket lyckas så inte väcka ett stort intresse eller skapa 

triangulering. Konstverket fungerar inte heller som ett landmärke, eftersom människor endast 

väntade på någon vid konstverket under tre av de observerade gångerna.  

 

Andra valfria och sociala aktiviteter som äger rum på Narinken är att människor både parvis 

och i grupper står och väntar på vänner och bekanta och står och diskuterar med varandra. 

Människor står främst och väntar på varandra vid Kampens ingång. Då de möter varandra står 

de ofta och talar med varandra i ett par minuter och går sedan till Kampen eller vidare genom 

Narinken. Människor utövar dessa aktiviteter vid Kampens ingång från förmiddag fram till 

tidig kväll och ingången är tydligt en plats som präglas, och får en stämpel av dessa 

aktiviteter. Människor står också i grupper på tre eller flera på olika delar av torget och 

diskuterar med varandra. Detta sker dock mer oregelbundet och främst under dagen och 

eftermiddagen under veckan och under dagen, eftermiddagen och kvällen på veckoslutet. 

Dessa grupper är ofta arbetstagare, medan människorna som väntar på varandra vid Kampen 

ofta är ungdomar eller unga vuxna.  

 

Tillfälliga aktiviteter är härutöver något som ofta äger rum på Narinken och som ger en 

stämpel åt torget. Under de observerade dagarna var det endast fem gånger då det inte 

förekom tillfälliga aktiviteter på torget. De tillfälliga aktiviteterna på torget varierar från stora 

organiserade evenemang, till enskilda organiserade händelser, enskilda organiserade 

aktiviteter, enskilda aktiviteter som endast börjar eller slutar på torget och till aktiviteter som 

individer utövar.  
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De stora organiserade evenemangen består av olika delar, som kan vara olika händelser, 

aktiviteter eller försäljning. Under de observerade gångerna ordnade man på Narinken två 

stora organiserade evenemang. Dessa var ett cykelrelaterat evenemang lördagen 27.4 klockan 

11−16 och ”Kampin kyläpäivät” onsdagen 8.5 klockan 10–16 (fig. 14; fig. 15 s. 66). De 

cykelrelaterade evenemanget bestod av olika delar. I mitten av torget fanns ett lopptorg dit 

man kunde hämta sina gamla cyklar och ett vanligt lopptorg, som ordnades av 

Återanvändningscentralen. Cykelcentrumet och dess bunkrar var öppna och vid den gamla 

busstationens norra del sålde medlemmar från ”Helsingfors cyklister” cykelrelaterade 

produkter. Cykellopptorget var mycket populärt bland barnfamiljer och det vanliga lopptorget 

lockade till sig barnfamiljer, unga vuxna och arbetstagare. Vid cykelcentrumet och den gamla 

busstationen var speciellt människor i 25−30 års ålder aktiva och vid dessa platser fanns en 

aning flera män än kvinnor. Tonåringar tillbringade också tid på torget under dagen. De satt 

främst på pergolan och vid trappuppgången väst om den samt stod vid Kampens ingång. 

Under ”Kampin kyläpäivät” var torget fullt av bord och försäljningsstånd, där försäljare sålde 

olika produkter såsom kläder, godis, fotkräm, väskor och accessoarer. På torget fanns också 

ett mattält med tillhörande stolar och bord och en hoppborg för barn. Under evenemanget gick 

människor ständigt och tittade på de olika borden och försäljningsstånden och köpte varor och 

produkter. En stor del av användarna stannade också vid de olika borden och diskuterade med 

sina vänner, familjemedlemmar och försäljarna samt med andra människor. Människor köpte 

också ständigt mat från mattältet och stod omkring hoppborgen och väntade på sina barn. Det 

var få människor som endast gick genom torget utan att sakta ner eller observera de olika 

borden och produkterna. Användargruppen var mångsidig och det var både tonåringar, unga 

vuxna, arbetstagare, äldre människor, barnfamiljer, finländare, finländare med utländsk 

bakgrund och turister på torget. 

 

Figur 14. Det cykelrelaterade evenemanget på Narinken lockade många användare till torget och detta 

gjorde torget levande. 27.4.2013 
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Enskilda organiserade händelser ägde på Narinken rum under 10 av de observerade gångerna. 

Dessa händelser bestod alltid av rekvisita, som till exempel bord och tält. Typiskt för dessa 

händelser var att de marknadsförde vissa varor, produkter eller aktiviteter och ville sprida 

information om dessa. Händelsernas organisatörer och arbetstagare stod antingen vid 

rekvisitan och försökte prata med människor som röde sig i närheten, eller vid andra ställen av 

torget och försökte få människor som rörde sig där att gå till rekvisitan. Ofta kombinerades 

dessa två närmanden. Människorna som på Narinken stannade vid rekvisitan rörde sig ofta 

parvis eller i grupper. Dessa människor var allt från ungdomar till pensionärer, men till största 

delen unga vuxna och arbetstagare. Antalet människor som tillbringar tid vid enskilda 

organiserade händelser, som man främst ordnar under veckan, är färre än under större 

evenemang, som man ofta ordnar under veckoslut. Detta beror i en viss mån på att människor 

under veckan inte har lika mycket tid att stanna och titta på vad som pågår som de har under 

veckoslut. Dessutom är en händelse inte lika tillockande som flera händelser och Narinken ser 

tomt och stort ut då det endast finns en händelse som äger rum på torget. 

 

Enskilda organiserade aktiviteter ägde på Narinken rum två gånger under de observerade 

dagarna. Dessa aktiviteter baserade sig inte på rekvisita utan på rörelse, tal och språk. Den ena 

aktiviteten var en grupp av 10 män, som utförde en gemensam koreografi vid cykelcentrat. 

Den andra aktiviteten var en grupp religiösa människor, som både talade om sin religion och 

uppträdde med musik. Organiserade aktiviteter som endast börjar eller slutar på en viss plats, 

och som alltså förflyttar sig genom områden är ofta demonstrationer eller reklamkampanjer. 

En sådan här reklamkampanj ägde en gång rum på Narinken under de observerade dagarna. 

Figur 15. ”Kampin kyläpäivät” lockade med dess möblemang och aktiviteter ett högt antal människor till 

Narinken och detta gjorde torget var levande. 8.5.2013 
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Det var frågan om Ikeas reklamkampanj, som bestod av Ikeas arbetstagare som rörde sig till 

fots, samtidigt som de med plakat, planscher och tal upplyste om Ikeas rea.  

 

De tillfälliga aktiviteterna som individer utövar på Narinken är främst baserade på försäljning 

och på att samla in kapital för olika organisationer, såsom WWF och Röda korset. Människor 

som säljer olika produkter är främst utlänningar och de säljer tidningen Iso numero. Dessa 

människor tillbringar mellan 15 minuter och en timme på torget och främst på eftermiddagar 

under de flesta dagarna av veckan, dock främst under soliga dagar. Människorna som samlar 

in kapital för olika organisationer tillbringar också tid på torget under de flesta dagar då de 

inte regnar. Under dessa dagar finns det på torget mellan två och fyra kapital insamlare och de 

tillbringar tid på olika delar av torget. Dessa människor sköter främst sitt arbete på torget från 

klockan 12 till klockan 15−17. Man känner igen dem eftersom de har en väst eller en rock 

med logon för organisationen de samlar in pengar för. Under observationerna stannade vissa 

människor, främst unga vuxna och arbetstagare, och pratade med dessa insamlare, men de 

flesta människorna ignorerade dem och gick endast förbi dem.  

 

Då man observerar de olika aktiviteterna som människor utövar på Narinken är det lätt att 

iaktta att användargruppen som utövar dessa aktiviteter är heterogen. Barn, ungdomar, unga 

vuxna, arbetstagare, äldre människor, män, kvinnor, stadens invånare, arbetstagare utövar 

nämligen aktiviteter på torget. Användarnas etnicitet är också mångsidig och både finländare, 

finländare med en utländsk bakgrund och människor från andra länder tillbringar tid på 

Narinken. Finländare utövar på Narinken alla de aktiviteter, som behandlats i detta stycke. 

Finländare med utländsk bakgrund rör sig främst genom torget eller står vid Kampen och 

väntar på bekanta och då de träffats rör de sig vidare. Finländare med utländsk bakgrund rör 

sig dessutom oftast i par eller gruppvis, medan finländare rör sig både ensamma, i par och i 

grupp. Människor från andra länder som rör sig på Narinken är antingen arbetsresenärer eller 

turister. Dessa utlänningar rör sig ofta i grupper. Denna användargrupp rör sig främst genom 

torget och ser på den omgivande miljön, men de sätter sig varken sällan ner eller står och talar 

med varandra på torget. Dagar då det förekommer tillfälliga aktiviteter utgör dock ett 

undantag, eftersom utlänningarna då tillbringar längre tider på torget. Under observationerna 

tillbringade människor från bland annat Sverige, Ryssland, Frankrike, Tyskland, Lettland, 

Slovakien, Japan och Kina tid på torget. En bidragande faktor till ett högt antal turister under 

de observerade dagarna var troligen att man spelade en del av matcherna i VM Ishockey i 

Helsingfors 3−19.5 2013. 
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Narinken finns dessutom till, och är tillgängligt för alla som vill använda torget och man får 

utöva olika aktiviteter på torget. Detta gäller dock endast så länge som användarna inte beter 

sig på ett sätt, eller utövar aktiviteter som inte är accepterade av väktarna eller av polisen. Ett 

exempel på detta skedde ett flertal gånger under observationerna då grupper av ungdomar som 

satt på trappuppgången väster om pergolan snabbt rörde sig bort från Narinken då en polisbil 

körde in på torget. Under den senaste tiden har man i median diskuterat mycket om detta, 

nämligen ungdomarnas vistelse i Kampen och på Narinken. Ungdomarna anses bete sig på ett 

sätt som stör Kampens andra användare och kunder och polisen har sålunda ofta bett dem att 

flytta sig bort från området (Helsingin Sanomat 2013). Under observationerna ledde också 

väktarna en gång bort en högljudd, berusad man, som skrek olämpliga saker. Väktarna 

lämnade mannen strax utanför torget och han rörde sig därför tillbaka till torget och fortsatte 

ropa olämpliga saker. Väktarna stod dock vid Kampens ingång tills mannen hade gått så pass 

lång bort att man inte längre kunde se honom från Narinken eller från Kampen. Dessa 

händelser tyder på att man på Narinken med hjälp av manuell övervakning förbjuder vissa 

beteenden och aktiviteter samt vissa människors vistelse på torget. Detta gör man först och 

främst för att dessa människor, beteenden och aktiviteter stör shoppingcentrumets kunder och 

ger människorna som rör sig i området en dålig bild av Kampen. 

5.1.4 En sammanfattning av observationerna på Narinken 

Narinken är ett centralt beläget offentligt rum, som tydligt präglas av dess goda tillgänglighet 

och en hög rörlighet bland dess användare. Narinkens goda tillgänglighet baserar sig på att 

man både med olika transportmedel och med cykel och till fots når torget från olika delar av 

Helsingfors, Esbo och andra städer i Finland. Narinken fungerar sålunda som en knutpunkt 

för både Helsingfors interna trafik och för trafiken mellan Helsingfors och andra städer. 

Speciellt tillgängligheten, men också den höga rörligheten, leder till att människor dagligen 

och under olika tider av dygnet använder Narinken samt till att dessa människor utövar olika 

aktiviteter på torget. De vanligaste aktiviteterna som torgets användare utövar är kortvariga, 

men användarna utövar dock också dagligen aktiviteter som räcker längre. Speciellt olika 

evenemang förlänger tiden som människor tillbringar på torget. Användargruppen blir tack 

vare tillgängligheten och rörligheten heterogen, men den goda tillgängligheten, den stora 

mängden dagliga användare samt Narinkens läge vid ett köpcentrum leder också till att 

övervakningen på torget är hög och till att vissa användare, aktiviteter och beteenden inte är 

tillåtna på torget.  
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Centrum aktiviteter och de omkringliggande byggnaderna, i vilka man utövar olika aktiviteter, 

präglar också Narinken och dess miljö. Narinken och dess omkringliggande miljö är 

huvudsakligen välskötta, trygga och behagliga och miljön känns mångsidig, trots att de två 

mest dominanta byggnaderna som omger Narinken har rätt likadana fasader. De 

omkringliggande byggnaderna och speciellt deras fasader har en inverkan på att miljön känns 

modern och internationell. Den globala ekonomin spelar tillika en roll på Narinken, främst 

tack vare de ständigt närvarande och synliga reklamerna, men också som en följd av de olika 

tillfälliga evenemangen, som är förknippade med marknadsföring av olika produkter, varor 

och tjänster. Allt detta får miljön tidvis att känns hektisk. Den för dagens städer typiska 

ständiga konsumtionen och rörligheten är dessutom starkt närvarande och kommer till synes i 

miljön.  

