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Abstract 

Bus stations fulfills a function as transit zones which is their primary task. Many people in the 

community are fully or partially dependent out of these traffic nodes and meetings occur here 

that otherwise never would have happened. Bus stations are often centrally located and should 

function and be used as a public meeting place far more than they do today. Through changes 

in the physical space better conditions for social interaction can be created and thus also add 

value to the bus stations themselves and for society.  
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Sammanfattning 

Busstationer fyller en funktion som transitzon vilket är deras primära uppgift. Många 

människor i samhället är helt eller delvis beroende av dessa trafiknoder, dit anländer individer 

och möten uppstår som aldrig annars hade inträffat. Busstationer är ofta centralt belägna och 

borde fungera och användas som offentlig mötesplats långt mycket mer än vad de gör idag. 

Genom förändringar av den fysiska utformningen går det att skapa bättre förutsättningar för 

social interaktion och därmed även ett mervärde för busstationer i sig och för samhället. 

 

Nyckelbegrepp: Social interaktion, offentlig mötesplats, non-places 
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1. Inledning och problemformulering 

Under kandidatprogrammet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö 

högskola har fysisk planering och dess påverkan på människor i en urban kontext influerat 

oss. Genom historien har delar av staden som torg och hamnområden samlat människor för 

handel samt utbyte av tjänster. Dessa områden har fungerat som offentliga mötesplatser där 

människor samlats och interagerat med varandra i ett socialt samspel. 

 

Busstationer planeras i syftet att vara trafiknoder dit människor anländer eller tar sig ifrån i 

transitsyfte, dessa platser kallas non-places och domineras av att vara transitzoner (Hajer & 

Reijndorp 2001:44ff). De är monotona platser och Hajer & Reijndorp menar att exempelvis 

stationer är svårdefinierade då de inte ses strikt som offentliga mötesplatser vilka 

karaktäriseras av identitet, historia och sociala relationer. Det medverkar till att de ofta 

försummas av människor (ibid). Till stationen kommer människor mer eller mindre varje dag 

i syftet att förflytta sig till en annan plats. Många människor är beroende av sådana här platser 

på grund av arbete, skola eller andra åtagande på annan ort. Under rusningstid är busstationer 

välbesökta, Marc Auge i Hajer & Reijndorp (ibid) menar dock att människor inte kopplar av 

på sådana platser utan fördriver endast tiden där i väntan på exempelvis bussen. Non-places är 

konstruerade och designade i syfte för att kunna ta emot många människor och fokus ligger 

inte på individen (Hajer & Reijndorp 2001:32).  

 

Hajer & Reijndorp (2001:73) talar om publika platser och menar att förändringar av den 

fysiska utformningen vid dessa kan medverka till att platsen får andra användningsområden. 

Ändringar i den fysiska formen kan dock begränsa människors användning av platsen. 

Människor använder det offentliga rummet på ett varierat sätt utefter sin identitet där 

användningen styrs av tid och rum, vilket medför att några platser undviks medan andra 

platser besöks (ibid:84) Samtidigt kan non-places medverka till att människor som aldrig 

annars hade träffats gör det (ibid:68).  

 

Vid busstationer samlas människor från alla samhällsklasser vilket ger bra förutsättningar för 

social interaktion. Vi anser att busstationer borde fungera som offentlig mötesplats under tid 

istället för enbart under specifika tidpunkter. Offentliga mötesplatser behövs för att förebygga 

konflikter i samhället och bör därför vårdas (Madanipour et al 2014:169). När människor 

uppehåller sig på samma plats i det offentliga ges möjligheter till social interaktion. Den 
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viktigaste faktorn för en offentlig plats understryker Madanipour (2010:7f) är att alla 

människor ska ha tillträde dit, utan detta kan en plats inte vara offentlig. Det är av betydelse 

att undersöka hur busstationer kan utformas för att skapa mångfald och inte begränsa 

möjligheterna till social interaktion för enbart resenärer. Enligt Jernhusen (2015) är Malmö 

centralstation den bästa mötesplatsen i Malmö men vad i den fysiska utformningen medverkar 

till att Malmö C beskrivs som en välfungerande mötesplats? 

 

1.1 Bakgrund 

Genom hemsidan Uppdragsbanken (2015) kom vi i kontakt med Örkelljunga kommun som 

ville ha hjälp med att identifiera och undersöka utvecklingsmöjligheterna av de offentliga 

mötesplatserna i tätorten Örkelljunga. Det som ett led i en ny folkhälsopolicy som 

kommunfullmäktige antog år 2012 (Örkelljunga 2012). I folkhälsopolicy vill man sätta 

befolkningen i centrum och skapa förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val samt 

öka mångfalden. Kommunen vill även få ökad fysisk aktivitet bland invånarna och öka 

framkomligheten vid ortens offentliga mötesplatser. Ett annat mål för kommunen är att 

minska invånarnas alkoholkonsumtion. Örkelljunga kommuns vilja att undersöka och 

utveckla ortens offentliga mötesplatser och vår nyfikenhet kring busstationen som en offentlig 

mötesplats medverkade till att vi valde att utföra studien till vår kandidatuppsats där. 

 

1.2 Syfte 

Vi vill öka förståelsen för hur busstationer fungerar som offentlig mötesplats samt hur den 

fysiska utformningen bidrar eller begränsar möjligheterna för social interaktion. Det genom 

att undersöka hur den fysiska utformningen kan utvecklas till att främja social interaktion vid 

busstationer. Vi tror att studien kommer vara till stor hjälp för oss vid planering och 

utformning av offentliga mötesplatser i vårt framtida yrke som stadsplanerare. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur påverkar den fysiska utformningen vid busstationer möjligheten till social 

interaktion? 

- På vilket sätt kan den fysiska miljöns utformning stärka möjligheterna för social 

interaktion vid Örkelljunga busstation? 
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2. Metod 

I vår uppsats har en kvalitativ metod tillämpats med intervjuer, observationer och 

fotodokumentation som metodval. För att fånga komplexiteten i att studera människor och 

deras beteende lämpar det sig väl att genomföra en kvalitativ fallstudie (Creswell 2003:187). 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som berör fysisk utformning och social interaktion 

vid busstationer som offentlig mötesplats. Vi kommer därför använda oss av de här metoderna 

för att se hur den fysiska utformningen kring busstationer påverkar social interaktion. 

Kvalitativ ansats lämpar sig väl vid studier för att förstå ett fenomen som är av upptäckande 

karaktär (Creswell 2003:20). Undersökningen kommer bedrivas som en fallstudie vid 

Örkelljunga busstation för att ta reda på hur och på vilket sätt den fysiska utformningen 

påverkar människors möjlighet till social interaktion. Genom att undersöka framkomlighet, 

rörelsemönster och människors upplevelser av platsen, ämnar vi undersöka vad i den fysiska 

utformningen som påverkar människors val att besöka Örkelljunga busstation. 

 

Enligt Anne Ryen (2011:17) tenderar kvalitativ forskning att inte presentera avvikande data 

vilket medverkar till att validiteten och sanningshalten blir lidande i forskningen. Slutsatserna 

kan vid kvalitativ forskning aldrig räknas som hundraprocentig sanning (Thurén 2013:24). Då 

resultatet i denna studie bygger på litteraturundersökning samt vår empiri av människors 

agerande vid Örkelljunga busstation, kan det innebära att vår tolkning skiljer sig gentemot 

människors faktiska handlande. Det kan också innebära att vi genom vår empiri försöker 

framtvinga slutsatser som härrör till litteratur. Observationer är tidskrävande och ställer krav 

på att vi befinner oss på busstationen under stor del av vår forskningstid (May 1997:186). Det 

är den metod som är mest personligt krävande och analytiskt problematisk inom 

samhällsvetenskapen (ibid). Två personer som närvarat vid samma intervju kan finna olika 

innebörder vid tolkningen (Kvale & Brinkmann 2009:227). Det är i sig är en styrka men kan 

också innebära att svaren blir olika beroende av vem som utfört intervjun (ibid).  

 

2.1 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen till vår fallstudie kring Örkelljunga busstation bestod av tre metoder i form 

av intervjuer, observationer och fotodokumentation. Intervjuer användes för att ta reda på 

människors personliga upplevelser av platsen. Det för att ta reda på om människor undvek 

platsen av någon anledning. Fotodokumentation har varit till hjälp för oss vid analysen av den 

fysiska utformningen kring Örkelljunga busstation. Vi fann det nödvändigt att använda fler än 
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en metod i komplexiteten att undersöka hur och på vilket sätt den fysiska miljöns utformning 

vid busstationer påverkar människors möjlighet till social interaktion. Denna triangulering 

bidrog till att vi kunde jämföra de olika resultaten och på så vis blev forskningen mer 

tillförlitlig än om vi endast använt en metod (Creswell 2003:187). Det gav oss en djupare 

förståelse och tolkning av busstationer, dess utformning och möjlighet för social interaktion 

där. 

 

2.2 Observationer 

För att få en rättvis bild av Örkelljunga busstation och människors aktivitet kring stationen 

valde vi att genomföra observationer under två vardagar och två helgdagar. Observationerna 

under vardagar valde vi att genomföra från tidig morgon klockan 06:30 - 12:00 samt 

eftermiddag och kväll mellan klockan 16:00 - 18:00. Vi ansåg att flest människor skulle vara i 

rörelse vid dessa tidpunkter då det är vanliga pendlingstider, vilket ger oss ett bra underlag till 

vår studie. Genom att utföra observationer under dessa tidpunkter kunde vi exempelvis fånga 

in människors aktivitet under morgonrusning till jobbet. Under helgen valde vi att utföra 

observationerna mellan klockan 12:00 -15:00 samt efter solnedgång mellan klockan 20:00 - 

23:00. Detta för att samla in andra aspekter tillskillnad mot en vardag och hur aktiviteten på 

busstationen förändrades efter mörkrets inbrott. 