 

Tack vare sitt centrala läge, den goda tillgängligheten, det höga antalet människor som 

dagligen rör sig genom Narinken och den omkringliggande miljön och dess atmosfär är 

Narinken en plats där det är lätt att ordna tillfälliga evenemang. Då man centralt i staden vill 

ordna stora evenemang fungerar Narinken som en utmärkt plattform och detta utnyttjar man 

på torget. Narinken har snabbt under de senaste åren lyckats etablerat sig som en central plats 

för olika evenemang (Namn i staden 2010: 4). Torgets tillgänglighet leder till att både 

människor som rör sig i torgets närhet och människor från andra områden och städer kan röra 

sig till torget och delta i evenemangen. Också torgets fysiska struktur är lämplig för stora 

evenemang. Torget i sig självt är nämligen tomt och element som möjliggör sociala och 

valfria aktiviteter finns endast på torgets sidor. Detta möjliggör att man kan sätta upp rekvisita 

som behövs för stora evenemang. Då torget har mycket rekvisita och material ser det ut som 

ett offentligt rum där det händer mycket. Detta i samband med de olika aktiviteterna man 

erbjuder lockar människor till torget och bidrar också till att människor tillbringar längre tider 

på torget. Man ordnar dock rätt sällan stora evenemang på Narinken och mindre tillfälliga 

evenemang ordnar man betydligt oftare. Dessa mindre evenemang skapar positiv variation på 

torget och gör det intressantare. De flesta av dessa evenemang är dock förknippade med 

marknadsföring och försäljning och leder sålunda inte till djupgående valfria och sociala 

aktiviteter bland torgets användare. Dessa mindre evenemang leder dessutom inte till att det 

skulle se ut som om att man använder torget till dess fulla potential.  
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Alla de ovannämnda egenskaperna och faktorerna gör Narinken till en plattform där det är lätt 

att utöva sociala aktiviteter med låg intensitet (Gehl 1987: 17−22). Det finns alltså ständigt 

människor man kan se och höra på torget. Detta i samband med torgets mångsidiga 

användargrupp möjliggör både sociala aktiviteter med hög intensitet och valfria aktiviteter 

(ibid.). Torgets fysiska struktur leder dock till att denna potential inte uppnås. Narinkens 

fysiska struktur tillgodoser nämligen främst stora evenemang, men dessa evenemang 

förekommer endast sällan på Narinken. Antalet människor som nu tillbringar tid på torget och 

aktiviteternas mångsidighet blir på grund av detta lägre än vad de skulle kunna vara, då man 

iakttar Narinkens storlek och dess centrala läge i staden och i stadens trafiknätverk. Torgets 

struktur borde sålunda istället tillgodose de dagliga aktiviteterna och användarna. Faktumet att 

det på torget i sig självt inte finns element, med undantag av konstverket, leder dessutom till 

att den största delen av de sociala aktiviteterna äger rum på torgets sidor. För att på Narinken 

möjliggöra flera dagliga valfria och sociala aktiviteter, som inte är beroende av tillfälliga 

händelser och som äger rum på torget, borde man skapa element och speciellt sittplatser på 

torget. Sammanfattat fungerar Narinken idag först och främst som en plattform för 

människors dagliga rörelse och för tillfälliga evenemang och inte som en destination för 

sociala och valfria aktiviteter. En kombination av dessa tre faktorer skulle vara det mest 

fördelaktiga för Narinken. Detta skulle göra torget mer levande, mer tillockande och 

mångsidigare även under tider då man inte ordnar evenemang på torget.  

5.2 Kamptorget   

Kamptorget ligger beläget bakom Kampens centrum och begränsas av Fredriksgatan i öst, 

Folkskolegatan i söder och Malmbrinken i väst (fig. 16 s. 71). Man använde Kamptorget som 

en parkeringsplats fram till 1990-talet och torgets funktion och användning var mycket 

ensidig. Under 1990-talet upprustade man torget och omvandlade det från en parkeringsplats 

till ett tillgängligt torg, som bra passade in i det omkringliggande området. Detta gjorde man 

genom att både förbättra fotgängarnas och cyklisternas möjligheter att röra sig till, och på 

torget och torgets visuella uppsyn. Man gjorde ytterligare torget mer lockande för stadens 

invånare genom att införa konstverk och genom att använda nya material, såsom röd 

nyanserad granit och rödsvart migmatit, som man ofta använder i Helsingfors stadskärna. 

(Koivisto 1998).  

 

Efter att man återbyggt och upprustat Kamptorget fick torget 1998 ett hedersomnämnande i 

Byggproduktindustrin RTT rf’s och Trädgårdsförbundets årliga tävling ”Årets omgivnings 
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konstruktion”. Tävlingen belönar årligen årets omgivningskonstruktion och delar ut 

hedersomnämnanden. Målet med tävlingen är att göra högklassiga omgivningskonstruktioner, 

som man både estetiskt och funktionellt har lyckats göra fungerande och hållbara med hjälp 

av bra planering, mer kända. Kamptorget vann sitt hedersomnämnande eftersom juryn ansåg 

att torget med sitt utseende lyckades ge en känsla av ett helhetsbetonat konstverk och var 

sålunda ett bra exempel på ett väl utfört och konstnärligt torg i centrumområdet. I planeringen 

hade man enligt juryn också lyckats sammanbinda både traditionella drag av Helsingfors 

stadskärna och den moderna omgivningsplaneringen och på detta sätt skapa en högklassig 

helhet. Härutöver uppskattade juryn användningen av, och förverkligandet med natursten. 

(Koivisto 1998). Tack vare upprustningen och den nya planeringen lyckades man göra 

Kamptorget till en fungerande helhet, som är en del av, och i kontakt med dess omgivning. På 

detta sätt ökade man torgets användningsgrad och tillgänglighet.  

 

 

 

Figur 16. En skiss över Kamptorget och dess fysiska struktur, 

element och dess omgivande gator och byggnader (storlekar 

och placeringar ungefärliga). 
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5.2.1 Kamptorgets fysiska egenskaper  

Kamptorget är triangelformat och består av två olika delar; en del som ligger en aning högre 

och en del som ligger en aning lägre. Trappor, som har formen av en halvcirkel, åtskiljer de 

två olika delarna (fig. 17). Delen som ligger högre har en platt yta och består av 30cm x 30cm 

stora rutor av natursten, medan delen som ligger lägre består av kullersten. Torget har tydliga 

gränser, förutom i nordöst där träd och skillnader i materialen avgränsar torget från den 

bredvid löpande trottoaren. I väst avgränsar en låg tvådelad vägg av natursten tydligt torget 

och en liknande, kortare vägg utan bänkar avgränsar torget i sydöst.  I söder avgränsar 

planterade träd och Folkskolegatan torget. 

 

 

 

 

Torgets area är cirka 1000m2 och storleken känns välfunnen. Både storleken och skalan är 

lämpliga för fotgängare och det är lätt att röra sig på, och genom torget till fots. Då man rör 

sig till fots är det också lätt att uppfatta detaljer som finns på såväl marken, som på torget och 

i dess omgivning. Den övre delen av torget lämpar sig även för cyklister, medan den nedre 

delen, på grund av kullerstenarna, inte är lämplig för cyklister. Trapporna som skiljer åt de två 

olika delarna gör det också svårt för cyklister att röra sig mellan de två delarna. Fastän det 

mellan trapporna finns en 50 centimeter bred slet yta, som möjliggör att man cyklar mellan de 

två delarna, rör sig de flesta cyklisterna dock runt torget. Det finns inte heller cykelställningar 

på torget, men vid träden på torgets östra sida kan man lämna cyklar och även låsa dem i 

metall elementen som omger träden. Torgets storlek, form, dess två olika delar och skalan får 

dock torget att kännas detaljrikt, individuellt och rätt intimt och det är en bra plats för sociala 

aktiviteter att uppstå. 

Figur 17. Kamptorgets struktur och torgets två olika delar, som trappor med formen av en 

halvcirkel skiljer åt. 23.4.2013. 
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En individuell känsla åt torget ger förutom torgets storlek och struktur den svenska 

konstnären Erns Billgrens konstverk, som man införde på torget i slutet av 1998 (Julkiset 

veistokset 2013 b; fig. 17). Konstverket består av två delar. Den ena delen, ”Den stora 

mötesplatsen”, finns på torget, medan den andra delen, ”Den lilla mötesplatsen”, finns på 

siktavstånd från torget på Malmbrinken (ibid.). ”Den stora mötesplatsen” har formen av ett 

litet tegelstenshus, på vilket det sitter små djurfigurer; en räv, en svan och två björnar. På 

huset finns också ett par lyktor, ringar, kannor och horn. Materialen som man utöver tegelsten 

använt är natursten, koppar, brons, bladguld och keramiskt mosaik (ibid.).  

 

Både en del av konstverket och väggarna på torgets västra och sydöstra sidor samt trapporna 

mellan torgets två delar fungerar som sittplatser på Kamptorget. Vid den västra väggen har 

man dessutom av natursten skapat fyra bänkar, som är fasta element i väggen. Dessa bänkar är 

tillräckligt stora för att två eller tre människor samtidigt skall kunna sitta på dem (fig. 17). Om 

två människor som inte känner varandra sitter på en av bänkarna har de tillräckligt mycket 

privat utrymme och sitter inte för nära varandra, men om tre människor sitter på en av 

bänkarna finns det inte tillräckligt med privat utrymme. Alla sittplatser mottar solljus under 

den största delen av dagen, men vid en liten del av trapporna vid konstverket förekommer det 

också skugga under dagen.   

 

Kamptorget ser välskött ut och det finns inget rosk, förutom ett fåtal tobaksfimpar. 

Möblemanget på torget består av de tidigare nämnda väggarna och de inbyggda bänkarna, 

fyra lampstolpar, två skräpkorgar, en biljettautomat för bilparkeringen, åtta träd vid torgets 

östra sida och fem träd vid torgets västra sida. Största delen av möblemanget är i gott skick 

och ser bra ut, speciellt då man ser på möblemanget från ett längre avstånd. Då man närmare 

tittar på lampstolparna, väggarna och biljettautomaten ser man dock att en av lampstolparna är 

böjda och att alla dessa element har flera klistermärken. På den västra väggen finns också 

både slitna planscher och en spraymålning (fig. 18 s.74). Då man ser på Kamptorget och 

tillbringar tid på det känns torget trots detta rent och välskött.  
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Kamptorgets välskötta profil skapar en känsla av trygghet trots att det på torget varken finns 

automatisk, eller manuell övervakning. Känslan av trygghet förstärks av den ständiga, och 

tydligt närvarande sociala kontrollen, som de omgivande byggnaderna och gatorna för bilar, 

fotgängare och cyklister skapar. Den sociala kontrollen är starkast under morgonen då 

människor rör sig till jobbet, under dagen då människor rör sig i staden och under 

eftermiddagen då människor rör sig från sina jobb. Man utövar också flest aktiviteter i de 

omgivande byggnaderna under dessa tider av dygnet. På kvällar är den sociala kontrollen 

betydligt lägre, men även då närvarande. Detta tack vare de rätt livligt trafikerade gatorna 

omkring torget. Belysningen på Kamptorget är härutöver tillräcklig och detta är en bidragande 

faktor till att torget känns tryggt. De fyra lampstolparna som finns på torget skapar direkt ljus 

på torget. Trafiken, de omkringliggande byggnaderna och deras belysning skapar å sin sida 

ljus både omkring och mot torget, vilket bidrar till den tillräckliga belysningen på 

Kamptorget, speciellt under dygnets och årets mörkare tider.  

 

Byggnaderna som omger Kamptorget har rätt samma ålder, men fasaderna består av olika 

material och ser olika ut. Man utövar också olika aktiviteter i byggnaderna. Alvar Aalto har 

planerat byggnaden väst om torget (Ravintola Puro 2013). Byggnaden kallas Elhuset och är 

byggd 1973 (ibid.). Idag finns bland annat Helsingfors Energis huvudkontor, lunch 

restaurangen Puro och olika företag i byggnaden. I byggnadens bottenvåningar finns även 

Figur 18. Den böjda lampstolpen, och klistermärken på en av Kamptorgets stenmurar är de 

enda vanskötta möblemangen på torget. 29.4.2013. 
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affärsutrymmen och dessa tillsammans med stora fönster och tydliga dörrar gör 

bottenvåningarna levande och intressanta. Byggnadens fasad består främst av rött tegel och 

stora fönster, som ger fasaden en viss transparens, men i saknad av detaljer och andra 

elementet är fasaden rätt ensidig. Byggnaden öst om torget består också av röd tegelsten och 

på fasaden finns reklamer och stora och tydliga fönster. Fastän reklamerna och fönstren 

fungerar som positiva element fattas även på denna fasad detaljer, som skulle göra fasaden 

mångsidig. I byggnadens övre våningar finns företag och kontor och i bottenvåningarna olika 

butiker och restauranger. Butikerna och restaurangerna har tydliga dörrar och fönster, på vilka 

det finns reklamer för etableringarna, varor och produkter. En del av etableringarna ställer 

också under dagen fram bord och stolar på trottoaren och bottenvåningarna är tack vare detta 

levande, detaljrika och intressanta. I byggnaderna som finns söder om torget finns den tyska 

skolan Deutsche Schule, kontor och företag. Byggnaderna är byggda så gott som fast i 

varandra, men de har olika fasader. Byggnaden där Deutsche Schule finns har en fasad av vit 

sten och på fasaden finns tydliga fönster, med varierande storlek och tydliga fönsterkarmar. 

Fasaden är trots detta rätt ensidig, men den tydligt framhävda huvudingången fungerar som ett 

intressant element på fasaden. Bottenvåningarna består av fönster och huvudingången, men 

förblir rätt inaktiva och tråkiga. Den bredvidliggande byggnadens fasad består av vita små 

rektanglar av sten och fyrkantiga fönster. På fasadens östra kant finns också reklamer för 

företagen och kontoren som finns i bygganden. Reklamerna bidrar med en viss mångsidighet 

åt fasaden, men fasaden ser trots detta mycket monoton ut.  Bottenvåningarna fungerar främst 

som ingångar till de olika kontoren som finns i byggnaden, men de synliga dörrarna och 

fönstren får bottenvåningarna att kännas aktiva och transparenta. Norr om denna byggnad 

finns en bostadsbyggnad. Fastän denna byggnad inte omger torget, inför den boende i torgets 

omedelbara närhet. De omkringliggande byggnaderna gör i allmänhet torgets omgivning 

intressant och mångsidig, speciellt då det gäller aktiviteter och visuella upplevelser i 

bottenvåningarna. Det som dock i stor mån saknas är sittplatser.   

 

Reklamerna på, och vid de omkringliggande byggnaderna är de enda reklamerna som man 

kan förknippa med Kamptorget, eftersom det på torget i sig självt inte finns reklamer. Då man 

tillbringar tid på torget får man tack vare dessa reklamer en känsla av att man är i en miljö 

som fungerar tillsammans med, och är en del av lokala, regionala och globala nätverk. 

Reklamerna går dock också lätt att undvika, eftersom de inte finns på torget och eftersom de 

inte byter färg eller har ljud. Man kan sålunda tillbringa sin tid på torget utan att beakta 

reklamerna.  
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5.2.2 Kamptorgets tillgänglighet  

Kamptorget har en sämre tillgänglighet än den mer centralt belägna Narinken. Man når dock 

Kamptorget både med olika transportmedel och till fots och med cykel. Kamptorgets 

tillgänglighet med transportmedel baserar sig på att man når torget med bil och spårvagn. 

Omkring torget finns cirka 20 avgiftsbelagda parkeringsplatser och vid torgets nordöstra hörn 

finns en spårvagnshållplats. Vid torget trafikerar spårvagn 9, vars rutt går från Västra 

terminalen till Böle via järnvägstorget. Spårvagnen trafikerar från Västra terminalen klockan 

06.01−1.08 från måndagar till lördagar och klockan 05.59−1.08 på söndagar. Från Böle 

trafikerar spårvagnen klockan 05.36−0.36 från måndagar till fredagar, klockan 05.38−0.36 på 

lördagar och klockan 05.36−0.37 på söndagar (Helsingforsregionens trafik 2013 d). 

Spårvagnen stannar vid torget med cirka åtta minuters intervaller under dagen, medan 

spårvagnen under kvällen och natten trafikerar mycket sällan. Dessutom trafikerar och stannar 

spårvagn 3T, olika bussar och metron cirka 200−500 meter från torget. Dessa transportmedel 

bidrar till att tillgängligheten till Kamptorgets närliggande område med allmänna 

transportmedel är bra, men eftersom spårvagnen, bussarna och metron trafikerar en aning 

ifrån torget har de inte en direkt inverkan på torgets användning. Dessa transportmedel bidrar 

främst till att Kamptorget är tillgängligt till fots och med cykel, för människor som rör sig i 

området samt till torgets närliggande områden med kollektivtrafik.  

 

De omkringliggande gatorna och parkeringsplatserna möjliggör en rätt bra tillgänglighet med 

bil, men eftersom torget finns centralt i staden, och eftersom de omkringliggande gatorna är 

livligt trafikerade är parkeringsplatserna nästan alltid upptagna. Människor parkerar alltså inte 

bilarna omkring torget för att tillbringa tid på torget, utan främst för att tillbringa tid i andra 

platser i staden. Kamptorget är således en del av stadens interna trafiknätverk, men lyckas inte 

spela en betydande roll i trafiknätverket, utan fungerar främst som en plats som man parkerar 

sina bilar omkring. Gatorna som omger kamptorget binds dessutom utanför Helsingfors till 

vägar, som är delar av större regionala och nationella nätverk. Detta i samband med 

parkeringsplatserna omkring torget leder till att man har en möjlighet att nå torget från andra 

städer och områden, men eftersom de omgivande gatorna främst sörjer för trafiken inom 

Helsingfors, uppnås inte denna potential fullständigt. 
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Kamptorget har inte en utmärkt tillgänglighet med olika transportmedel, men torget har en 

betydligt bättre tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Torget är även mest betydande som 

offentligt rum för denna användargrupp. Den goda tillgängligheten för fotgängare och 

cyklister beror främst på att klara och tydliga gator och trottoarer leder till torget. Torget 

omges nämligen av trottoarer på alla sidor. Vid torgets östra och södra sidor finns trottoarerna 

bredvid torget, medan trottoaren i väst urskiljs från torget med väggen av natursten. 

Trottoarerna vid Kamptorget är lätta att gestalta och de är välskötta. De är dessutom starkt 

bundna till stadens nätverk för fotgängare och cyklister.  

 

Gatorna och trottoarerna samt rutter skapar därutöver tydliga och bra entréer till Kamptorget 

och leder till att torget har en bra fysisk tillgänglighet. Torgets kanter, sidor och andra element 

utför inte hinder för tillträde och torget är tillgängligt för såväl fotgängare, som cyklister och 

människor med barnvagn eller rörelsehinder. Trapporna som skiljer åt den övre delen från den 

nedre delen kan emellertid gör det svårt för användare med cykel, barnvagn, rullstol eller 

dylikt att röra sig mellan de olika delarna på torget. Den tidigare nämnda släta ytan vid 

trapporna löser dock problemet, genom att fungera som en alternativ rutt och möjliggöra 

rörelse genom torget i en öst-västlig riktning. Fastän Kamptorgets fysiska tillgänglighet är bra 

begränsar den nedre delens material i en viss mån hur, och vem som kan använda torget. 

Kullerstenarna leder nämligen till att man inte lätt kan röra sig på den nedre delen av torget 

med cykel, barnvagn eller rullstol. Man kan på denna del inte heller utöva alla aktiviteter, som 

till exempel att åka skejtboard, och materialet stänger sålunda ut vissa användare och 

aktiviteter. Vissa människor rör sig sålunda runt torget, eller i en nord-sydlig riktning och 

människor som vill utöva vissa aktiviteter utnyttjar inte hela troget, utan främst den övre 

delen.  

 

Den visuella tillgängligheten på torget är dålig på långt håll, vilket beror på de höga 

byggnaderna som omger torget. Då man rör sig med bil eller spårvagn är torget synligt först 

då man befinner sig nära en av torgets kanter. Då man rör sig till fots eller med cykel ser man 

tack vare lägre rörelsehastigheter en del av torget en aning tidigare. Speciellt då man rör sig 

mot torget från norr, till exempel längs Urho Kekkonens gata, ser man torgets norra del cirka 

20 meter från torget och man börjar uppfatta att man kommer att nå en viss plats. Det samma 

gäller då man rör sig mot torget längs Fredriksgatan eller Malmbrinken. Då man rör sig mot 

torget längs Folkskolegatan ser man emellertid torget först då man står rakt framför det. Då 

man står vid torgets kanter får dock man en mycket bra överblick av torget och det är lätt att 
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Figur 19. Människor både rör sig genom Kamptorget och 

sitter på torgets bänkar och utövar olika aktiviteter. 

3.5.2013. 

 

se torgets olika detaljer och allt som händer på torget. Användarna och de olika aktiviteterna 

är också lätta att gestalta tack vare torgets klara och tydliga struktur. Konstverket vid torgets 

nordöstra del försämrar dock den visuella tillgängligheten en aning då man står vid sidan om 

eller bakom det. Tack vare konstverkets storlek är det dock lätt att röra sig runt konstverket 

och på så sätt få en heltäckande syn över torget och händelserna som äger rum på det.  

 

Det mobila nätverket och datanslutningen fungerar mycket bra på Kamptorget. På torget 

fungerar också Helsingfors gratis trådlösa LAN. Man kan alltså använda internet på sin 

telefon, sin bärbara dator eller på sin tablett, både genom sin egen anslutning och genom 

trådlöst LAN. 

5.2.3 Aktiviteter och användare på Kamptorget  

Kamptorget är ett offentligt rum där 

människor utövar lika många 

nödvändiga, som valfria och sociala 

aktiviteter. Människorna utövar dock de 

olika aktiviteterna under olika tider av 

dygnet. Torget fungerar som en plats 

som människor går genom, men också 

som en plats dit människor både 

ensamma, i par och i grupper kommer för 

att utöva olika aktiviteter (fig. 19). De 

valfria aktiviteterna som man på torget 

utövar samspelar med, och sker vid 

torgets olika element.  

 

En nödvändig aktivitet som människor dagligen utövar på torget är att gå och cykla på och 

genom torget samt längs med det på de omkringliggande trottoarerna. Människor rör sig på, 

och genom torget från morgon till kväll, men främst under dagen och eftermiddagen. På 

morgonen rör sig människor sporadiskt genom torget och vanligt är att mellan två till tre 

människor då samtidigt rör sig genom torget. Det uppstår sålunda inte en ständig ström av 

människor som rör sig på torget under morgonen och en stor del av torget är då oanvänd (fig. 

19). De flesta människorna som på morgonen rör sig på Kamptorget rör sig ensamma och de 

rör sig huvudsakligen till fots, men ett fåtal cyklister förekommer också. Det tar fotgängarna 
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cirka 30 sekunder att röra sig genom torget och cyklisterna fem sekunder. Dessa människor är 

i 30−50 års ålder och de är troligen på väg till sina jobb. Under dagen och eftermiddagen rör 

sig cirka 5−10 människor samtidigt på torget och folkströmmen är då mer konstant. Dessa 

människor är både unga vuxna, arbetstagare och äldre människor och de rör sig både 

ensamma och i par. Det förekommer dock även på dagen stunder då ingen rör sig på, eller 

genom torget. Under kvällen rör sig människor i 30−50 års ålder genom torget och de rör sig 

enligt samma rörelsemönster som äger rum på torget på morgonen. Under kvällen 

förekommer det dock flest stunder då ingen rör sig genom torget.  

 

Valfria och sociala aktiviteter äger på Kamptorget främst rum på dagen och kvällen.  Den 

vanligaste valfria aktiviteten som människor på dagen utövar på Kamptorget är att sitta på 

bänkarna vid stenväggen och läsa, dricka kaffe eller äta (fig. 19). Människorna som utövar 

dessa aktiviteter är oftare ensamma än i par och i grupper. Då människorna ensamma sitter på 

bänkarna tillbringar de varierande tider på torget, men ofta omkring 15 minuter, medan par 

och grupper umgås på bänkarna mellan 15 och 30 minuter. Dessa människor på Kamptorget 

är unga vuxna, arbetstagare och äldre människor. På kvällen använder skejtboardare och 

cyklister som gör tricks torgets övre del och cyklisterna använder även emellanåt torgets 

nedre del. Skejtboardarna och cyklisterna rör sig ofta i grupper och tillbringar rätt långa tider 

på Kamptorget, men ibland rör de sig också ensamma och tillbringar då betydligt kortare tid 

på torget. Skejtboardarna och cyklisterna var under observationerna pojkar i 18−25 års ålder. 

Också trapporna mellan den övre och den nedre delen och bänkarna används under kvällen- 

Människor sitter då främst parvis eller gruppvis och dricker och diskuterar. Dessa användare 

sitter på torget i olika långa tidsperioder, men ofta 15−30 minuter. Grupperna och paren är 

ofta unga vuxna och de var under de observerade gångerna både finländare och ester som 

arbetar i Finland.  

 

För människorna som tillbringar tid på torget och rör sig på torget och i dess närhet väcker 

konstverket ”Den stora mötesplatsen” intresse. Människorna som tillbringar tid på torget både 

sitter vid konstverket och tittar på det från olika delar av torget. Människorna som rör sig i 

området och ser konstverket observerar det främst på avstånd, men dagligen stannar också 

ensamma människor, par och grupper en stund på torget för att observera konstverket. Utöver 

att observera konstverket, diskuterar paren och grupperna ofta vid det och diskussionerna 

varar från cirka 15 sekunder till några minuter. Människorna som stannar på torget och tittar 

på, samt diskuterar vid konstverket är ofta turister. Konstverket leder sålunda både till att 
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människor för en stund kommer till torget för att se på det och till att människor tillbringar tid 

vid det, men det leder dock inte till att människor som inte känner varandra skulle börja 

diskutera med varandra. 

 

Under de observerade dagarna ordnade man endast en gång tillfälliga evenemang på 

Kamptorget. Detta var en EU dag, som ägde rum 8.5.2013 klockan 10–17. Under denna dag 

fanns det på torgets södra och västra sidor tre vita sammanhängande tält och mittemot dem en 

scen. Dessa element täckte största delen av torget (fig. 20). Vid torgets entréer fanns ballonger 

och dessa tillsammans med rekvisitan på torget gjorde det lätt att förstå att det var något 

speciellt som ägde rum på torget. I de olika tälten arbetade både europeiska länder och olika 

politiska partier och organisationer, som arbetar med EU- frågor. På scenen uppträdare artister 

och man förde olika diskussioner. Människorna kunde sitta på bänkar framför scenen och 

lyssna på de olika uppträdandena. Människorna som gick förbi torget saktade ofta ner för att 

se vad som pågick på torget och en del gick till torget, för att närmare se vad där hände.  