 

Vi utgick från fyra platser runtomkring busstationen vid tillfällena för våra observationer. De 

valde vi noggrant ut för att ge oss en bra överblick över busstationen för att grundligt studera 

den fysiska utformningen, framkomligheten och människors rörelsemönster där. Det är av 

vikt att målmedvetet och omsorgsfullt välja en plats som tros ge bäst resultat för forskningen 

(Creswell 2003:189).  

 

Plats: 1 Vid korsningen Bangatan 

och Passagen, bredvid infarten till 

Netto öster om busstationen. 

Plats: 2 Korsningen David 

Andersgata och Bangatan söder om 

busstationen. 

Plats: 3 Vid parkeringsplatsen 

mellan volleybollplanen och 

Bild 1: Eniro 2015a. Översiktsbild Örkelljunga busstation. 
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stationsbyggnaden, väster om busstationen. 

Plats: 4 Mitt på busstorget  

 

Creswell (2003:97) menar att vid observationer är det viktigt att forskaren är observant samt 

använder syn och hörsel full ut för att inte gå miste om relevant information. Framkomlighet 

och rörelsemönster på Örkelljunga busstation undersöktes genom att studera fysiska barriärer 

och hur flöden eventuellt påverkades. Det var därför av vikt för vår studie att undersöka 

framkomligheten vid Örkelljunga busstation samt vilka faktorer som kunde påverka 

människors val att inte vistas där. Faktorer som också kan leda till att människor utesluts från 

platsen. Genom att studera rörelsemönster kunde vi ta reda på om människor använder platsen 

i annat syfte än att resa. Vi ville även genom att studera rörelsemönster undersöka var 

människor valde att uppehålla sig på platsen. Fangen (2005:83) menar att rörelsemönster hos 

individer avslöjar mer än vad vi tror. Sociala aspekter som annars inte är direkt observerbara 

går ofta att utläsa från människors rörelsemönster, stil och språkbruk (ibid).   

 

Vi anser att observationerna gav mest vid morgonen för det var flest människor vid den 

tidpunkten och därför enklare att observera framkomlighet och individers rörelsemönster. 

Under dagen var det lågintensiv aktivitet vid platsen vilket medförde att observationerna inte 

gav lika mycket. Att observera framkomlighet och rörelsemönster var svårt, människor hade 

ofta bråttom till eller ifrån busstationen och det var svårt att veta när de skulle komma och vad 

deras avsikt var. Då det till största del var helt vardagliga händelser vi observerade utförde vi 

även noggranna fältanteckningar, detta för att inte gå miste om relevant information. 

Fältanteckningarna utfördes då vi insåg att de skulle underlätta arbetet i analysen med att 

koppla ihop insamlad data med vårt teoretiska ramverk. 

 

2.3 Fotodokumentation 

Vi valde att utföra en fotodokumentation i samband med våra observationer. Detta gjorde vi 

för att längre fram i uppsatsen ge läsaren en större förståelse för busstationers fysiska 

egenskaper och hur de relaterar till social interaktion. De gånger vi ej befann oss fysiskt på 

plats i Örkelljunga var fotodokumentationen ett verktyg för oss att minnas hur området vid 

och omkring busstationen ser ut. Vi har samlat in exempel på bra mötesplatser som inspiration 

för att visa vad vi menar då vi diskuterar hur den fysiska utformningen kan vara till fördel för 

social interaktion. Detta för att i analysen kunna lyfta exempel från Malmö centralstation för 

att visa hur den fysiska utformningen kan vara till för- och nackdel för social interaktion.  
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2.4 Intervjuer 

Vi genomförde åtta ostrukturerade kvalitativa intervjuerna under dagtid vid Örkelljunga 

busstation med frågor som behandlade människors upplevelser av platsen. Fokus vid 

ostrukturerade forskningsintervjuer är att belysa intervjupersonernas upplevelser av ett ämne 

och få en god bild av dem (Kvale & Brinkmann 2009:41). Antalet genomförda intervjuer 

baserades på när respondenternas svar inte gav oss fler insikter eller nya idéer, vilket är en 

användbar metod vid en kvalitativ studie (Creswell 2003:189). 

 

Intervjuer är ett bra verktyg för att få fram information om människors, åsikter, drömmar, 

känslor, upplevelser och attityder (May 2001:148). Som en del i förberedelsearbetet innan 

intervjuerna ställde vi oss frågorna varför, vad och hur intervjuerna ska genomföras för att 

förtydliga vad målet med undersökningen är och vilket tema som ska studeras (Kvale & 

Brinkmann 2009:120f). Kvalitativa intervjuer innebär att forskaren ställer öppna frågor vilket 

kan vara bra för att ta reda på respondenters upplevelser (Creswell 2003:190). Vi anser att 

öppna frågor var en fördel för oss då tidigare forskning inom ämnet var begränsat, öppna 

frågor medverkade till att vi kunde ställa följdfrågor. Kvalitativa intervjuer används för att 

skapa förståelse för hur undersökningspersonerna agerar och uppfattar platsen de befinner sig 

på (Kvale & Brinkmann 2009:17).  

 

Frågorna formulerades kort och precist för att frågorna skulle bli tydliga för respondenten 

samt för att få berikande och långa svar för att kvalitetssäkra intervjun (Kvale & Brinkmann 

2009:180ff). Människor uppehöll sig korta stunder vid stationen vilket innebar att det var bra 

att frågorna var korta och att vi inte hade många frågor för respondenten att svara på. Metoden 

ställer en hög kravnivå på forskaren att anskaffa relevant kunskap om intervjuämnet för att 

kunna formulera frågor och fatta eventuella följdfrågor direkt på plats under begränsad tid 

(Kvale & Brinkmann 2009:32). 

 

Av det totala antalet intervjuer genomförde vi fyra intervjuer med kvinnor och fyra intervjuer 

med män, totalt åtta intervjuer. Vi ville få en så jämlik fördelning som möjligt mellan män 

och kvinnor, för att se fenomenet från flera perspektiv. Enligt forskning kan män ha en 

tendens att ta över samtalet vid intervjuer med kvinnor (May 2001:166). För att inte missa 

relevant information var det något som vi beaktade då vi båda är män som genomförde 

studien. Samtidigt är det viktigt med distans och opartiskhet vid intervjuer (May 2001:164), 

därav använde vi en intervjuguide som utgick från studiens problemställningar.    
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Det krävdes en kritisk medvetenhet hos oss att lyssna på vad som sades och vad som inte 

sades för att kunna ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009:46f). Det för att säkerställa att 

respondentens ibland mångtydiga svar blev objektiva. 

 

Vi upplevde att respondenterna inte vågade prata fullt ut vid busstationen på grund av det 

stora antalet människor som fanns i närheten, vilket hämmade intervjuerna. Vår avsikt var att 

genomföra intervjuerna dagtid och kvällstid för att få ett brett underlag av människor som 

vistas vid busstationen. Vi märkte dock att engagemanget att ställa upp på intervjuer 

framförallt på kvällen var lågt, vilket medförde att vi genomförde intervjuerna dagtid istället.  

Enklast gick det att intervjua människor som satt i sin ensamhet, då upplevde vi att 

intervjupersonen uppvisade ett mer känslosamt kroppsspråk och vågade prata om privata 

händelser i större utsträckning.  

  

Kvale & Brinkmann (2009:87) anser att ett informerat samtycke bör genomföras inför varje 

intervju där den berörde individen informeras om syftet, avsikten med intervjun och 

förväntningar på respondenten. Ett informerat samtycke innebär att intervjun är helt frivillig 

och individen har möjlighet att dra sig ur när som den behagar. Vi valde att genomföra ett 

informerat samtycke inför varje intervju för att säkerställa att individen verkligen ville ställa 

upp. Vad som underlättar vid intervjuer med privatpersoner på offentliga platser är att vi inte 

behöver ha skriftligt eller formellt tillstånd från högre instans (Ryen 2011:74f). Under det 

korta mötet utbytte vi även kontaktuppgifter med varandra. Detta för att respondenten skulle 

ha möjlighet att kontakta oss och ändra sitt svar om så behagar. 

 

Bandinspelning kan påverka interaktionsnivån negativt (May 2001:168). Vi valde därför att 

inte genomföra någon inspelning under intervjuerna.  Att transkribera är även en tidskrävande 

process vilket låg till följd för vårt beslut då vår studie var tidsbegränsad. Vi genomförde alla 

intervjuer tillsammans, en av oss kunde då föra dialogen medan den andra antecknade och 

gjorde noteringar för eventuella följdfrågor. Det medförde att vi båda två kunde tolka 

intervjun vilket ökade kvalitén på följdfrågorna samt bidrog att vi inte missade relevant 

information. När intervjun avslutats tilläts respondenten att ta upp frågor eller funderingar 

som uppkommit under intervjun (Kvale & Brinkmann 145:2009). 