Människorna som rörde sig på torget rörde sig främst i par eller grupper. Dessa människor 

gick både lugnt genom torget och observerade vad som hände i tälten och stannade i tälten 

och diskuterade med människorna som arbetade där och med varandra och okända människor. 

Under dagen tillbringade många barn och ungdomar tid på torget, men också unga vuxna, 

arbetstagare, äldre människor samt ett par barnfamiljer tillbringade tid på torget. Människorna 

på torget var både från Finland och från andra europeiska länder. På torget fanns ständigt 

mellan 150 och 200 människor och torget såg levande och attraktivt ut. Under dagen fanns det 

också hela tiden en ambulans, ambulanssjukvårdare och ordningsvakter på plats. 

Ordningsvakterna förbjöd inte vissa aktiviteter eller tillträde för vissa användare, utan de gick 

endast omkring på torget och övervakade händelserna. 

 

 Figur 20. EU dagen på Kamptorget lockade många användare till torget och det uppsatta 

möblemanget möjliggjorde mångsidiga sociala och valfria aktiviteter på torget. 8.5.2013. 
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Alla användare och aktiviteter är härutöver välkomna och tillåtna på Kamptorget. Det finns 

inte manuell övervakning på torget, vilket leder till att olika användare har tillträde till torget 

och kan utöva de aktiviteter de behagar. Under de observerade dagarna förekom dock inga 

användare eller aktiviteter, som skulle ha orsakat besvär för de andra användarna.  

5.2.4 En sammanfattning av observationerna på Kamptorget  

Kamptorget spelar inte en viktig roll för bilister, fastän torget har en bra tillgänglighet med 

bil. Kamptorget är inte heller ett offentligt rum som betydligt skulle dra direkt nytta av 

kollektivtrafik. Tack vare sitt centrala läge och sin struktur är Kamptorget dock mycket 

tillgängligt för fotgängare och cyklister. Kamptorgets tillgänglighet och läge leder dessutom 

till att den ökade rörligheten kommer till synes både på torget och i dess omgivning. Då 

trottoarerna löper längs torget ledes dock människorna och rörelseströmmarna inte genom 

torget, vilket leder till att rörligheten främst kommer till synes, och äger rum omkring torget 

och vid dess kanter. 

 

Kamptorgets goda tillgänglighet till fots och med cykel, centrala läge, välskötta och 

mångsidiga miljö och omgivning möjliggör att man mångsidigt och aktivt kan använda torget. 

Då Kamptorget inte har en speciellt god tillgänglighet med kollektivtrafik och då torget inte 

finns vid betydande kommersiella etableringar är övervakningen på dessutom torget låg. 

Människor kan sålunda på torget utöva valfria och sociala aktiviteter, som inte är tillåtna 

under övervakade förhållanden. Tack vare dessa faktorer utövar, i förhållande till sin storlek, 

en rätt mångsidig användargrupp sociala och valfria aktiviteter på torget. Användarna 

omvandlar härutöver torget med sina aktiviteter, för att det bättre skall lämpa sig för deras 

ändamål. Detta framhäver torgets höga potential som ett offentligt rum som man använder 

aktivt och mångsidigt. Torgets fysiska struktur understöder dock inte tillräckligt ett 

mångsidigt användande. Torgets kanter är väl planerade för olika sociala och valfria 

aktiviteter, men torget i sig självt är tomt och saknar element som skulle locka till sig 

människor samt erbjuda möjligheter till olika aktiviteter. Torget lämpar sig också tydligt bra 

för tillfälliga evenemang, men dess potential som ett centralt offentligt rum, som erbjuder 

möjligheter till mångsidiga aktiviteter, är dock viktigare och mer betydande att utveckla. 

Faktumet att aktiviteterna på torget nu endast äger rum under vissa tider av dygnet, och av rätt 

få människor, tyder på att torget är underanvänt. 
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5.3 Sandvikens torg  

Sandvikens torg ligger beläget vid Sandvikens strand och är ett av Helsingfors mest 

betydande historiska torgområden (Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012–2021 2012: 

61). Sin historiska betydelse får Sandvikens torg främst av Sandvikens saluhall, som ligger 

vid torgets norra kant (fig. 21). Saluhallen har både ett historiskt och ett kulturellt värde och 

skapar en stämpel för Sandvikens torg, eftersom man ofta identifierar torget tack vare 

saluhallen. Saluhallen är ritad av Selim A. Lindqvist och är byggd 1903, för att fungera som 

en livsmedelshall. Saluhallen fungerade väl med detta ändamål till början av 2000-talet, då 

handeln började och minska. Som en följd av detta försökte man återuppliva handeln och 

aktivera saluhallen genom att omvandla den till en saluhall som främst säljer ekologiska 

produkter. Detta återupplivade dock inte handeln tillräckligt mycket och i slutet av 2003 

omvandlade man saluhallen till en saluhall med försäljning av antik- och presentprodukter. 

Denna försäljning slutade man med i augusti 2012, eftersom man i september 2012 började 

omvandla saluhallen till att återigen bli en saluhall för livsmedel. I februari 2013 öppnade 

man återigen Sandvikens saluhall för livsmedelsförsäljning. Saluhallen är öppen måndagar till 

fredagar klockan 8–18, lördagar klockan 8–16 och sommar söndagar klockan 10−16. 

(Helsingin kaupunki Tukkutori 2013 a).  

 

 

5.3.1 Sandvikens torgs fysiska egenskaper  

Sandvikens torg är cirka 100 meter x 70 meter stort och har formen av en rektangel, vars 

längre sidor finns i norr och i söder. Torgområdet omges av Lönnrotsgatan i norr, Bulevarden 

i söder, Abrahamsgatan i öst och av Sandviksgatan i väst (fig. 22 s. 83). Torgets storlek är 

lämplig både för aktiviteter som kräver utrymme, såsom olika evenemang, och för att 

människor på torget rätt bra skall kunna se och höra varandra. Torget känns dock stort och 

Figur 21. Saluhallen, som ligger vid Sandvikens torgs nordöstra kant, är viktig och betydande för 

torget och dess omgivning. 29.4.2013. 
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tomt då det på torget inte samtidigt finns många människor eller händelser. Både storleken 

och skalan är trots detta lämpliga för fotgängare och cyklister. Det är lätt för fotgängare och 

cyklister att röra sig på torget och att samtidigt uppfatta torgets, saluhallens och den 

omkringliggande miljöns detaljer. För cyklisterna finns det emellertid inga egentliga 

cykelställningar på torget, men ett fåtal cyklar kan ställas vid saluhallens väggar.  

 

 

 

Torget har tydliga gränser i norr och i söder, medan gränserna i öst och i väst är rätt 

obefintliga. Torget avgränsas i norr av Saluhallen och i söder av en parkeringsplats, vars 

material främst består av kullersten. Under tider av dygnet då bilar står parkerade fungerar 

dessa som tydliga avgränsare, medan förändringen i materialet från torgets cement till 

parkeringsplatsens kullersten fungerar som en tydlig avgränsare då parkeringsplatsen är tom. I 

öst övergår torget utan klara gränser till Abrahamsgatan. Fem betonggrisar, som i nordöst 

begränsar till en fil, som på Abrahamsgatan är reserverad för taxibilar, skapar dock en viss 

avgränsning. I väst övergår torget i sin tur utan avgränsningar till trottoaren intill, men i 

nordväst skapas en viss avgränsning av en parkeringsplats, som är reserverad för Saluhallens 

försäljare med specialtillstånd. Då bilar inte står parkerade på denna parkeringsplats existerar 

Figur 22. En skiss över Sandvikens torg och dess fysiska struktur, 

element och dess omgivande gator och byggnader (storlekar och 

placeringar ungefärliga). 
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dock inte avgränsningen. Bilarna hjälper sålunda både till att avgränsa och skapa ramar för 

torget, men de är också tydliga element på, och skapar en tydlig stämpel för torget, dess 

omkringliggande område och miljö (fig. 23).  

 

 

 

Sandvikens torg saknar planerade sittplatser och element som kunde fungera som sittplatser. 

Undantag utgör trapporna vid saluhallen och betonggrisarna på trogets östra sida, men dessa 

är inte speciellt gynnsamma för sittande. Trapporna är nämligen rätt snäva och människor rör 

sig på dem då de går in till, och ut från saluhallen och betonggrisarna är i sin tur obekväma. 

Härutöver finns det förutom Saluhallen inte fasta element på torget som skulle göra torgets 

fysiska struktur mångsidig och intressant eller leda till sociala och valfria aktiviteter. 

Sandvikens torg har trots detta lyckats etablera sin ställning som ett populärt lopptorg 

(Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012–2021 2012: 66).  Sandvikens lopptorg äger 

främst rum under våren och sommaren. Lopptorget är tillåtet på torget från måndagar till 

fredagar klockan 8−18, på lördagar klockan 8−16 och på söndagar klockan 10−16 (Helsingin 

kaupunki Tukkutori 2013 b). Tack vare lopptorgsaktiviteten förekommer det ofta tillfälliga 

element och material på torget, vilka möjliggör sociala och valfria aktiviteter. De mest 

betydande elementen är lopptorgsborden, som man ställer fram efter behov. Dessa bord är 

alltså tillfälliga, fastän återkommande element på Sandvikens torg. Antalet lopptorgsbord 

varierar dagligen på torget, men är flest under dagar då vädret är soligt och varmt och under 

veckoslut.  

 

 

Figur 23. Sandvikens torg har en god tillgänglighet med bil, vilket framgår ur det höga antalet parkerade 

bilar både på torget och i dess omgivning. 25.4.2013. 
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Sandvikens torg är rent och det förekommer sällan rosk på torget. Torgets möblemang, som 

består av en lampstolpe och skräpkorgar för plast, energiavfall och glas, samt saluhallen och 

dess möblemang är välskötta. Detta skapar en känsla av att man satsar på torgets underhåll 

och att torget är tryggt, men få element på torget leder dock också till att torget ser rätt stort 

och tomt ut, vilket inte är lockande. Känslan man får av att torget är tryggt beror främst på 

den sociala kontrollen. Denna sociala kontroll uppstår tack vare torgets omkringliggande 

byggnader och gator samt tack vare lopptorgsaktiviteten på torget. Den sociala kontrollen är 

tydligt närvarande under dagar, medan den under kvällar och nätter är rätt låg, eftersom 

människor under dessa tider varken rör sig i torgets område, eller utövar aktiviteter på torget 

och eftersom trafiken på de omgivande gatorna är låg. Manuell och automatisk övervakning 

finns å sin sida inte på torget, men vid saluhallen finns övervakningskameror. Belysningen på 

torget, som endast en lampstolpe skapar, bidrar inte till den trygga känslan, men Saluhallen, 

de omkringliggande byggnaderna och trafiken bistår med en viss mängd ljus och belysning 

mot torget. Detta leder till att belysningen under dagen och under årets ljusare tider är 

tillräckligt och till att torget då känns tryggt. Under kvällar, nätter och årets mörkare tider 

skulle dock bättre belysning på torget framhäva den trygga känslan på torget samt göra torget 

mer lockande och vackert. 

 

De omkringliggande byggnaderna vid Sandvikens torg är rätt gamla och höga, men 

mångsidiga då det gäller utseende och funktioner. Öst om torget finns Metropolia 

yrkeshögskolans huvudbyggnad. Byggnaden omges av ett staket, vilket tyder på att 

byggnaden är i privat ägo. Byggnadens fasad är vit och lått grå och dess former och fönster 

varierar både i storlek och i struktur. Detta gör byggnaden och fasaden vacker och intressant. 

Bottenvåningarna urskiljs inte direkt ur byggnaden och eftersom byggnadens huvudingång 

inte finns vid sidan riktad mot torget, är aktiviteten vid denna sida rätt låg. Söder om torget 

finns Sinebrychoffs två före detta, historiskt betydelsefulla fabriksbyggnader. I den lägre av 

de två byggnaderna finns idag olika företag, som till exempel Rettig, vars logo finns på 

byggnadens fasad. Fasaden har ett mycket industriellt utseende och är av röd tegelsten och 

detaljrika fönster, som ger fasaden en tillräcklig transparens. En list begränsar 

bottenvåningarna, som har ett par tydliga dörrar och luckor. Bottenvåningarna används inte 

aktivt och det finns inga sittplatser på, eller vid dem, men de har dock intressanta detaljer. 

Också den högre byggnaden är av röd tegelsten och på dess fasad finns fönster. Fönstren är 

dock placerade fast i varandra och skapar ett enhetligt område av glas, som saknar detaljer. 

Detta gör byggnaden och fasaden rätt monotona. I fasadens nordvästra hörn finns dock en 
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logo för Mandatum Life och logon lyckas skapa en intressant detalj på fasaden. 

Bottenvåningarnas fasad utgörs i sin tur av två rader av smala, bruna träskivor och två synliga 

och stora dörrar. Bottenvåningarna saknar dock både intressanta detaljer, sittplatser och 

transparens. Bottenvåningarna används härutöver inte aktivt. Väst om torget finns två 

bostadsbyggnader och byggnadernas fasader är till största delen av vit och naturvit stenyta. 