 

Vi sammanställde intervjumaterialet med handskrift direkt efter intervjun för att därefter 

renskriva det på dator. Det för att materialet skulle bli så rättvisande och korrekt som möjligt 
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utan att vi missat relevant information på grund av feltolkningar och minnesfel (Ryen 

2011:63). Direkt efter intervjun gavs respondenten möjlighet att få sina svar upplästa. Det för 

att respondenten skulle ges möjlighet att poängtera eventuella missförstånd i 

intervjumaterialet (Ejvegård 2003:50). Detta för att försäkra respondenten att vi tolkat svaren 

rätt och att det är den intervjuades egna beskrivningar som skildrats (May 2001:168f).  

 

2.5 Fallstudie Örkelljunga busstation  

Vi valde att genomföra fallstudien vid Örkelljunga busstation i Örkelljunga kommun som 

ligger i nordvästra Skåne vid gränsen till Småland och Halland. Landskapet präglas av 

naturskönt kulturlandskap blandat med orörd natur, vackra sjöar och skogar (Örkelljunga 

2014b). Totala folkmängden i kommunen år 2013 uppsteg till 9653 personer (Örkelljunga 

2014c). I Örkelljunga kommun finns fyra tätorter, Eket, Skånes-Fagerhult, Åsljunga och 

Örkelljunga. Centralorten i kommunen är Örkelljunga där hälften av kommunens invånare 

bor, ca 4800 personer. 

 

Genom att välja Örkelljunga busstation som fallstudie får vi kontakt och tillgång till 

undersökningspersoner i form av resenärer och människor som är där i annat syfte än att åka 

buss. Människor vi anser är relevanta för vår studie då de kan ge oss nödvändig kunskap om 

hur platsen upplevs över tid. Örkelljungas avsaknad av tågförbindelser gör att busstationen 

fyller en viktig funktion som entré till orten. Människor i aktivitet underlättar vårt arbete att 

undersöka möjligheterna till social interaktion vid busstationer. Tiden för vår studie är 

begränsad till elva veckor och pågår mellan från 3 mars till 26 maj 2015. 

 

Örkelljunga busstation är placerad i huvudorten Örkelljunga längs med Bangatan, strax öster 

om torget Sven Hjalmarssons plats. Inte långt från busstationen ligger även ett par stora 

mataffärer och andra detaljhandelsbutiker. Bangatan är en av huvudlederna som passerar 

Bild 2: Örkelljunga busstation 2015. Eget foto. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sljunga
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igenom centrala Örkelljunga. Från busstationen avgår i genomsnitt tre till fyra avgångar varje 

timme till närliggande orter inom kommunen och grannkommuner (Örkelljunga 2014a). 

 

Busstationen är 

uppbyggd som en ö 

med höga 

trottoarkanter där 

bussarna har 

möjlighet att stanna 

på två sidor, 

längsmed Bangatan 

och via en bussfil 

mellan busstationen 

och 

stationsbyggnaden. 

Vid busstationen finns totalt åtta bänkar och fyra busskurer. Varje busskur har en träbänk och 

mellan dem finns övriga bänkar vilka är uppvärmda med hjälp av fjärrvärme. Genom 

busstationen sträcker sig en Gång- och cykelväg (GC-väg) i östlig och västlig riktning. 

Omkring busstationen finns minder gräsytor, växtlighet i form av träd och buskar samt 

asfalterande gångar som förbinder de båda sidorna av busstationen. Platsen där busstationen 

är placerad karaktäriseras av skillnader i topografin. En upphöjning av marken på ett par 

meter sker norr om busstationen bakom stationsbyggnaden upp mot Stockholmsvägen. Under 

kvällstid är busstationen väl upplyst med gatubelysning.  

 

Mellan Sven Hjalmarssons plats och busstationen finns en parkeringsplats, volleybollplan, 

lekplats och en gräsmatta. Buskage och stängsel skiljer parkeringen från volleybollplanen. 

Sydväst om busstationen finns en restaurang som är öppen dagtid och kvällstid. Öster om 

busstationen finns även en stor parkering och i förlängningen finns matvarubutiken Netto 

etablerad med tillhörande parkering. 

 

Norr om busstationen är stationsbyggnaden placerad. I stationsbyggnaden finns polis, 

restaurang, trafikskola och rehabcentrum/ryggklinik etablerade. Trafikskolans ingång mynnar 

ut vid stationsbyggnadens södra sida mot busstationen. Rehabcentrum/ryggklinik har sin entré 

vid stationsbyggnadens östra sida, här har även polisen sin utfart för utryckningsfordon. 

Bild 3: Eniro 2015b. Översiksbild Örkelljunga busstation. 
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Området kring utfarten för polisens fordon fungerar även som parkeringsplats. Här finns även 

en vattenhäst som minne från den gamla järnvägsstationen, en anordning där ångloken fyllde 

på vatten. Restaurangen ligger på andra våningen med ingång på byggnadens norra fasad och 

har öppet dagtid och kvällstid, här har även polisen sin entré. Invid och väster om 

stationsbyggnaden finns en parkering vilken används främst av näringsidkarna som har 

lokaler i stationsbyggnaden. Parkeringen nås genom en separat väg invid stationsbyggnaden, 

vid denna separata bilväg finns cykelställ och cykelskjul. Det går även att ta sig till 

busstationen från Stockholmsvägen via trappor på vardera sidan om stationsbyggnaden.  

 

Norr om busstationen längs med Stockholmsvägen finns ett flertal näringsidkare i form av 

bokhandel, pizzeria och barnklädesbutik. I förlängningen öster om Stockholmsvägen finns 

Terrassen som har karaktären av ett torg med tillhörande gågata, där finns systembolag, café 

och en elektronikaffär. Här finns också trappor som sträcker sig ner till Sven Hjalmarssons 

plats och volleybollplanen vilka även används som sittplatser under soliga dagar. Bostäder 

finns etablerat kring alla väderstreck från busstationen. 

 

2.6 Databearbetning  

Patel och Davidson diskuterar att det inte finns självklara vägar att använda sig av när 

kvalitativt material ska bearbetas (Patel & Davidson 2003 s.119f). De menar att det är upp till 

var och en som genomför en kvalitativ studie att hitta sitt sätt att arbeta med det empiriska 

materialet (ibid.). För att analysera materialet från våra observationer och intervjuer har vi valt 

att först reducera insamla rådata för att plocka ut och lyfta fram gemensamma nämnare och 

egenskaper som beskriver platsen. Därefter belyser vi det kopplar det till vårt teoretiska 

ramverk för att dra slutsatser om platsen och för att svara på våra frågor. 
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3. Teori 

Vår studie stödjer sig på utvald litteratur som behandlar social interaktion, offentliga 

mötesplatser samt teorier om hur utformningen av den fysiska miljön påverkar vad som sker 

där. 

 

3.1 Social Interaktion vid offentliga mötesplatser 

Social interaktion kan beskrivas som människors agerande i varandras direkta fysiska närvaro 

(Goffman 2009:23). När vi träffar andra människor som vi inte har någon relation till eller 

kunskap om försöker vi omedvetet skaffa oss upplysning om personen så fort vi kan (ibid:11). 

Vi läser av personen för att ta reda på exempelvis dennes socioekonomiska status, kompetens, 

pålitlighet. Vi gör även bedömningar av personens egen uppfattning av sig själv. Detta görs 

för att vi ska vara förberedda på hur personen i fråga kan komma att reagera och agera i en 

särskild situation. Goffman menar även att individers handlande ofta speglar sig i vad 

personen tror att omgivningen har för uppfattning om denne. Det är således ett agerande som 

är tänkt att återge en grupptillhörighets tänkta handlande (ibid:15). Nan Ellin (1999:128) 

diskuterar också detta och menar att människor har ett växande behov av att dölja sin rätta 

identitet bakom masker i dagens samhälle. 

 

Goffman menar att alla i samhället ingår i ett stratifieringssytem där alla är indelade i grupper 

och samhällsklasser (Goffman 2009:40). Det råder ett slags längtan och idealisering om 

toppskiktet och därav en strävan om att ta sig upp till toppen av detta system. Människor är på 

grund av detta beredda att upprätthålla en fasad och visa upp ett mer ”korrekt” beteende 

istället för att visa vem vi egentligen är. Vidare menar Goffman (ibid:40) att det handlar om 

att samla på sig kunskap om vilket agerande som förväntas i specifika situationer. När vi har 

samlat på oss tillräckligt med kunskap kan vi börja försköna vårt uppträdande i sociala 

relationer. Vinkningar, blinkningar eller andra uttrycksfulla tecken kan användas för att hjälpa 

oss förstå en situation och vad som kan komma att hända.  

 

Möten med andra människor ter sig i olika nivåer av intensitet, hög- eller lågintensiv kontakt 

(Gehl 1987:534). Genom olika intensitetsnivåer lär vi oss se och höra hur andra människor 

fungerar. Gehl (ibid:534) menar att nära bekanta som vänner och familj ingår i kategorin 

högintensiva kontakter och lågintensiva kontakter är när vi endast ser eller hör andra 

människor. Vidare understryker Gehl att lågintensiva möten trots allt fyller en viktig funktion 
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för social interaktion. Lågintensiva möten skapar komplexa interaktioner och fungerar som en 

plattform för oförutsägbara, oplanerade och spontana mötena. Det kan vara allt från att 

promenera till bussen, sitta ner på en bänk och studera andra människor till att vara hemma 

och kika ut genom fönstret. Detta gör att vi känner signaler och impulser från andra 

människor, något som frekventa möten med t.ex. grannar även ger oss.  

 

Ytliga kontakter bidrar till ökad tillit mellan människor (Jacobs 2004:80). Vi stannar upp och 

småpratar med människor vi träffar i vår närhet. Denna kontakt uppstår då det är vår egen 

individuella handling som styr den, det är inte något som vi blivit påtvingade. Lågintensiva 

möten bidrar till att vi bildar oss en uppfattning om människors offentliga identitet 

(Geh1987:534). Detta gör att vi skapar ett nätverk av tillit och respekt. Ett nätverk som 

individen eller området vi bor i kan dra nytta av i framtiden om så skulle behövas.      

 

När vi rör oss ute i samhället och kring offentliga mötesplatser stöter vi på människor med 

olika kulturella bakgrunder och andra erfarenheter (Holland et al. 2007:X). Staden erbjuder 

platser där människor oavsett ålder, kön eller annan grupptillhörighet ges möjlighet att 

uppehålla sig och observera varandra. Vid offentliga mötesplatser tillåts vi att studera 

varandra utan att egentligen ha någon direkt intention till att interagera. Särskilt under dagtid 

fungerar offentliga mötesplatser för många som ett slags vardagsrum där sociala relationer 

pågår (ibid). I synnerhet äldre människor värdesätter möjligheten att bevara sitt sociala 

nätverk genom offentliga mötesplatser. Offentliga mötesplatser fyller även denna funktion för 

de som exempelvis pga. avsaknaden av arbete eller utbildning inte har några sociala relationer 

(ibid). 

 

I ett försök att summera det komplexa begreppet social interaktion kan vi börja med 

Goffmans beskrivning av hur vi använder oss av olika masker. I det offentliga samhället läser 

vi ständigt av alla människor vi stöter på. Vårt agerande styrs efter vad vi tror att en specifik 

situation eller en grupp människor förväntar sig av oss. Vi är på grund av detta benägna att 

dölja vår riktiga identitet för att inte visa på svaga sidor, detta för att i slutänden klättra på 

stegen av acceptans. Människor vi möter ingår i antingen låg- eller högintensiva kontakter. 

Lågintensiva kontakter är de vi får vid spontana och mindre informella möten, exempelvis 

grannar, förutsatt att vi inte har en väldigt djup och bra vänskap med dem, vilket givetvis inte 

är negativt i sig. Den här typen av lågintensiva möten gör att vi studerar och skapar oss en 
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uppfattning om andra människor. Vi lär oss av varandra genom att mötas på det här viset och 

många människor använder därför offentliga mötesplatser som sitt offentliga vardagsrum.   

 

3.2 Offentlig mötesplats 

Uttrycket mötesplats är ett begrepp som saknar en entydig definition. Benämningen är öppen 

för tolkning och beroende på vilka källor som används ges olika svar. För att förstå vad 

mötesplats är måste vi analysera begreppet och bryta ner det i nivåer. Nationalencyklopedin 

beskriver begreppet möte som en slumpmässig sammankomst mellan människor (NE 2015). 

Hajer & Reijndorp (2001:10ff) anser att definitionen är oklar och har valt att använda sig av 

begreppet utbyte. Det är vid offentliga platser som människor ges tillfälle att testa sina egna 

åsikter och utveckla dem genom utbyte med andra 

 

Att tillgodose människor med offentliga mötesplatser är av vikt för de utgör grundsatsen i ett 

fungerande demokratiskt samhälle. Offentliga platser är människors vardagsrum utomhus och 

är viktiga för människors hälsa och välbefinnande (Holland et al 2007:1). Alla är välkomna 

hit och tillgängligheten medverkar att de är demokratiska till sitt ursprung. Om inte platser 

erhålls för människor att resonera och byta idéer på riskerar framåtskridandet av demokrati 

och sociala samhörighet att utebli (Massey 2005:105).  

 

Genom att ge oss ut i det offentliga samhället kliver vi utanför vår trygghetszon och in i en 

annan där okända sociala relationer pågår (Hajer & Reijndorp 2001:12). Där måste vi relatera 

och förhålla oss till andra preferenser än om vi befinner oss i vår privata sfär. Offentliga 

mötesplatser är därför av betydelse för att överbrygga fördomar och ta lärdomar från andra 

människor (Madanipour et al 2014:141).  

 

En offentlig miljö innehåller olika människor från skiftande socioekonomiska grupper vilket 

gör att människor lär sig omvärdera en plats egenskaper och deras egen relation till den 

(Holland et al 2007: IXf). Staden tillhandahåller platser där grupper ur en blandad befolkning 

kan vistas och observera varandra utan intention att interagera med varandra eller ens lägga 

märke till var och en. Det finns även offentliga mötesplatser som fungerar mindre bra och 

som utesluter vissa grupper eller individer och därmed segregerar människor ifrån varandra 

(Regionplanekontoret 2010:17). Offentliga mötesplatser kan också vara samlingsyta för 

olagligt beteende eller andra saker som är socialt oacceptabla. De kan även inneha en fysisk 

utformning som medverkar till att människor inte vill besöka dessa, detta medför att de inte 
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lockar till sociala möten vilket de är avsedda för. Offentliga mötesplatser kan också 

domineras av en homogen grupp utan att för den delen exkludera några grupper eller individer 

av människor (Regionplanekontoret 2010:32). 

 

Offentliga platser har stor betydelse för att ge identitet till städer samt för att knyta samman 

olika stadsdelar med varandra (Berglund et al 2004:26ff). Hajer & Reijndorp (2001:10f) 

menar även att det är vid offentliga platser som vi möter människor vi annars aldrig hade mött 

och får möjlighet att ta in andra idéer och nya beteende som annars hade varit begränsade till 

vänner och familj. Jane Jacobs är inne på samma spår och menar att offentliga mötesplatser 

fyller en viktig funktion då de tillgodoser att människor som inte känner varandra eller vill 

lära känna varandra sammanstrålar ihop (Jacobs 2004:79ff). Det ger möjlighet och tillgodoser 

att personkontakter inte individualiseras och begränsas till den privata umgängeskretsen vilket 

hade medfört att staden blivit steril. De flesta människor tenderar nämligen att vilja umgås 

med människor som tillhör samma sociala klass som en själv (Oldenburg 1999:24). Publika 

mötesplatsers interkulturella roll behövs för överbrygga konflikter därför måste de skyddas 

(Madanipour et al 2014:169). De är även viktiga för att minska avståndet mellan människor 

för att öka känslan av gemenskap i samhället. 

 

Offentliga mötesplatser måste vara utformade för att hantera och erbjuda trygghet till 

främlingar och boende i staden (Jacobs 2004:51f). Madanipour et al (2014:78) definierar 

offentliga platser som något staten äger, de är till för alla och är öppna dygnet runt. Syftet med 

offentliga mötesplatser är att de ska vara öppna, trygga, samt tillgängliga för alla medborgare 

(Holland et al. 2007: X). Det ökar möjligheterna för social interaktion för samtliga 

medborgare då ingen utesluts. Något som kan minska aktiviteten kring offentliga mötesplatser 

är om människor upplever en känsla av otrygghet att bli utsatt för brott, bli påkörd av en bil 

eller råka ut för annan olycka (Madanipour 2010:78). Beroende vilken tidpunkt på dygnet kan 

platsens karaktär förändras till den mån att ett besök helst undviks (ibid).   

 

Trottoarer fyller många funktioner än att bara ge plats åt gångtrafikanter, de fyller en viktig 

funktion för stadens cirkulation av människor (Jacobs 2004:51). Främst fyller de en funktion 

för att människor ska känna sig säkra när de rör sig i staden. När människor talar om att de 

inte känner sig trygga i staden är det främst på gator och trottoarer de syftar. Om dessa ytor är 

fria från brottslighet är staden ofta befriad från kriminalitet. Om en gata är starkt trafikerad 

medverkar det till trygghet i motsatts påverkar en ödslig och folktom väg till otrygghet 
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(ibid:56). För att öka tryggheten på offentliga mötesplatser är belysning viktigt då det 

uppmuntrar människor till att ha uppsyn (ibid:64). Trygghetsaspekten skiljer sig mellan en 

storstad och en mindre ort 

 

Jacobs (2004:53ff) menar att stadsplanering idag gynnar kriminalitet, det är inte polisen som i 

första hand ska upprätthålla ordning och säkerhet det är ett rikt folkliv som ska bidra till detta. 

Polis och annan ordningsmakt behövs givetvis när allmänheten inte klara av det självmant. 

Det är normer och oskrivna lagar skapade av allmänheten som ska bidra till ett tryggt och 

säkert samhälle. Det finns tre huvudfaktorer för gator och trottoarer menar Jacobs (ibid:57ff) 

som spelar en nyckelroll i arbetet med att locka till sig folk och skapa liv och rörelse. 

 

1. Det måste finnas tydliga gränser mellan privata och offentliga rum för att förtydliga vad 

som ska övervakas och för att skapa genomströmning av människor längs med trottoarerna 

som kan bidra till övervakning. 

2. Det måste finnas “ögon på gatan”. Byggnader vid gator och trottoarer måste vara vända ut 

mot dessa, detta för att skapa en trygghetskänsla. 

3. Trottoarer måste användas kontinuerligt för att skapa en effekt av att de som befinner sig i 

byggnaderna har en anledning till att titta ut genom fönstret och därigenom skapa trygghet. 

Ingen tycker det är roligt att titta på en tom gata 

 

Om otrygghet ignoreras vid offentliga platser kan det medverka till att människor uppmuntras 

att inte använda sig av dem utan istället bruka och tillbringa mer tid vid säkra artificiella 

platser (Hajer & Reijndorp 2001:49). 