Fasaderna är tack vare olika former och fönster med varierande egenskaper, storlekar och 

former mycket detaljrika och transparenta. I byggnadernas bottenvåningar finns affärer och 

restauranger, som används aktivt. Bottenvåningarnas fasader urskiljs ur byggnaderna tack 

vare sin gråa och ljusgula färg. På bottenvåningarnas fasader finns tydliga fönster, dörrar och 

reklamer, vilka alla tillsammans gör bottenvåningarna lockande. Etableringarnas namn, olika 

produkter och varor utför reklamerna och utanför butikerna och restaurangerna finns även 

reklamer i form av reklamställ för olika produkter och varor. Sittplatser saknas dock i 

bottenvåningarna.  

 

Reklamerna på de omkringliggande byggnaderna är de enda reklamerna som påverkar torget, 

eftersom det på torget i sig självt inte finns reklamer. Torget är sålunda inte direkt genom 

reklamer bundet till lokala, regionala eller globala nätverk. Torgets omgivning och speciellt 

saluhallen, där man säljer lokala och inhemska produkter, men också internationella 

produkter, binder dock torget till det omkringliggande området, Helsingfors, andra finska 

städer och även till andra länder.  

5.3.2 Sandvikens torgs tillgänglighet  

Sandvikens torgs tillgänglighet med olika transportmedel baserar sig på att man når torget 

med bil och spårvagn. Torgets tillgänglighet med bil är tack vare gatorna som omger torget 

och de olika parkeringsplatserna på, och vid torget mycket bra. Gatorna som omger torget är 

livligt trafikerade och de är viktiga delar av stadens trafiknätverk. Gatorna sörjer för trafiken 

inom Helsingfors, men de är också delar av vägnätverk som når andra städer och binder 

sålunda ihop Sandvikens torg till städer utanför Helsingfors. Parkeringsplatsen vid torgets 

södra del är avgiftsbelagd klockan 9−21 från måndag till fredag och klockan 9−18 på 

lördagar. Man får högst parkera bilen i fyra timmar på parkeringsplatsen. Lopptorgets 

försäljare utnyttjar dagligen parkeringsplatserna genom att parkera på parkeringsplatserna och 

där lasta ut varorna de säljer på torget. Torgets goda tillgänglighet med bil möjliggör sålunda 

lopptorgsaktiviteten på torget, men eftersom en stor del av de andra människorna som 

parkerar bilarna på parkeringsplatsen inte använder torget eller saluhallen drar torget inte 
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fullständigt nytta av dess höga tillgänglighet med bil. Härutöver har taxibilar, tack vare filen 

som på Abrahamsgatan är reserverad för dem, en bra tillgänglighet till torget.  

 

Vid torgets södra och sydvästra del finns hållplatser för spårvagnar. Spårvagnarna 6 och 6T 

trafikerar vid Sandvikens torg. Spårvagn 6 trafikerar från Sandviken till Arabia via Berghäll 

och 6T trafikerar från Västra terminalen till Arabia via Berghäll (Helsingforsregionens trafik 

2013 e). Spårvagn 6 trafikerar från Sandviken klockan 05.53−23.37 från måndagar till 

fredagar, klockan 07.50−23.38 på lördagar och klockan 08.27−23.35 på söndagar. Från 

Arabia trafikerar spårvagnen klockan 05.32−00.10 från måndagar till fredagar, klockan 

07.29−0.11 på lördagar och klockan 08.43−00.09 på söndagar (ibid.). Spårvagnarna når 

endast torget var tionde minut. Bussar trafikerar inte direkt till torget, men cirka 20 bussar, 

som trafikerar inom Helsingfors, stannar 0,5 kilometer både norr om och söder om torget. 

Från dessa hållplatser är det lätt att gå och cykla till torget.  

 

Trottoarer omger gatorna som leder till, och omger Sandvikens torg. Detta leder till att torget 

är mycket tillgänglig till fots och med cykel. Trottoarerna finns i norr bakom saluhallen, i öst 

vid Abrahamsgatan, i väst längs torgets sida och i söder på bulevarden efter den allmänna 

parkeringsplatsen. Dessa rutter är alla viktiga leder i stadens nätverk för fotgängare och 

cyklister. Speciellt Bulevarden är en viktig del av detta nätverk. Helsingfors landskapsrutt är 

en rutt för cykling och gång längs stadens kustlinje och rutten löper sydväst om Sandvikens 

torg, vid Bulevardens slut (Helsingforsregionens trafik 2013 f). Då trottoarerna löper vid 

torget leder det dock till att människor som rör sig till fots och med cykel inte alltid rör sig till, 

eller på torget, utan till att en del av dessa människor endast rör sig längs torget.  

 

Gatorna och trottoarerna skapar bra och synliga entréer på Sandvikens torg både i öst, väst, 

söder och norr. Det finns härutöver inga fysiska hinder, som skulle försämra tillträdet till 

torget och torgets fysiska tillgänglighet är sålunda utmärkt. Parkeringsplatsen, som består av 

kullersten, kan dock vara svår att röra sig på med cykel, rullstol, eller barvagn, men 

alternativa rutter omger parkeringsplatsen. Det finns inte heller fysiska hinder som skulle 

förbjuda vissa aktiviteter på torget, men under dagar då torget fungerar som ett lopptorg finns 

det inte rum för andra aktiviteter.  

 

Sandvikens torgs visuella tillgänglighet på långt avstånd varierar beroende på från vilket håll 

man rör sig mot torget och hur man rör sig. Den bästa visuella tillgängligheten har man då 
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man rör sig mot torget från sydväst, längs Sandvikskajen, både med bil. till fots och med 

cykel. Från detta håll ser man nämligen torget bra på ett längre avstånd, tack vare korsningen 

som finns vid Sandvikens torgs sydvästra del. Korsningen har lett till att de omkringliggande 

byggnaderna inte är placerade direkt intill varandra och byggnaderna blockerar sålunda inte 

det visuella synfältet. Då man rör sig mot torget med bil från öst längs Bulevarden, eller från 

väst längs Sandvikskajen är den visuella tillgängligheten sämre. Från dessa håll ser man torget 

ur bilen först då man är vid dess ena kant. Då man i sin tur rör sig mot torget till fots eller med 

cykel från dessa håll ser man en del av torget då man är cirka tjugo meter ifrån det och då kan 

man observera att man rör sig mot något speciellt. Hela torget kan man från dessa håll se då 

man står cirka 10 meter ifrån det. Den sämsta visuella tillgängligheten har man då man rör sig 

mot torget från norr. Då ser man inte torget förrän man passerat saluhallen och står vid torgets 

nordöstra eller nordvästra kant. Detta gäller både då man rör sig till fots och med bil. Den 

visuella tillgängligheten på nära håll är dock bra. Man ser nämligen hela torget då man står 

vid dess kanter och man får lätt en bra allmän överblick av vad som händer på torget. Man ser 

även tydligt olika fysiska detaljer och element, både på torget och i dess omgivning och man 

får en bra överblick av vad människor gör på torget. Ifall man vill göra specifikare 

observationer av människornas aktiviteter måste man dock röra sig inåt mot torget.  

 

Det mobila nätverket och datanslutningen fungerar mycket bra på Sandvikens torg. Där 

fungerar också Helsingfors gratis trådlösa LAN. Man kan alltså använda internet på sin 

telefon, sin bärbara dator eller på sin tablett både genom sin egen anslutning och genom 

trådlöst LAN. 

5.3.3 Aktiviteter och användare på Sandvikens torg  

En aktivitet som människor dagligen utövar på Sandvikens torg är att gå genom, och på 

torget. Denna nödvändiga aktivitet är tydligt förknippad med dygnets olika tider och präglas 

av specifika användargrupper. Människor rör sig mest genom torget till fots, men cyklister rör 

sig också dagligen genom torget, dock mest på morgonen och på eftermiddagen. På morgonen 

är rörelsen genom torget sporadisk. Det tar då fotgängarna i genomsnitt en minut att gå genom 

torget och cyklisterna 10 sekunder att cykla genom det. På morgonen är det högst fem 

människor som samtidigt rör sig på torget, men det finns då även stunder då ingen rör sig på 

torget och då ser torget tomt och oanvänt ut. Människorna som på morgonen rör sig genom 

torget rör sig främst ensamma och är huvudsakligen mellan 25 och 55 år gamla, men också 

enstaka barnfamiljer rör sig på torget under morgonen. Under dagen är det mellan 5 till 10 
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människor som samtidigt rör sig genom torget. Människorna rör sig då en aning långsammare 

än under morgonen. Människorna som rör sig på torget under dagen är i samma åldersgrupper 

som under morgonen, men under dagen är turisterna en aning flera och då finns också 

lopptorgsförsäljarna på torget. Turisterna är främst Ester och Ryssar som kommer från Västra 

hamnen. Under eftermiddagen rör sig flest människor på torget. Då är det högst 10−20 

människor som samtidigt rör sig på torget, både till fots och med cykel. Användargruppen är 

under eftermiddagen mångsidigare i och med att barnfamiljer, äldre människor och turisterna 

är flera och människorna rör sig dessutom oftare parvis än under morgonen och dagen. På 

kvällen finns det endast ett fåtal människor på torget och de rör sig främst ensamma. Dessa 

människor är mellan 30 och 50 år gamla. På natten då man inte når torget med kollektivtrafik, 

då människor inte spenderar tid på de omkringliggande arbetsplatserna och då de närliggande 

butikerna och restaurangerna är stängda är det troligt att torget främst är tomt.  

 

De olika sociala och valfria aktiviteterna på Sandvikens torg är i sin tur tydligt förknippade 

med lopptorgsborden och funktioner bundna till dessa. Lopptorgsbord fanns på torget under 

alla de observerade mornarna, dagarna och eftermiddagarna och antalet bord varierade mellan 

fyra och sex stycken. Försäljarna på torget börjar sätta upp sina bord klockan 8.30−9 och 

börjar ställa undan sina varor och bord klockan 16−18. Tiden då försäljarna börjar ställa 

undan sina varor och bord är beroende av vädret och antalet människor på torget. Då vädret är 

varmt och människorna är flera, ställer försäljarna undan borden senare, än då vädret är dåligt 

och människorna på torget färre. Under veckodagarna är lopptorgsborden i genomsnitt färre 

än under veckosluten. Under veckan ser torget sålunda rätt tomt ut och lopptorgsaktiviteten 

lockar främst till sig användare som rör sig i torgets närhet. En stor del av människorna går 

under veckan endast genom torget, men de rör sig dock en aning långsammare för att 

observerar borden och det tar dessa människor i genomsnitt en och en halv minut att gå 

genom torget. En del av människorna stannar dock också vid borden och tittar på de olika 

produkterna och tiden dessa människor tillbringar på torget varierar från en minut till flera 

minuter. Då människorna stannar vid de olika borden börjar de ofta prata med försäljarna och 

ibland också med andra människor som står vid borden och sålunda uppstår triangulering. 

Lopptorgsborden ger alltså under veckan den nödvändiga aktiviteten att gå genom torget både 

en social, och en valfri utsträckning. Människorna som under veckan stannar vid 

lopptorgsborden är främst unga vuxna och arbetstagare, men också ett par barnfamiljer 

tillbringar under veckan tid på Sandvikens torgs lopptorg.  
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På lördagar och söndagar fungerar hela Sandvikens torg som ett lopptorg och under 

veckosluten finns det cirka 40 bord på torget. Detta får torget att se livligt och lockande ut 

(fig. 24). Försäljarna säljer under veckosluten bland annat kläder, väskor, accessoarer, antika 

kärl, vinylskivor och leksaker. Under veckosluten tillbringar främst människor som medvetet 

kommer till torget för att gå på lopptorget och människor som kommer till torget för att uträtta 

ärenden i saluhallen tid på torget. Människorna kommer till torget till fots och med cykel, 

med bil och med kollektivtrafik. Torgets tillgänglighet med olika transportmedel utnyttjas 

sålunda under veckoslut betydligt mera, än under veckan och också fotgängarna och 

cyklisterna är under dessa dagar flera än under veckan. De flesta människorna på torget rör 

sig långsamt parvis eller i grupper och tittar på de olika borden, stannar vid dem och pratar 

både med människorna de rör sig med, och med försäljarna samt med andra människor som 

står vid borden. Användargruppen under lördagar och söndagar är mycket heterogen och det 

finns unga vuxna, arbetstagare, äldre människor samt en hel del barnfamiljer på torget. 

Människorna på torget är både finländare, finländare med utländsk bakgrund och turister. 

Turisterna och finländare med utländsk bakgrund är flera under veckosluten än under veckan.  

 

 

 

 

Under varma dagar finns det på torget, utöver lopptorgsbord, också ett cafétält och dess sex 

bord och stolar. Under de observerade gångerna fanns tältet på torget sex gånger. I tältet säljer 

man kaffe, semlor och söta bakverk. Försäljarna sätter upp tältet omkring klockan 7 och tar 

ner de omkring klockan 18. Tältet var under de observerade dagarna alltid i aktiv användning 

från tidig morgon till kväll. På morgnar satt främst äldre par och grupper av män vid tältet och 

Figur 24. Lopptorgsaktiviteten är betydande för Sandvikens torg. Lopptorgen leder till att 

många människor tillbringar tid på torget och till att sociala och valfria aktiviteter uppstår på 

torget. 11.5.2013 
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drack kaffe och diskuterade med varandra. Under dagen och kvällen var användargruppen 

mer heterogen. Då använde människor i olika ålder tältet, men också dessa användare var 

främst parvis eller i grupp. Människorna satt ofta vid tältet mellan 15 och 30 minuter. 