 

För att summera kan vi säga att upplevd trygghet är en förutsättning för social interaktion vid 

offentliga mötesplatser. Om det råder en upplevd otrygghet riskerar människor att uteslutas 

och platsen undviks i slutändan. För att motverka detta måste gator, torg och trottoarer vara 

fyllda med människor i ett jämt flöde, detta kommer i sin tur bidra till en ökad trygghet bland 

människor i staden. Därför bör en känsla av otrygghet bland befolkningen inte försummas 

utan tas på största allvar. Jane Jacobs pekar på tre viktiga punkter för skapa liv och rörelse i 

staden. Tydliga gränser för att skapa genomströmning av människor, ögon på gatan för att 

bidra till trygghetskänslan samt kontinuerlig användningen av det offentliga rummet. 
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3.3 Hur skapas trygghet vid offentliga mötesplatser? 

Näringsidkare är måna om att det är tryggt och säkert vid sina inrättningar eftersom det lockar 

till sig fler besökare (Jacobs 2004:58f). Därför har antalet affärsinnehavare och andra 

småföretagare stor inverkan på den upplevda tryggheten vid gator och trottoarer, många 

människor ute lockar till sig fler människor. 

 

Trygghet på mindre orter skapas genom att information flyter fritt mellan invånarna i ett 

nätverk av skvaller, rykten och godkännande av varandra (Jacobs 2004:58f). Detta förutsätter 

dock att alla känner varandra väl. Upplevd trygghet genom det här sättet fungerar som bäst då 

människor befinner sig ute och inte tänker på att de är en del av “övervakandet” av varandra. 

En förutsättning för att kunna dra nytta av människor på det här viset är att det finns 

anledningar till att vistas ute. Det gäller att det finns ett varierat utbud av butiker och blandade 

primära funktioner som gör att människor befinner sig i det offentliga under stora delar av 

dygnets timmar (ibid:187). Primära funktioner kan vara bostäder och kontor men även platser 

för rekreation alltså funktioner som i sig själv drar dit människor. Om offentliga platser 

begränsas till få verksamheter utesluter den vilka människor som tillåts vara där (Kärrholm 

2004:270f). En primär funktion behöver kombineras med andra primära funktioner. Detta i 

sin tur gör att människor väljer att befinna sig ute på gator och torg framför att stanna 

inomhus (Jacobs 2004:187). Om det finns blandade primära funktioner ökar mångfalden då 

människors önskemål eller behov sprids över dygnet alla timmar. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att blandade primära funktioner ställer krav på ett tillräckligt 

befolkningsunderlag, för att öka mångfalden av funktioner. Offentliga platser ska ha en 

varierande men samtidigt tydlig funktion utan att det innebär några förpliktelser för 

medborgaren att vistas på platsen och vara inbjudande under alla årstider (Berglund et al 

2004:26ff). 

 

För att kort sammanfatta finns det olika sätt att arbeta med trygghet. Många människor ute i 

samhället bidrar till ökad trygghetskänsla. För att människor ska vilja vistas ute är blandade 

primära funktioner ett sätt att för nå framgång. På minder orter skapas trygghet genom att 

människor känner varandra. Detta förutsätter att människor är ute i det offentliga, något som 

blandade primära funktioner kan bidra till. På så vis bidrar alla människor i övervakningen av 

varandra.   
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3.4 Framkomlighet vid offentliga mötesplatser 

Det finns ett samband mellan framkomlighet vid offentliga platser och livskvalitén hos 

människor i städer (Madanipour et al 2014:6). Publika mötesplatser ska vara igenkännbara 

och enkla att ta sig till för att de ska förbli välbesökta (ibid:170). Gehl i Madanipour et al 

(ibid:169) menar att mötesplatser med god framkomlighet och som är enkla att upptäcka 

bidrar till hög livskvalité bland människor. Där kan starka band skapas mellan människor 

vilket bidrar till en mer trivsam miljö. Samtidigt går det inte att förvänta sig eller förlita sig på 

att publika mötesplatser ska lösa sociala frågor och ojämlikheter i samhället (ibid:169). Det är 

en utmaning för samhället och planerare att stadsrummet förblir en plats för alla och inte 

endast för ett fåtal användare (Madanipour 2007:126f).  

 

Det är människors förflyttningar i staden som bidrar till en levande stadsmiljö, olika trafikslag 

och människor som promenerar ska fungera i samspel med varandra (Boverket 2010:54).  För 

att blandade trafikslag ska kunna fungera och samverka med varandra kan olika material 

användas i markbeläggningen (Madanipour et al 2014:149f). Under de senaste 50 åren har 

möjligheterna att ta sig fram i staden för gång- och cykeltrafikanter försämrats till förmån för 

bilen (Gehl 2010:91). Skyltar, parkeringsautomater och dylikt har placerats ut och försämrat 

framkomligheten för cyklister och gående. Höjdskillnader, mörka gångtunnlar och andra 

fysiska hinder har gjort det mindre attraktivt att ta sig fram till fots eller använda cykeln. Det 

är av vikt att det inte finns hinder i staden när människor rör sig genom den (Gehl 2010:119f). 

Detta för att när vi rör oss genom staden ges vi möjlighet att stanna upp och ingå i sociala 

aktiviteter med andra. 

 

Vi kan alltså sammanfatta att god framkomlighet till offentliga platser är viktigt för att alla 

människor i samhället ska upptäcka dem och kunna ta sig dit. Det är en utmaning för 

planerare att skapa mångfald vid offentliga mötesplatser då det stärker livskvaliteten och 

skapar band mellan människor. Vidare kan vi summera vikten av att stadens trottoarer och 

cykelbanor innehåller få hinder. Det för att främja gång- och cykeltrafikanter då det i sin tur 

främjar social interaktion samt bidrar till liv och rörelse i staden.  
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3.5 Madanipours principer för att förstå en offentlig plats 

För att förstå innebörden av en offentlig plats och skapa förståelse för den utgår Madanipour 

(et al 2014:147ff) från tre olika principer, invånarna, materialet och atmosfären. 

 

Invånarna är den första principen och utgår från människors rutiner och deras rörelsemönster 

(Madanipour et al 2014:147ff). Det baseras på människors olika syften med rörelsen och 

härrör till arbete, avkoppling, förflytta sig eller att umgås med vänner och familj. Vilken 

mänsklig kvalité olika aktiviteter håller beror på vilken tillit och hur mycket ansvar 

människorna där känner för sina medmänniskor vid platsen. Hur människor förflyttar sig vid 

offentliga mötesplatser styrs av skyltar, symboler, människors vanor och förutbestämda 

förflyttningar (ibid:148). Människor skapar genom återupprepade beteendemönster en känsla 

för platsen, mönster sätter även gränser för vilken social interaktion och upplevelse av frihet 

som kan infinna sig på platsen. Offentliga platser kan stärkas genom att undersöka vilka 

aktiviteter som äger rum där. 

 

Materialet är den andra principen. Den fysiska strukturens påverkan vid offentliga platser kan 

studeras genom att undersöka hur materialet relaterar till oss, vilka känslor, problem, behov 

som uppstår och vad det fysiska materialet förmedlar (Madanipour et al 2014:166). Materialet 

vid publika platser formar relationer vid platsen. Genom att undersöka hur olika material 

fungerar ihop kan vi skapa en multifunktionell förståelse för platsen. Olika material kan dock 

skapa förvirring bland trafikanter vilket i sin tur kan leda till att platsen blir farlig att röra sig 

på (ibid:149f). Växtlighet kring offentliga platser lockar till aktivitet vilket i sin tur uttrycker 

sig som bidragande till social interaktion. I Turkiet på många platser har man gröna trädgårdar 

som mötesplatser nära gatan (ibid:166). Den sociala interaktionen som äger rum där är på 

grund av de gröna trädgårdarna i anslutning till gatan. Människor använder gatan och platsen 

invid mycket mer än endast som öppna ytor, dessa gröna ytor tillåter och bjuder in till en rad 

olika aktiviteter. Människor tillåts odla, hålla picknick men även vigslar äger rum där. Dessa 

gröna ytor mellan bostadsområden och gatan fungerar som länk och knyter ihop områden med 

varandra. 

 

Det tredje sättet handlar om platsens atmosfär och de olika relationer som pågår där baserat på 

mening, känslor och intryck (Madanipour et al 2014:148). Madanipour säger att 

grannskapskvarter behandlas som en offentlig plats och bidrar till att människor skapar starka 

band och en känsla av tillhörighet till platsen. Människors starka anknytning till specifika 
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platser medverkar oftast till att halvoffentliga platser blir publika för de boende i området 

(ibid:167). Stationer har funktionen som en grannskapskvarter menar Madanipour (ibid:142). 

Samtidigt som de är publika och öppna för alla vänder de sig emot en specifik grupp av 

människor, resenärer. 

 

Sammanfattningsvis för att förstå en offentlig plats enligt Madanipours tre principer får vi titta 

på invånarnas mönster och beteende, då det relaterat till den fysiska strukturen och materialet 

på en plats. Det i sin tur påverkar människors beteende vilket i slutändan påverkar atmosfären 

på en plats. Människor som befinner sig ute på gatan skapar en atmosfär och knyter band 

mellan varandra och till området de rör sig i. 

 

3.6 Fysisk utformning vid offentliga mötesplatser 

Människor upplever och ser den fysiska miljön och dess utformning på olika sätt (Habraken 

2000:16f). Arkitekten som ritade huset ser på det som en komposition av olika rum och 

byggaren som byggde huset ser det som en samansättning av olika material. Utformningen av 

en plats eller ett objekt skiljer sig från vad vi individuellt väljer att se och inte se.  

 

När en offentlig mötesplats ska designas bör rumsliga dimensioner vara i åtanke (Hertzberger 

2009:190). Vad är platsens syfte och vad är den tänkt för och inte tänkt för. Det räcker inte 

med att endast skapa en stor yta i tron om att det ger platsen bäst förutsättningar och 

flexibilitet. Begreppet flexibilitet och hur det kan appliceras på offentliga mötesplatser är 

något vi kommer att ta upp längre fram i detta kapitel. Hertzberger (2009:190) poängterar 

vikten av att känna av vad platsen är tänkt för och hur människor kan tänkas interagera för att 

därefter bestämma exempelvis avstånd mellan sittplatser eller annan fysisk utformning. Det är 

av vikt att cyklister och gående inte förbises då de bidrar till en tryggare och mer livfull stad 

(Gehl 2010:6). När biltrafik ges företräde kommer byggnader för långt ifrån varandra och ytor 

blir för stora för sitt användande (Hertzberger 2009:190). Detta gör att känslan av intimitet går 

förlorad i stadsrummet.  

 

En mer kraftfull satsning på offentliga platser behövs menar Hertzberger (2009:64), det skulle 

vårda och skapa fler möjligheter till social interaktion. Platser mitt i staden där människor 

samlas av någon anledning kan skapa en känsla av samhörighet. Hertzberger (ibid) menar att 

om gator, torg och andra offentliga platser får lika mycket uppmärksamhet som den 

arkitektoniska utformningen av byggnader i staden kan de fylla mycket fler funktioner än att 
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t.ex. endast disponera plats åt bilar. Urbana delar som privata byggnader och offentliga 

mötesplatser bör ses som en sammansatt mosaik som samverkar med varandra och formar 

varandra (Hertzberger 2009:79).  

Halvoffentliga funktioner som allmänheten har tillträde till endast under särskilda tider fyller 

en funktion som utbredning av det offentliga rummet (Hertzberger 2009:79). För att sudda ut 

gränser och skapa gråzoner mellan det privata och offentliga bör de olika urbana delarna 

byggas ihop med varandra. För att tunna ut gränsen mellan privat och offentligt är det möjligt 

att använda liknande material på husfasaden som i marken (ibid:84). Detta gör att platsen 

känns mer välkomnande vilket skapar en bra grund för möjlighet till dialog mellan människor 

och därmed social interaktion. Sittplatser i gråzonen gör att människor har en plats att vila på i 

väntan på en vän, vilket skapar möjligheter till interaktion med andra som passerar förbi. 

 

Olika fysiska objekt kan användas till flera ändamål. Trappor vid offentliga mötesplatser är ett 

bra exempel på detta menar Hertzberger (2009:106), de kan användas till fler saker än de 

konstruerats för. Det som dock kan påverka användning eller tolkning av den här typen av 

fysiska objekt är väder och vind. Vid soliga dagar är det inte helt ovanligt att människor 

stannar upp och sätter sig ner på trappor för att vila benen, sola och titta på andra människor. 

När människor stannar upp för att titta på något som intresserar dem eller står och väntar på 

någon föredrar vi att göra detta vid en yta där det ges möjlighet till att luta sig mot något 

(ibid:186). Vid en annan årstid av det lite kallare slaget fungerar trappan inte lika bra som 

samlingsplats för människor utan förblir då enbart en trappa.  

Offentliga mötesplatser oavsett 

om det är ett torg eller en 

mindre samlingsyta som en 

trappa eller en tröskel bör 

designas så att de inte avser ett 

uttalat entydigt mål (ibid:152). 

Vid trappräcket kan det 

exempelvis finnas andra ytor 

som det går att luta sig mot 

eller sitta på. Detta för att bjuda in folk och därmed skapa möjlighet till social interaktion. Det 

går att använda utformningen av en plats som instrument för att styra utfallet av användandet 

menar Hertzberger (ibid:170). 

Bild 4. Trappor Sven Hjalmarssons plats 2015a. Eget foto. 
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En offentlig mötesplats bör utformas till att platsens identitet ges möjlighet att formas av 

användandet. Ytan måste ha en förmåga att framkalla reaktioner utifrån specifika situationer, 

inte förbli neutral och ospecifik utan ha en mångsidighet. Utformningen av en mötesplats och 

användarna av den interagerar med varandra (Hertzberger 2009:170).  

 

Block av betong eller annat material med inbyggd belysning är ett exempel på objekt vid en 

mötesplats med flexibel funktion och mångsidighet (Hertzberger 2009:152). Människor kan 

använda dem som viloplats, picknickbord eller som en allmän samlingsplats för ett avstämt 

möte. Efter solnedgång eller under mörka perioder på året fungerar belysningen utmärkt som 

ljuspunkter vilket Hertzberger (ibid) menar kan leda till att den upplevda tryggheten stärks.      

 

Plantering av träd på torg görs främst i syftet att skapa grönska och för att torget ska kännas 

mindre ödsligt (Hertzberger 2009:156). Genom att bygga boxar eller liknande runt trädet 

skapas sittplatser. Även här kan belysning sättas in för att få en trygghetskänsla under 

kvällstid. Dessa boxar kan även fungera som punkter att vid exempelvis torg resa stånd för 

grönsaksförsäljning eller loppmarknad. 

Trösklar och kanter 

längsmed eller mellan 

hus har som avsikt att 

i första hand skapa en 

överlappning mellan 

det privata och 

offentliga menar 

(Hertzberger 

2009:32). Den här 

typen av fysiska 

objekt inbjuder även 

till att slå sig ner och vila på, vilket kan gynna social interaktion då det skapar en plats för 

människor att mötas på. Allra bäst fungerar de om de är placerade i vinklar för skydd mot 

väder. I det fallet då överlappningen sker mellan det privata och offentliga rummet är det 

viktigt att objektet är tillgängligt och kan användas från båda sidor (Hertzberger 2009:32).       

 

 

Bild 5: Malmö Centralstation 2015a. Eget foto. 
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I den rumsliga organisationen av en plats måste hänsyn tas till människors vilja eller 

möjlighet att synas eller befinna sig i avskildhet (Hertzberger 2009:202). Öppenhet på en plats 

är minst lika viktigt som dess avskildhet, faktum är att de kompletterar varandra. Avskildhet 

måste respekteras men möjligheten att synas eller se någon annan får inte begränsas. 

Skillnader i topografin ger oss inspiration om möjligheter till att befinna oss på flera olika 

platser. Det är dock viktigt att de ovanför inte ges möjlighet att med blickar eller andra 

rörelser få de nedanför att känna sig förminskade eller nedvärderade. För att skapa en 

uppfattning av vad den fysiska utformningen gör för en offentlig mötesplats kan vi 

sammanfatta det vid att den subjektiva upplevelsen av en offentlig mötesplats påverkas av 

användningen. Vidare påverkas användningen av platsen utformningen, olika material 

samverkar med varandra och bidrar till att gränser mellan det halvoffentliga och offentliga 

tunnas ut (ibid 202). Detta i sin tur har en positiv påverkan på människor då fysiska material 

som bidrar till öppenhet även bjuder in människor till att interagera med varandra.  

 

Fysiska objekt med olika ändamål skapar en flexibilitet vid offentliga mötesplatser och kan 

nyttjas till att skapa trygghet och gemenskap där. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att den fysiska utformningen påverkar människor på olika 

sätt. Det är av vikt vid planering av offentliga mötesplatser att de rumsliga dimensionerna tas i 

beaktning för att inte förlora känslan av intimitet. Flexibla fysiska objekt vid offentliga 

mötesplatser kan bidra till att människor stannar upp och möjligheterna till social interaktion 

stärks. Vidare bör gränser mellan det offentliga och halvoffentliga tunnas ut vilket kan skapa 

bättre förutsättningar till dialog mellan människor, i dessa gråzoner kan med fördel 

sittmöjligheter skapas för att få människor att stanna upp.  

 

3.7 Byggnadsfasader och dess påverkan på social interaktion  

Kim Dovey och Stephen Wood diskuterar hur övergången mellan det offentliga och det 

privata rummet påverkas av byggnaders fasader (Dovey & Wood 2014:1). Det är i 

gränslandet mellan den byggda miljöns privata och offentliga rum, vid entréer och fönster 

som människor interagerar med varandra. Det är vid övergången som trygghet etableras 

främst genom passiv övervakning men också genom den faktiska gränsen. Vid gränsen mellan 

offentligt och privat skapas identiteter, man vinkar och säger adjö till varandra och varor kan 

exponeras och utbyta ägare. Det finns inget formellt tillvägagångssätt för att urskilja 

gränsdragningar mellan privata och offentliga platser och skiljelinjen kan ibland vara otydlig 
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och överlappa varandra. (Dovey & Wood 2014:2). 

 

Dovey & Wood (2014:6f) har 

försökt att förtydliga gränserna 

mellan det offentliga och det 

privata rummet genom fem 

kategorier som visar på olika 

grader av tillträde och synlighet 

för fotgängaren. De olika 

kategorierna är 

ogenomtränglig/uttryckslös, 

omedelbar/vag, 

omedelbar/transparent, 

gångtrafikanters mellanrum samt 

bilars mellanrum. Den första 

kategorin 

ogenomtränglig/uttryckslös 

innebär att gränsen mellan de 

offentliga och privata fasaderna 

är ogenomtränglig och utan 

tillgång för fotgängare (Dovey & 

Wood 2014:6f).  