Cafétältet leder till att människor på Sandvikens torg har ett ställe att sitta på och tillbringa tid 

med varandra och då människor sitter vid tältet används torget mera, mångsidigare och av 

flera människor, vilket gör torget livligare och mer lockande (fig. 25). 

 

 

 

 

På lördagar finns det vid cafétältet också ett tält med matförsäljning. Mattältet används främst 

under dagen och eftermiddagen. Tältet är under dessa tider av dygnet mycket populärt. 

Användargruppen varierar både då det gäller ålder och profil, men gemensamt är att 

människorna sitter vid tältet i cirka 15 till 20 minuter och äter och diskuterar. Från och med 

början av maj och under sommaren finns vid torgets östra kant en glasskiosk, som är öppen 

klockan 10−18 från måndag till lördag. Glasskiosken lockar sporadiskt till sig användare både 

under veckan, speciellt på dagen och på eftermiddagen då vädret är fint, och på lördagar då 

det på torget finns många barnfamiljer.  

 

Saluhallen lockar som redan nämnt därutöver till sig människor och leder till att aktiviteter på 

torget uppstår. Människor kommer både medvetet och oplanerat till saluhallen. Människorna 

som medvetet kommer till saluhallen kommer allt som oftast dit med bil. Mer sällsynt är att 

människor medvetet kommer till saluhallen med kollektivtrafik. Under de observerade 

Figur 25. Tillfälliga element på Sandvikens torg skapar möjligheter till, och leder till att sociala och 

valfria aktiviteter uppstår samt till att torget används aktivare. 9.5.2013. 
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veckodagarna kom människor endast två gånger till Saluhallen med kollektivtrafik och på 

veckoslutet skedde detta ett par gånger per timme. Människorna som använde kollektivtrafik 

var ofta i 60−80 års ålder. Människorna som kommer till saluhallen med bil är främst i 30−50 

års ålder. De kommer till Saluhallen under olika tider av dygnet, men mer frekvent klockan 

16–17 under veckodagar. Under veckan går dessa människor främst direkt till saluhallen från 

sin bil och tillbaka till sin bil då de uträttat sina ärenden och de rör sig endast genom torget. 

Under veckosluten ser dessa människor även på, och stannar vid de olika lopptorgsborden och 

tillbringar sålunda tid även på torget. Människorna som i sin tur kommer till Saluhallen 

oplanerat rör sig i området till fots och med cykel och fäster uppmärksamhet vid Saluhallen. 

Dessa människor rör sig ofta parvis eller i grupper och diskuterar med varandra medan de 

tittar på Saluhallen och går sedan in till Saluhallen. Dessa människor är i 30−60 års ålder och 

de är ofta turister, både från Finland och från andra länder. Vissa människor saktar också ner 

då de går genom torget, för att titta på saluhallen, men går inte in till den. Dessa användare rör 

sig dagligen på torget. De rör sig ofta ensamma eller parvis och de är både unga vuxna och 

arbetstagare samt barnfamiljer.  

 

Alla användare och aktiviteter är tillåtna på Sandvikens torg. Den fysiska tillgängligheten och 

den inte existerande manuella övervakningen leder till att olika människor har tillträde till 

torget och till att dessa människor kan utöva de aktiviteter de behagar, samtidigt som den 

sociala kontrollen bibehåller tryggheten. Under de observerade dagarna förekom dock inga 

användare eller aktiviteter som skulle ha orsakat besvär för de andra användarna.  

5.3.4 En sammanfattning av observationerna på Sandvikens torg 

Sandvikens torg, dess miljö och dess omkringliggande område är behagliga, trygga och 

välskötta och ger ett intryck av områdets historiska betydelse och värde som stadsmiljö. De 

omkringliggande gamla byggnaderna skapar förutom en känsla av historisk betydelse, också 

en känsla av mångsidighet samt visuella upplevelser. De omkringliggande byggnaderna och 

den omkringliggande miljön påverkar dock också hur man använder torget. Då boende och 

företagsverksamhet präglar både byggnaderna och miljön blir nämligen aktiviteterna på torget 

tidvis få och ensidiga, speciellt under morgnar och kvällar. Aktiviteter i en del av 

byggnadernas bottenvåningar förbättrar situationen i en viss mån, men dessa aktiviteter lyckas 

dock främst skapa liv omkring torget och lämnar fortfarande tidvis torget i en låg användning.  
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Sandvikens torgs läge och dess omkringliggande miljö leder inte till att många människor 

ständigt under dagen skulle röra sig på torget. Människorna som endast rör sig i torgets 

område och genom torget räcker dessutom inte till för att man aktivt skulle använda torget och 

att torget sålunda skulle uppnå sin fulla potential som ett lyckat och mycket använt offentligt 

rum. Sandvikens torg måste alltså ha något speciellt som lockar till sig användare. Detta 

förstärks av torgets tillgänglighet med bil, eftersom människor som tar sig fram med bil ofta 

medvetet tar sig till en plats för att utöva vissa aktiviteter eller för att delta i vissa evenemang. 

Saluhallen och lopptorgsaktiviteten är i detta anseende viktiga för Sandvikens torg. De lockar 

till sig användare som både kommer till torget medvetet och som endast rör sig i området. 

Dessa två faktorer är dock inte tillräckliga för att människor konstant skulle använda torget.  

 

Torgets fysiska struktur och storlek samt torgets avsaknad av fasta element möjliggör dock att 

man kan ställa fram olika material och rekvisita. Sandvikens torgs fysiska struktur tillgodoser 

sålunda främst tillfälliga aktiviteter. Ifall de tillfälliga aktiviteterna på torget är återkommande 

och människor är välinformerade om dessa aktiviteter går de hand i hand med torgets 

tillgänglighet och leder till att många människor använder torget. Torgets struktur leder dock 

också till att torget inte uppnår sin potential att vara ett attraktivt och levande offentligt rum 

under tider då man inte utövar tillfälliga aktiviteter på torget. Torgets struktur främjar 

nämligen inte ett vardagligt användande, eftersom det på torget inte ständigt finns element 

som möjliggör sittande eller valfria och sociala aktiviteter. Detta kommer till synes i och med 

de tydliga användningsmönstren som uppstår på torget. Under veckodagar, speciellt på 

morgnar och kvällar, då element inte möjliggör tillfälliga eller sociala aktiviteter med hög 

intensitet går människor nämligen främst genom torget och dessa människor utövar endast 

sociala aktiviteter med låg intensitet på torget (fig. 26 s. 94). Under dagar, eftermiddagar och 

speciellt under veckoslut, då element möjliggör tillfälliga aktiviteter och sociala aktiviteter 

med hög intensitet stannar människor i sin tur både sporadiskt och medvetet på torget och 

sålunda uppstår sociala och valfria aktiviteter (fig. 27 s. 94). De tillfälliga elementen och 

aktiviteterna påverkar också användargruppen, som är mångsidigare under dagar och 

veckoslut, än under veckodagar, morgnar och kvällar.  



94 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingfors stad är medveten om den tidvis låga användningen av Sandvikens torg och staden 

har olika planer för att återuppliva och aktivera torget. En av stadens planer för Sandvikens 

torg är att installera en plats där man kan ladda elbilar (Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 

2012–2021 2012: 65−66). Detta skulle kunna ha en positiv inverkan på torget, genom att 

aktiviteterna som man kan utöva på torget skulle bli mångsidigare. Möjligheten att ladda 

elbilar skulle dock främst tillgodose vissa användare och skulle sålunda inte automatiskt bidra 

till att mera sociala och valfria aktiviteter skulle uppstå på torget. Detta skulle möjligtvis 

endast betjäna laddarens användare och aktivera platsen där laddaren finns. Alla 

Figur 26. Bristen på fasta element på Sandvikens torg samt torgets läge och tillgänglighet leder till 

att torget har en låg användning. 26.4.2013. 

 

 

 

Figur 27. Under veckoslut, då element finns på Sandvikens torg, använder en mångsidig 

användargrupp aktivt Sandvikens torg, vilket tyder på att element leder till mångsidiga aktiviteter på 

torget. 4.5.2013. 
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användargrupper och torget som en helhet skulle sålunda inte dra nytta av laddaren. Utöver 

planer om att uppliva Sandvikens torg kommer staden också att inom närmaste framtid börjar 

bygga och förtäta området omkring Sandvikens torg. Helsingfors stad har planerat att lägga 

ner varvet i Docksstranden, området som ligger mellan Sandvikens vattenområde och 

Docksgatan, och att där bygga ett nytt hotell, bostäder, restauranger och annan service 

(Planläggningsöversikt 2012). Detta betyder att flera människor och turister kommer att vistas 

och röra sig i området omkring Sandvikens torg. Sandvikens torg har redan nu ypperliga 

omständigheter att fungera som en plattform för både människor från Helsingfors och för 

människor som kommer till Helsingfors via Västra hamnen. Då man även inom snart framtid 

bygger och förtätar Docksstranden ökar potentialen för en högre användning av Sandvikens 

torg. För att uppnå denna potential är det viktigt att utnyttja torgets läge och dess 

tillgänglighet, genom att möjliggöra flera sociala och valfria aktiviteter och dessa under olika 

tider av dygnet och under olika dagar av veckan.  
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6 Resultat och bedömning av de använda metoderna  

Den främsta målsättningen med denna avhandling har varit att både allmänt och i Helsingfors 

forska i stadsutvecklingens, och speciellt i tillgänglighetens och den ökade rörlighetens 

inverkan på offentliga rum. De centrala forskningsfrågorna har varit fyra stycken och de har 

jag svarat på med litteraturöversikten och med observationerna, som baserar sig på kriteriet.  

 

Svar på den första forskningsfrågan, som omfattar offentliga rum och deras utveckling efter 

andra världskriget till idag i förhållande till städernas och samhällenas utveckling, har tydligt 

funnits i litteraturöversikten. Utvecklingen av offentliga rum efter andra världskriget har 

fullgjort en cirkel och präglats av olika skeden. Dessa skeden har både påverkat de 

efterföljande skeden och har fortfarande en inverkan på offentliga rum idag. Dessutom är de 

olika skedena starkt förknippade med städernas, och samhällenas utveckling. Strax efter andra 

världskriget präglade nämligen modernismen hur man planerade, utvecklade och använde 

offentliga rum. Detta ledde till att man inte högt värdesatt offentliga rum som platser där 

människor kunde träffas och umgås. Samtidigt började förändringar ske i handelsenheternas 

storlek och var de lokaliserades och man påbörjade byggandet av allt större handelsenheter 

längre bort från städernas centrum (Crawford 1992: 17; Gehl & Gemzøe 2001: 13). Detta 

ledde till att stadsstrukturen, stadens invånare och aktiviteterna som de utövar flyttade allt 

längre bort från städernas centrum, vilket i sin tur bidrog till att man allt mindre värdesatt och 

använde offentliga rum (ibid.). Dessa förändringar samt förändringar i ekonomin, politiken 

och sociala förhållanden bidrog till polariseringen av städer och offentliga rum. Polarisering 

ledde i sin tur till att en del av de offentliga rummen blev privatiserade och mycket 

övervakade, medan en annan del blev allt mer vanskötta och användes allt mindre (Minton 

2006: 5−6).  

 

Alla de ovannämnda förändringarna och utvecklingsskeden ledde sammanfattat till att 

offentliga rum hade nått en nivå, där man ansåg att offentliga rum, deras användning och 

egenskaper var hotade. Som en följd av detta har diskussioner om att det offentliga rummet 

minskar och till och med kan försvinna i dess nuvarande form präglat undersökningar av 

offentliga rum under den senaste tiotals åren (De Magalhães 2010: 559). Då man insåg att det 

offentliga rummets ställning i samhällen och städer var hotad började man dock också 

återfinna offentligt stadsrum, både som fysiska platser för sociala och valfria aktiviteter och 

som en potential för städer och deras utveckling. Detta påbörjade en positiv fas i utvecklingen 
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av offentliga rum, som starkt var förknippad med förändrade livsstilar, värderingar, synsätt 

och förändringar i stadens befolkningsstruktur (Gehl & Gemzøe 2001: 19−20). Denna fas har 

också lett till att man inom stadsplaneringen idag framhäver nya användningssätt, 

förbättringar, förnyelse och prioritering av offentliga rum. Denna fas, som alltså framhäver 

offentliga rum som viktiga platser i städer och som betonar offentliga rum i olika 

planeringsprocesser, har påverkas av alla de tidigare utvecklingsfaserna och sluter sålunda 

cirkeln av det offentliga rummets utveckling efter andra världskriget till idag. 

 

I samband med undersökningen av utvecklingen av offentliga rum från andra världskriget till 

idag har också tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på städer tydligt kommit 

fram. Tillgängligheten och rörligheten påverkar nämligen både fysiska faktorer, såsom 

stadsstruktur, transportnätverk och arkitektur och sociala faktorer, som till exempel hur och 

var människor tillbringar tid i städer samt lokala, regionala och globala nätverk. (se t.ex. 