 

Ogenomtränglig/uttryckslös kännetecknas av att vara lagerlokaler, varuhus, staket eller 

parkeringsgarage. De kan som ett stängsel vara transparenta för fotgängare samt helt sakna 

någon form av insyn och de kännetecknas av att sakna egenskaper för sociala 

sammanträffande. De uppmärksammas som fasader vilka saknar identitet och trygghet 

(ibid:5ff). Om det finns entréer som vänder mot fotgängare är de identifierbara med tecken 

eller symboler. De har ibland garageportar som vänder sig ut mot gatan och gränsen bryts 

ibland bara av fordon.  

 

Kategori två omedelbar/vag är vanlig vid industrier, lägenheter samt kontorslokaler (Dovey & 

Wood 2014:6). Entréerna vänder sig omedelbart ut mot gatan och saknar någon form av 

Bild 6: Dovey & Wood 2014. Exempel på gränser 
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halvoffentligt utrymme vid ingångarna. Vid denna kategori har människor tillträde genom 

ingångar men med låg grad av insyn. Ingångars utformning och placering rakt vid gatan 

medverkar till att människor inte uppehåller sig där utan använder endast entréerna för att 

passerar in och ut (ibid:5f). Omedelbar/vag kännetecknas av att det råder låg social aktivitet 

vid entréerna. 

 

Den tredje kategorin omedelbar/transparent domineras främst av handelsgator med sina 

skyltfönster och karaktäriseras av att det råder klar och direkt insyn från det offentliga rummet 

till det privata och åt omvänt håll (Dovey & Wood 2014:5ff). Omedelbar/transparent är 

ovanligt vid bostadsetableringar och industrilokaler. Det transparenta kan medföra att det 

offentliga rummet förlängs in i det privata rummet vilket gör att människor på vardera sidan 

får en bra överblick över varandra. Fasader som är transparenta kan förebygga eventuella 

misstänksamheter som kan råda hos människor utanför byggnaden då människor ser varandra 

och vad som försiggår där.  

 

Gångtrafikanters mellanrum är den fjärde kategorin och karaktäriseras av att ett 

halvoffentliga utrymme som skiljer det offentliga och privata rummet åt (Dovey & Wood 

2014:6f). Det är vanligt med dessa mellanrum i förorten och för att fotgängare ska ta sig från 

det offentliga till det privata och vice versa måste mellanrummet passeras. Till följd av 

mellanrummet är sikten mellan gatan och det privata är ofta begränsad. Mellanrummet är en 

plats där identiteter framställs och överenskommelser sker.  

 

Bilars mellanrum som är kategori fem kännetecknas av att mellanrummet utgörs på liknande 

sätt som gångtrafikanters mellanrum men skiljer sig vid att det är bilparkeringar som separerar 

fotgängarna från byggnaders entréer (Dovey & Wood 2014:5f). Bilen korsar gångtrafikanters 

rörelse och kan försvåra fotgängares framkomlighet.  

 

En byggnad är inte fast i en kategori för evigt utan kan förändras och ofta sker förändringar i 

tillträde till byggnader på grund av sociala och ekonomiska faktorer (Dovey & Wood 

2014:8f). Om fotgängares tillträde och insyn till byggnader försvagas eller förstärks ändrar 

också byggnaden sin kategori. Vid anpassning till kategorin bil- eller gångtrafikanters 

mellanrum flyttas gränsen mellan det privata och offentliga rummet och sådana förändringar 

sker oftast på grund av trafik eller ett ökat behov av trygghet och säkerhet.  
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En anpassning till omedelbar/transparent kan ske genom förändringar av fasaden där 

fotgängaren får mer eller mindre insyn i det privata rummet (Dovey & Wood 2014:5ff). En 

förändring av genomskinligheten medverkar till att barriärer kan brytas (ibid:5). Dovey & 

Wood (ibid:10) använder ett kafé som exempel och menar att om verksamheter approprierar 

en yta utanför medverkar det till att möten kan ske i en halvoffentlig yta vid 

kaféverksamhetens bord och stolar. Transparens kan öka möjligheterna för social interaktion 

och är även bra för kommersiellt syfte (ibid:5). Det är enkelt att förändra transparensen 

(ibid:10f). Beroende på vilken säsong eller vilken tid på dygnet kan fotgängares tillträde och 

insyn till byggnader förändras på grund av att entréer öppnas, stängs eller blockeras. 

 

Vi kan summera att byggnaders fasader påverkar människor möjlighet att mötas då 

utformningen påverkar graden av insyn och tillträde. De fem nämnda fasaderna har alla olika 

egenskaper som bidrar eller begränsar möjligheten för social interaktion. Beroende på syftet 

kan byggnadsfasader med fördel förändras genom exempelvis högre transparens för ökad 

möjlighet till social interaktion.     

 

3.8 Territoriella gränser och regleringar  

Offentliga mötesplatser är komplexa då de ska uppfylla olika former av behov för olika 

människor vid olika tillfällen (Madanipour et al 2014:106). I ett samhälle där klyftor tenderar 

att växa används publika mötesplatser av vissa grupper för överlevnad och för andra som en 

plats för njutning och blomstring (Madanipour et al 2014:188). Ett territorium är enligt 

Kärrholm (2004:77) en rumsligt avgränsad yta. Territorium är komplexa och uppstår ur 

materiella och sociala förlopp (Kärrholm 2004:73). Alla offentliga platser innehar territoriella 

gränser men dem är inte alltid tydliga utan kan vara flytande och överlappa varandra 

(Kärrholm 2004:81ff).  

 

Kärrholm försöker skilja på olika territoriella gränser och för att beskriva människors 

användning av den offentliga miljön använder han sig av fyra olika produktionsformer. De 

olika formerna strategi, taktik, appropriation och association kategoriseras efter vilken slags 

kontroll som etableras vid territoriet och hur produktionen utförs. Strategi och taktik 

representerar aktiv produktion och används som ett försök för att medvetet avgränsa ett visst 

område. Association och appropriation styrs omedveten och är konsekvenser av användningen 

av en plats.  
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Territoriella strategier är avsiktligt markerande och kontrollerande av ett visst territorium och 

styrs ofta av olika regelverk (Kärrholm 2004:87f). Exempelvis upprätthåller resenärer 

järnvägsstationens strategiska territorium genom att vänta på och åka med tåget. Ett 

återkommande beteende av människor kan leda till en territoriell ordning och att det 

strategiska territoriet upprätthålls. 

 

Territoriell taktik genomförs i huvudsak inom territoriella strategier och kännetecknas av ett 

mer tillfälligt upprättande (Kärrholm 2004:88f). Produktionsformen är ofta knuten till 

personliga intressen men kan även uppstå på grund av brister i den territoriella strategin. 

Människor som vid övergångsställen går över vägen trots att det är rött är en form av 

territoriell taktik. De tar då tillfälligt bilarnas territorium i anspråk. 

 

Territoriell appropriation handlar om människors återkommande användning av en plats 

(Kärrholm 2004:90ff). En upprepad användning av en plats medverkar till att territoriet får en 

särskild mening för människor. Vid en territoriell appropriation tar man platser i besittning 

genom sin närvaro och det sker oftast av grupper av människor som har stor tillgång av tid. 

En territoriell appropriation styrs inte av avsiktliga markeringar. Dock kan det finnas 

materiella spår i form av iordningställande, skräp eller cigarettfimpar vid sådana platser. 

Grupperingar av människor på en plats kan leda till självsegregation där särskilda platser 

används av specifika grupper ur samhället. Det medför att bestämda platser i vissa fall kan 

räknas både som inkluderande och exkluderande (Holland et al 2007:IX). 

 

Offentliga mötesplatser formas efter vem som gör anspråk på dem men även avsaknaden av 

användande påverkar. Om människor drar sig undan och väljer att inte vistas där ökar risken 

för att platsen försummas (Madanipour 2010:237). Holland et al (2007:IX) nämner att 

människors uppfattning och förståelse om sin omgivning formas efter vem som uppehåller sig 

i den offentliga miljön. Det är även vanligt att människor tar sig till platser med ett myllrande 

folkliv endast för att sätta sig ner och ägna tid åt att titta på andra människor. Ryktet om en 

plats visar sig även ha inverkan på huruvida människor använder platsen eller ej. Oavsett om 

det är i grannkvarter, stadskärnan eller i rekreationsområden lockar närvaron av människor 

och aktivitet till sig andra människor.  

 

Habraken (2000:129) menar att människor med mycket små medel kan appropriera en plats. 

Det enda som behövs är egentligen någon som använder rummet för att göra anspråk på det. 
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Habraken lyfter ett exempel om stranden en solig sommardag. Människor som ligger och 

solar på stranden approprierar en bit av den och skapar gränser trots avsaknaden av fysiska 

gränser. Vidare är det vanligt att vi använder oss av fysiska ting för att appropriera en plats. 