Venturi et al. 1978; Bertolini 1999; Calthorpe & Fulton 2001; Gehl 2010).  

 

Då stadsstrukturen vidgas och rörligheten ökar strävar man på en regional nivå till att binda 

ihop områden, städer och regioner och att på så sätt förbättra tillgängligheten. En bättre 

tillgänglighet leder nämligen till mer sammanhängande, och funktionsdugliga stadsområden 

samt till en tätare struktur. Detta skapar i sin tur en bra grund för betydande socialt umgänge 

och minskar rörligheten och inverkningarna på klimatförändringen (Calthorpe & Fulton 

2001). Globalt sett stiger tillgängligheten till andra länder och rörligheten mellan olika länder 

å sin sida allt tydligare fram då det gäller städers internationella tävlingskraft. Man anser 

nämligen att en bra tillgänglighet till andra länder förbättrar denna tävlingskraft (Helsingin 

Yleiskaava – Osallistumis ja arviointisuunn... 2012: 6−7).  

 

Den allt större betydelsen som tillgängligheten och den ökade rörlighetens har i städer har lett 

till att man börjat utveckla städer enligt nya metoder. Då man utvecklar och planerar städer 

enligt dessa metoder utnyttjar man tillgängligheten och rörligheten genom att basera städernas 

utveckling på kollektivtrafik. Bra kollektivtrafik leder till bättre samband mellan områden, 

vilket i sin tur förbättrar tillgång till service, arbete och boende (Calthorpe & Fulton 2001: 

49−50; 88−92). En ytterligare målsättning med dessa utvecklingssätt är att förstärka viktiga 

noder och att skapa en stadsliknande struktur även utanför centrum (ibid.).  
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Dessa inverkningar som tillgängligheten och den ökade rörligheten har på städer har fungerat 

som en grund för den andra, tredje och fjärde forskningsfrågan. Dessa frågor har omfattat 

tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum både allmänt och i 

Helsingfors. Tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum i 

allmänhet har jag behandlat med hjälp av litteraturöversikten. Tillgänglighetens och den 

ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum i Helsingfors har jag i sin tur behandlat med 

hjälp av observationerna. I litteraturöversikten har det klargjorts att tillgänglighetens och den 

ökade rörlighetens inverkan på städer främst framgår ur, och binds samman i städers 

offentliga rum, som alltså är mötesplatser för människor (Bertolini 1999; Bertolini & Dijst 

2003). Det grundläggande resultatet har sålunda varit att offentliga rum med en bra och 

mångsidig tillgänglighet präglas av en hög rörlighet och detta skapar både möjligheter för, 

och hot mot de offentliga rummen (Bertolini 1999: 200−201; Bertolini & Dijst 2003: 28; 

Pasaogullari & Doratli 2004: 227). Detta är också tydligt i observationerna av Narinken, 

Kamptorget och Sandvikens torg. Narinken, som av de tre observerade offentliga rummen har 

den bästa och mest mångsidiga tillgängligheten, har nämligen den största rörligheten av 

människor, vilket leder till både negativa och positiva inverkningar på torget. 

 

Enligt litteraturöversikten är möjligheter till många sociala och valfria aktiviteter och till en 

mångsidig användargrupp de positiva inverkningarna som en bra tillgänglighet och en hög 

rörlighet har på offentliga rum (Bertolini 1999: 201). Detta framhävdes också i avhandlingens 

empiriska del, i och med att människorna på Narinken utövade flera sociala och valfria 

aktiviteter än människorna på Kamptorget och Sandvikens torg. Angående 

användargrupperna i de observerade offentliga rummen var användargruppen på Narinken 

den mest heterogena, både då det gällde ålder, etniskt bakgrund och profil, medan 

användargruppen på Kamptorget var den mest homogena. Både i avhandlingens teoridel och 

empiriska del framhävdes i detta sammanband också betydelsen som olika transportmedel har 

för hurudan användargruppen i de offentliga rummen blir (ibid.). Observationerna tydde på 

detta i och med att de allmänna transportmedlen man når Narinken med, och faktumet att man 

bra når Sandvikens torg med bil inverkade på vilka användargrupper som tillbringade tid på 

dessa torg. Tonåringar, som rör sig med kollektivtrafik, tillbringade nämligen tid på Narinken 

och arbetstagare, som kör bil, använde Sandvikens torg. I dessa fall steg dock också de 

offentliga rummens läge tydligt fram och bland annat tonåringar, som ofta rör sig i centrala 

områden, använde både Narinken och Kamptorget som är centralt belägna, medan tonåringar 

sällan vistades på Sandvikens torg. 
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De negativa inverkningarna som en god tillgänglighet och en hög rörlighet i offentliga rum 

kan ha angående användarna och aktiviteterna är att de begränsas. Ju bättre tillgängligheten i 

ett offentligt rum är, desto mera övervakas och begränsas nämligen aktiviteterna och 

användarna i rummet. Detta steg tydligt fram under observationerna. Under observationerna 

förbjöd polisen och väktarna på Narinken användare och aktiviteter som de ansåg vara 

olämpliga för det offentliga rummet och dess omkringliggande område, medan användare och 

aktiviteter inte förbjöds på Kamptorget eller på Sandvikens torg. På Kamptorget fanns till 

exempel under flera av de observerade dagarna människor som drack alkohol, åkte skejtboard 

och gjorde tricks med cyklar och dessa aktiviteter tilläts inte i samma grad på Narinken. 

Grundläggande i detta sammanhang är dock också de offentliga rummens fysiska struktur. 

Kamptorget är nämligen lämpligt för skejtboardande och för cyklister som gör tricks, medan 

Sandvikens torg inte är lämpligt för dessa aktiviteter, vilket bidrog till att användarna inte 

utövade dessa aktiviteter på torget fastän detta skulle ha varit möjligt. Narinkens struktur i sin 

tur är lämplig för både skejtboardande och för att göra tricks med cyklar, men människorna 

utövade mycket sällan dessa aktiviteter på Narinken, eftersom torget övervakades väl. Detta 

framhäver sambandet mellan tillgänglighet, en hög rörlighet och begränsandet av användare 

och aktiviteter samt inverkan som offentliga rums fysiska struktur har på detta samband. 

 

En viktig faktor som ytterligare både steg fram i litteraturöversikten och i observationerna är 

sambandet mellan aktiviteternas natur, tillgängligheten, rörligheten och offentliga rums lägen. 

Detta betyder att offentliga rums läge i samband med tillgänglighet i offentliga rum, alltså 

med vilket, eller med vilka transportmedel man når de offentliga rummen och med hurudana 

tidsintervaller dessa transportmedel trafikerar, samt rörligheten som tillgängligheten leder till 

påverkar hurudana aktiviteter som användarna utövar i de offentliga rummen. Narinken, som 

man bäst når med kollektivtrafik, är en plats som på grund av detta präglas av människor som 

rör sig genom torget, men Narinkens centrala läge leder i sin tur till att människor också 

träffar varandra på torget. Sandvikens torg är å sin sida ett offentligt rum dit människor både 

medvetet kommer med bil för att uträtta specifika ärenden och som människor tack vare 

torgets goda tillgänglighet till fots och med cykel rör sig genom. Sandvikens torgs läge är 

dock mindre centralt än Narinkens läge och detta leder till att färre människor rör sig genom 

Sandvikens torg. Människor rör sig på Kamptorget tack vare dess centrala läge, men 

människor utövar också tack vare torgets goda tillgänglighet till fots och med cykel olika 

valfria och sociala aktiviteter på torget. Under observationerna steg i detta skede också tydligt 

fram att en bra tillgänglighet, en hög rörlighet och ett centralt läge dessutom leder till ett högt 
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antal tillfälliga aktiviteter. Detta kom speciellt till synes på Narinken där man ordnade mindre 

tillfälliga evenemang varje vecka och större evenemang ett par gånger per månad. Sandvikens 

torg som i sin tur har en sämre tillgänglighet än Narinken, men som man bra når med bil och 

med spårvagn, hade också veckovis tillfälliga evenemang, fastän dessa endast innebar 

lopptorgsaktivitet. På Kamptorget, som främst är tillgängligt till fots och med cykel, ordnade 

man sällan tillfälliga evenemang. 

 

Utöver detta påverkar tillgänglighetens natur och rörligheten tider då människor utövar 

aktiviteter i offentliga rum (Bertolini & Dijst 2003: 31−32). Då offentliga rum har en 

tillgänglighet som i första hand baserar sig på kollektivtrafik, påverkar trafikmedlens 

trafikering när människor använder de offentliga rummen. Detta kommer i första hand till 

synes på Narinken, där folkströmmarna är störst under rusningstider i och med att metron och 

bussa då trafikerar mer frekvent. En hög rörlighet påverkar också när människor använder 

offentliga rum, genom att en högre rörlighet leder till att människor både använder offentliga 

rum under olika tider av dygnet och under olika tider av veckan. Narinken är ett bra exempel 

på detta, eftersom människor använder torget under alla tider av dygnet och under alla dagar 

av veckan. Sandvikens torg använder människor i sin tur främst under dagar, eftermiddagar 

och veckoslut, eftersom bilismen spelar den mest betydande rollen i torgets tillgänglighet. 

Kamptorget använder människor från morgon till kväll tack vare torgets centrala läge och 

tillgång för fotgängare och cyklister, vilket även framhäver att tillgång och tillgänglighet för 

fotgängare och cyklister har en betydande inverkan på hur människor använder offentliga 

rum.  

 

Fastän Narinken, Kamptorget och Sandvikens torg används under olika tider av dygnet och 

under olika dagar av veckan och fastän man på dem utövar olika aktiviteter används dessa 

offentliga rum dock till en stor del endast för genomgång. Detta är ett av hoten som en bra 

tillgänglighet och en ökad rörlighet medför offentliga rum. Offentliga rum med en bra 

tillgänglighet och en hög rörlighet kan nämligen bli platser som människor endast rör sig 

genom (Bertolini 1999: 200-201; Bertolini & Dijst 2003: 29−31). Detta skulle leda till att 

betydelsen som dessa offentliga rum har för umgänge skulle minska (ibid.). I observationerna 

steg en väsentlig faktor i anslutning till detta fram. Huruvida de negativa faktorerna och hoten 

som tillgängligheten och den ökade rörligheten kan medföra påverkar offentliga rum eller inte 

är nämligen starkt förknippat med de offentliga rummens läge, omkringliggande områden och 

framför allt med de offentliga rummens fysiska struktur, alltså deras storlek, form, element. 
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Narinken och Sandvikens torg är exempel på detta. Torgen har tack vare sina tillgängligheter, 

lägen, storlekar och rörligheten som förekommer på dem potential att vara platser som 

människor aktivt och mångsidigt använder. Torgen uppfyller dock inte denna potential, 

utanför förblir i en viss mån endast offentliga rum som människor rör sig genom. Detta beror 

på att både Narinken och Sandvikens torg saknar fysiska element och möblemang, som skulle 

understöda en aktiv och mångsidiga användning. En bra tillgänglighet i dessa offentliga rum 

leder alltså till att människor i dessa rum i en hög grad utövar sociala aktiviteter med låg 

intensitet och framför allt nödvändiga aktiviteter, men då det i dessa offentliga rum inte finns 

fysiska element, som möjliggör sociala aktiviteter med hög intensitet eller valfria aktiviteter, 

leder tillgängligheten inte till att människorna mångsidigt använder dessa offentliga rum. I 

detta sammanhang steg under observationerna också de tillfälliga evenemangen på Narinken 

och Sandvikens torg tydligt fram. Då man på Narinken och Sandvikens torg ordnar tillfälliga 

evenemang finns det nämligen tillräckligt med element och möblemang på torget för att 

understöda en aktiv och mångsidig användning. Under tider då tillfälliga evenemang inte äger 

rum på torgen skulle dock flera element och mera möblemang vara nödvändiga för att 

människor både skulle tillbringa tid på torgen och där utöva valfria och sociala aktiviteter. 

Detta kunde man bland annat få till stånd genom att inskaffa flyttbara element och möbler i 

dessa offentliga rum (Whyte 1980: 35−36).  

 

Grundläggande är alltså att i offentliga rum skapa både fysiskt utrymme som tillfälliga 

evenemang kräver och element och möblemang, som under tider då man inte ordnar tillfälliga 

evenemang möjliggör sociala och valfria aktiviteter. Detta har man i en viss mån lyckats med 

på Kamptorget, eftersom torgets struktur möjliggör tillfälliga aktiviteter och dess element 

mångsidiga aktiviteter. Dessa element leder dessutom till att man på Kamptorget utövar 

mångsidigare valfria och sociala aktiviteter än på Narinken och Sandvikens torg. Trots denna 

och andra olikheter har Narinken, Kamptorget och Sandvikens torg dock en tydlig gemensam 

faktor. Denna faktor är att möjligheterna att utöva olika aktiviteter i dessa offentliga rum finns 

på deras sidor. Detta leder till att de flesta sociala och valfria aktiviteterna äger rum på torgens 

sidor och resten av torgen blir antingen underanvända, eller så fungerar dessa delar endast 

som platser som människor rör sig genom. Undantag utgör dock dagar då man ordnar 

tillfälliga evenemang på torgen, då aktiviteter utövas på större delar av torgen. 

 

Sammanfattat tyder denna avhandling på att en bra och mångsidig tillgänglighet i offentliga 

rum leder till en ökad rörlighet i dessa rum. Tillgängligheten och rörligheten leder sedan till 
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att offentliga rum bli mer levande, i och med att flera människor under olika tider av dygnet 

och veckan rör sig både på, och genom de offentliga rummen. Detta dock under 

förutsättningen att hoten som tillgängligheten och den ökade rörligheten kan medföra inte 

påverkar de offentliga rummen. Tillgängligheten och rörligheten påverkar dessutom hur 

många, hur mångsidiga och hurudana aktiviteter som människor utövar i offentliga rum.  

Tillgängligheten och dess olika egenskaper påverkar härutöver användargruppen i de 

offentliga rummen, genom att en bättre tillgänglighet leder till en heterogenare 

användargrupp. Dessa inverkningar är grundläggande i anslutning till tillgänglighetens och 

den ökade rörlighetens inverkan på offentliga rum ur ett allmänt perspektiv, men dessa 

inverkningar kommer också tydligt till synes i offentliga rum i Helsingfors. Utöver detta är 

det i Helsingfors tydligt att potentialen som tillgängligheten och den ökade rörligheten skapar 

för en mångsidig användning av offentliga rum och för ett varierande utbud av aktiviteter i 

offentliga rum är förknippad med de offentliga rummens läge och fysiska struktur. Dessutom 

leder en bra tillgänglighet och en ökad rörlighet i stadens offentliga rum till att man i dem 

ordnar många tillfälliga aktiviteter och detta måste sammanspela med de offentliga rummens 

fysiska struktur. Det krävs alltså att offentliga rum i Helsingfors både möjliggör tillfälliga 

aktiviteter och har element utspritt och inte endast vid dess kanter. Ifall man inte med hjälp av 

element skapar möjligheter till vardagliga sociala och valfria aktiviteter i offentliga rum med 

en hög tillgänglighet och rörlighet kommer dessa nämligen att präglas av rörelse och inte av 

aktiviteter. Betydelsen som dessa offentliga rum har som arenor för social växelverkan och 

sociala aktiviteter kommer sålunda att minska.  

 

På basen av resultaten har både litteraturöversikten, kriteriet och observationerna varit 

välvalda för avhandlingen. Litteraturöversikten har fungerat bra i denna avhandling, eftersom 

jag med hjälp av den kunde förena ett grundläggande och mångsidigt material om det 

offentliga rummet, samtidigt som jag möjliggjorde en allmän behandling av tillgängligheten 

och den ökade rörligheten samt deras inverkan på offentliga rum. Kriteriet och 

observationerna har i sin tur tillsammans fungerat som ett verktyg som möjliggjort att mer 

djupgående forska i, och skapa information om tillgänglighetens och den ökade rörlighetens 

inverkan på offentliga rum, och detta speciellt i Helsingfors. Att sammanbinda alla dessa 

metoder har dessutom lett till att jag med hjälp av observationerna kunnat testa, och fördjupa 

faktorerna som kommit fram i litteraturöversikten och sålunda kunnat sammanbinda 

avhandlingens olika delar och faktorer. De olika metoderna har dessutom möjliggjort att jag 

kunnat tillämpa existerande information om, och skapa ny, både allmän och detaljerad 
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information om offentliga rum och om tillgängligheten och den ökade rörlighetens inverkan 

på offentliga rum. Allt detta leder härutöver till att avhandlingens resultat blivit mångsidiga. 

Då jag dessutom både kvalitativt och kvantitativt har tolkat dessa resultat har också 

undersökningens validitet ökat. Härutöver betjänar denna avhandlings resultat både denna 

avhandling, genom att de besvarar forskningsfrågorna, och andra undersökningar, genom att 

resultaten i dessa kan tillämpas. 

 

Faktumet att kriteriet och observationerna baserar sig på litteraturöversikten och på faktorer 

som i det kommit fram leder dock också till att jag under observationerna främst fokuserat på 

dessa specifika faktorer. Fastän jag skapat kriteriet så att det skall möjliggöra mångsidiga 

observationer kan faktorer som inte specifikt lyfts fram i kriteriet dock ha uteblivit ur 

observationerna och denna avhandling. Tack vare kriteriets mångsidiga struktur har jag dock 

under observationerna inte kunnat undvika de huvudsakliga inverkningarna som 

tillgängligheten och den ökade rörligheten har på offentliga rum och sålunda har jag nått 

resultat, fastän vissa faktorer eller detaljer kan ha uteblivit. Detta berör också de 

generaliseringarna som jag gjort både angående tiden då jag utfört observationerna och 

indelningen av de offentliga rummens användare i avhandlingens analyseringsskede. 

Observationerna är utförda under våren och detta påverkar delvis hurudana aktiviteter 

människor utövar i de offentliga rummen, eftersom årstider i en viss mån påverkar 

aktiviteterna som människor utövar i offentliga rum. Jag har dock observerat de tre offentliga 

rummen på samma sätt och under samma tider, vilket leder till att förhållandena varit de 

samma i de olika offentliga rummen. Sålunda är det möjligt att jämföra tillgänglighetens och 

den ökade rörlighetens inverkan i dessa tre offentliga rum. Klassificeringen av användarna har 

jag i sin tur skapat för att så täckande som möjligt kunna observera användarna i de offentliga 

rummen och samtidigt möjliggöra resultat som är både trovärdiga och väl grundade. 

Klassificeringen kan trots detta ha lett till att en viss generalisering har uppstått. Denna 

klassificering skapar nämligen en viss marginal för feltolkningar, men klassificeringen hjälper 

också att få en allmän överblick av användargrupper, vilket för denna avhandling är mer 

betydande än att skapa detaljerad information om användarna.  

 

Valet av de tre offentliga rummen har ytterligare begränsat avhandlingen i en viss mån. De tre 

offentliga rummen ligger nämligen alla i Helsingfors stadskärna, vilket leder till att dessa 

offentliga rum är mer centrala platser för aktiviteter och social växelverkan, än vad offentliga 

rum utanför stadskärnan har en tendens att vara. Dessutom är Narinken, Kamptorget och 
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Sandvikens torg annorlunda än privata och inomhus offentliga rum, men detta har varit en av 

avhandlingens målsättningar. Begränsning har dock varit betydande för att möjliggöra resultat 

och för att skapa grundläggande information, som man kan utnyttjas i andra undersökningar.  

 

Valet av Narinken, Kamptorget och Sandvikens torg har trots begränsningen och de offentliga 

rummens närliggande lägen varit lyckat. Dessa offentliga rums olika egenskaper har nämligen 

kommit fram och lett till resultat i anslutning till tillgänglighetens och den ökade rörlighetens 

inverkan på offentliga rum. I kommande undersökningar kunde offentliga rum i förorter och 

randstäder dock vara intressanta och givande att undersöka. Detta kunde nämligen vara ett sätt 

att fördjupa den grundläggande informationen om tillgänglighetens och den ökade 

rörlighetens inverkan på offentliga rum som uppstått i denna avhandling. Utöver ett 

annorlunda val av offentliga rum kunde man i motsvarande undersökningar använda 

intervjuer som tilläggande metod. Intervjuer kunde nämligen både minska på 

generaliseringarna och det eventuella uteslutandet av information som generaliseringarna 

leder till samt fördjupa informationen och resultaten. Genom att intervjua människor som 

använder offentliga rum kunde man nämligen få mer djupgående information om hur dessa 

människor tar sig till de offentliga rummen och hur detta påverkar vilka aktiviteter 

människorna utövar i de offentliga rummen. Observationer är dessutom mycket tidskrävande 

och genom av att kombinera observationer och intervjuer under olika faser av 

undersökningars empiriska delar, kunde man nå snabbare resultat. 

 

Sammanfattat har metoderna, materialet och de olika begränsningarna och valen som jag har 

gjort i denna avhandling fungerat på ett önskvärt sätt. Resultaten i avhandlingen är 

mångsidiga och relevanta och de besvarar både forskningsfrågorna och väcker intressanta 

ämnen och frågor för kommande undersökningar. I framtiden kunde man till exempel 

undersöka hur man mer specifikt kunde utnyttja tillgänglighetens och rörlighetens inverkan på 

offentliga rum, alltså hurudana åtgärder man skulle kunna göra i offentliga rum, för att på ett 

lyckat sätt dra nytta av tillgängligheten och rörligheten. Det skulle också vara givande att se 

olika scenarier och planer över offentliga rum, där man lyft fram olika möjligheter att utnyttja 

och involvera tillgängligheten och den ökade rörligheten. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Offentliga rum, platser i städer där livet utanför hemmet och jobbet äger rum, formas under 

långa tidsperioder och är aldrig fullständigt färdiga. Offentliga rum genomgår alltså en ständig 

process, i vilken de förändras, förnyas och utvecklas och detta sker i samband med städernas 

och samhällenas utveckling (Carr et al. 1995: 3−6; Zukin 1995: 44−47). Information om att 

tillgängligheten och den ökade rörligheten har en tydlig inverkan på offentliga rum och om att 

dessa inverkningar samspelar med, och skapar en helhet tillsammans med de offentliga 

rummens fysiska egenskaper och de omkringliggande miljöerna är viktig då man idag 

behandlar offentliga rums funktionsduglighet, användning och utveckling. Denna information 

är väsentlig både på en allmän, och på en detaljerad nivå. På den allmänna nivån är 

informationen om tillgänglighetens och rörlighetens inverkan viktig eftersom man på basen av 

tillgänglighet och rörlighet i offentliga rum kan planera rummen så att de bättre lämpar sig 

för, och drar nytta av både lokala, regionala och globala aktiviteter, nätverk och processer. På 

den detaljerade nivån kan man i sin tur utveckla offentliga rum mer specifikt och bättre då 

man vet att tillgängligheten och rörligheten förknippad med den i offentliga rum har en 

inverkan på vem som använder de offentliga rummen och på hur dessa människor använder 

de offentliga rummen. Offentliga rum bör finnas till för olika folkgrupper och för olika 

aktiviteter. Detta är väsentligt att man förverkligar, både då man planerar, skapar och förnyar 

offentliga rum. Då man vet att tillgängligheten och rörligheten i offentliga rum påverkar vem 

som använder de offentliga rummen kan man dock skapa offentliga rum som både har vissa 

egenskaper som sörjer för den huvudsakliga användargruppen och som är tillgängliga och 

lämpar sig för alla. Detta gäller också aktiviteterna som människorna utövar i offentliga rum. 

Då man är medveten om hur tillgängligheten och rörligheten i offentliga rum påverkar 

aktiviteterna som människor utövar i rummen kan man med hjälp av de offentliga rummens 

fysiska struktur, element och möblemang framhäva dessa specifika aktiviteter samtidigt som 

man bevarar möjligheter till primära sociala och valfria aktiviteter. 

 

På den detaljerade nivån är denna avhandling dessutom relevant för Helsingfors. Detta 

eftersom de observerade offentliga rummen finns i Helsingfors och eftersom man inte tidigare 

gjort undersökningar av tillgänglighetens och den ökade rörlighetens inverkan på offentliga 

rum i Helsingfors, trots att dessa faktorers roll för stadens offentliga rum och staden i sig 

självt ständigt växer och allt tydligare stiger fram i planeringsprocesser. I Helsingfors nya 

generalplan, som skall vara färdig 2015, lyfter man härutöver bland annat fram att staden 
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konstant förväntas växa, både då det gäller invånare, arbetsplatser, bostäder och service. Tack 

vare detta strävar man till att bygga, förnya, förtäta och utveckla många områden i staden 

(Helsingin Yleiskaava – Osallistumis ja arviointisuunn… 2012: 6). Dessa målsättningar 

baserar sig på effektivare och mer sammanhängde transportnätverk och transportsystem, både 

då det gäller kollektivtrafik, bilism, gång och cykling samt på tätare och mer blandad 

stadsstruktur. Detta framhäver såväl tillgängligheten, som rörligheten (ibid.). För att man skall 

nå de önskade resultat måste man beakta tillgänglighetens och den ökade rörlighetens 

inverkan på offentliga rum och bibehålla de offentliga rummen som en viktig del av 

byggandet, förnyandet och utvecklandet. Detta för att de offentliga rummen både är 

knutpunkter i stadens transportnätverk och transportsystem och betydande platser i stadens 

centrum och utanför centrum. Utöver kunde det i Helsingfors vara fördelaktigt att utnyttja det 

som i denna avhandling har klargjorts om att sammanbinda inverkningar som de offentliga 

rummens tillgänglighet och människornas rörlighet i de offentliga rummen framhäver med de 

offentliga rummens fysiska egenskaper och omkringliggande miljöer. På detta sätt skulle man 

nämligen möjliggöra skapandet av fungerade offentliga rum, som tillgodoser sina användare.  

 

Avslutningsvis anser jag att denna avhandling och processen förknippad med den har varit 

givande och lärorik. På basen av avhandlingens uppbyggnad, teoretiska bakgrund och de 

utförda observationerna är det önskvärt att både etableringar som arbetar med offentliga rum, 

levande stadsmiljöer och städer, såsom till exempel stadsplaneringskontor och konsultföretag, 

och människor som är intresserade av liknande ämnen skall kunna dra nytta av och använda 

denna avhandling i olika sammanhang. 
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