Vi kontrollerar en plats eller ett rum genom att placera olika ting på strategiska platser, t.ex. 

en väska på en bänk. Det vanligaste sättet att markerar gränser är olika sorters 

markbeläggning och användning av stenar (Ibid:130). Istället för stängsel och murar används 

kantsten för att tydligt visa gränser till olika områden. Runt och invid byggnader finns olika 

typer av gränser för var det är tänkt att röra sig. Om människor känner att de har möjlighet att 

ta del av vad samhället har att erbjuda och inte känner sig begränsade varken rumsligt eller 

mentalt ökar känslan av frihet och välmående (Madanipour 1998:190). 

 

Territoriell association uppstår när grupper eller en individs användning tydligt förknippas 

med en särskild plats (Kärrholm 2004:91ff). Det kan handla om människors agerande och 

handlade vid en plats. En territoriell association kräver en territoriell anknytning i form av 

antingen tidigare erfarenheter eller genom symboler, nyttjanden av dessa kan kopplas till en 

specifik plats (ibid:185f). De är många gånger personligt knutna och utspelar sig ofta där det 

redan finns territoriella strategier, denna gräns kan dock vara svår att urskilja (ibid:93f). En 

territoriell association kan handla om att människor tar en genväg över en gräsmatta och den 

nya gångstigen får då en territoriell association (ibid:142). Kunskap till denna anpassning får 

vi redan i vår barndom men kan också styras av beteende som man inte lär sig medvetet 

exempelvis bil och cykelkörning. Det kan också handla om kroppsmässiga kopplingar och 

människors upplevelser som påverkar den territoriella associationen (ibid:186f).  

 

Kärrholm (2004:271) menar att offentliga platsers tillgänglighet kräver regler för att de ska 

vara åtkomlig för så många som möjligt och för att de olika funktionerna ska kunna fungera i 

symbios. Samtidigt kan regleringar medföra att grupper av människor, främst ungdomar 

utesluts från platser (Madanipour et al 2014:111). Kärrholm (2004:283) diskuterar vikten av 

att planera offentliga platser efter olika grader av offentlighet. På samma sätt som en offentlig 

mötesplats ska vara tillgänglig för alla, finns det ett värde i att skapa territorier på platsen som 

är mer ostörda än andra. De fyller då olika former av funktioner och kan istället stärka 

offentliga platser. 

 

Territorium kan ha flera karaktärer och vara värd för flera olika territoriella produktioner 

(Kärrholm 2004:96). En busshållplats styrs av tidtabeller och bussar men kan samtidigt tas i 
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besittning av andra via en territoriell taktik. Kärrholm menar att det inte är helt ovanligt att 

grupper av ungdomar träffas vid busshållplatser under fredagar och lördagskvällar för att 

hänga, tjuvröka etc. Vad som sker då är en territoriell appropriation av busshållplatsen. 

Lieberg i Kärrholm (2004:96f) beskriver busshållplatsen i Norra fäladen i Lund som en 

speciell plats som många ungdomar associerar till. Det är en plats som för ungdomar har ett 

symbolisk värde för frihet och tillflykt. Platsen blir då en territoriell association för ungdomar. 

Madanipour et al (2014:112) menar att ungdomar söker sig till publika platser för att uppleva 

det oväntade.  

 

För att summera kan vi säga att Kärrholms fyra olika produktionsformer strategi, taktik, 

appropriation och association används för beskriva nyttjandet av en plats. Det krävs inte 

särskilt stora medel för appropriera en plats och skapa gränser till andra, ofta kan det räcka 

med ett rykte om en plats för att människor ska undvika att vistas där. Vidare går det att 

använda olika material i markbeläggningen och på fasader men även exempelvis kantsten i 

marken kan användas för att markera gränser.     

 

3.9 Third places 

Med third places menas kaféer, restauranger och barer (Oldenburger 1999:32) vilka är 

halvoffentliga i grunden men precis som offentliga mötesplatser bidrar till möten med skillnad 

förutom att de är just halvoffentliga. Third places expanderar möjligheterna för möte genom 

att vara öppna för alla och inte begränsa mötet efter statusskillnader (ibid:24). Ofta styrs 

halvoffentliga funktioner dock efter öppettider. Third places uppfyller alla frivilliga, 

informella och förväntade möten som uppstår mellan människor utanför hemmet och 

arbetsplatsen (ibid:14ff). Third places erbjuder människor att lära känna varandra på ett 

fylligare sätt än vad som hade varit möjligt på arbetsplatsen (ibid:24). Här tjänar third places 

som en plats för avkoppling och socialitet i skeendena mellan, efter och innan människor 

befinner sig i hemmet och på arbetsplatsen (ibid:32f). Third places har ett konstant flöde av 

människor oavsett om det är på morgonen, kvällen eller dagen. Författaren liknar det vid 

pubar i England som är etablerade i varje kvarter och i närheten av folks bostäder vilket 

medverkar till att de är tillgängliga och används av folket som bor där. Enligt Oldenburg är 

alla människor välkomna till third places och ingen exkluderas genom medlemskap eller 

tillträde (Oldenburg 1999:20). 
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4. Analys 

I det här kapitlet avser vi att redovisa resultaten från vårt empiriska material vilket består av 

intervjuer och observationer. Vi kommer fortlöpande att koppla empirin mot den teori som vi 

valt för studien. Vi har valt att sammanfoga resultaten från intervjuerna med observationerna 

då vi anser att det skänker styrka till analysen. De båda metoderna kompletterar varandra, när 

vi bearbetade materialet märkte vi att svaren från intervjuerna bekräftades genom våra 

observationer.  

 

4.1 Framkomlighet vid Örkelljunga busstation 

Våra observationer på plats pekar på att 

cyklister och gående lätt hamnar i konflikt 

vid möten med varandra. Det gäller särskilt 

vid busstationens norra del och syftar till 

de trottoarer som ligger mellan 

busstationen och stationsbyggnaden. Det är 

trångt för människor att röra sig på de 

smala trottoarerna vilket leder till att 

bussfilen ibland används som tillflyktsyta 

när gående eller cyklister möts.  

 

Vi uppmärksammade även att ankommande 

resenärer med buss lätt hamnar i konflikt med 

cyklister på GC-vägen som leder genom 

busstationen. Det finns inget som 

uppmärksammar om att det kan komma 

cyklister. Att framkomligheten här med cykel 

var begränsad fick vi även bekräftat av en 

äldre herre i våra intervjuer. Om större hänsyn 

ges till cyklister och gångtrafikanter till 

förmån för bil kan det skapa mer vitala, 

livfulla och säkra städer (Gehl 2010:6).  

 

Bild 7: Trottoar Örkelljunga busstation 2015. Eget foto. 

Bild 8: Gång- och cykelväg Örkelljunga busstation 
2015. Eget foto. 
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Gående som kommer norrifrån Stockholmsvägen måste använda en undermålig trappa för att 

ta sig ner till samma nivå som busstationen. Här är trafiksepareringen otydlig vilket gör att 

gående hamnar i riktning för ankommande bilar då de ska ta sig den sista biten fram till själva 

stationen. Bilens närvaro kan försvåra fotgängarens framkomlighet och begränsa dess rörelser 

(Dovey & Wood 2014:5). 

 

Runtomkring 

busstationen finns på 

några ställen höga 

kantstenar som främst 

används i syftet att 

separera gående och 

cyklister från bussfilen. 

Kantstenen används 

även som barriär runt 

planteringar i marken 

samt mellan busstationen och stationsbyggnaden. Detta gör att människor med rörelsehinder 

har svårt att ta sig fram här. Vi lade dock märke till att människor som besitter den fysiska 

möjligheten att ta sig över kantstenen friskt genar över planteringarna i marken. Den här typen 

av kanterna och trösklar som vi hittade runt busstationen samt mellan busstorget och 

stationsbyggnaden, kan användas som en slags överlappning mellan olika funktioner på 

platsen istället (Hertzberger 2009:32).  

 

Det är till fördel för 

offentliga 

mötesplatser om 

gränser mellan olika 

funktioner som är 

privata och offentliga 

suddas ut och blir 

mer flytande, då det 

skapar en inbjudande 

känsla (ibid:79).  

 

Bild 9: Plantering Örkelljunga busstation 2015. Eget foto. 

Bild 10: Malmö Centralstation 2015b. Eget foto. 
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Cykelparkering som finns i anslutning till 

busstationen blir också en barriär då dess 

placering tar upp stora delar av den tänkta ytan 

för gående och cyklister. Personer vi intervjuade 

berättade även att det sällan finns lediga platser 

att ställa sin cykel på då cykelskjulet ofta är 

fullt. Det uppstår en känsla av frihet och 

välmående om alla människor i samhället ges 

möjlighet att ta del av vad som erbjuds utan att 

känna sig begränsade (Madanipour 1998:190). Om människor inte ges goda förutsättningar 

för att använda cykel som färdmedel begränsas känslan av frihet. Jan Gehl (1987:534) pratar 

om vikten av lågintensiva möten och de möten som sker spontant och inte är planerade. Det är 

viktigt att inga hinder finns när människor väljer att röra sig i staden antingen till fots eller 

med cykel (Gehl 2010:119f). Om människor kan röra sig fritt i staden utan att hindras av 

fysiska objekt skapas bättre förutsättningar för social interaktion. Människors möjlighet att 

förflytta sig i staden ligger till grund för en levande stadsmiljö, olika trafikslag och människor 

som promenerar ska i ett jämt flöde flyta på utan risk för kollision (Boverket 2010:54). Jan 

Gehl (2010:91) menar att möjligheterna för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram i staden 

ständigt har försämrats sedan 1960-talet. Vidare menar Gehl att skyltar, parkeringsautomater 

och andra fysiska objekt idag placeras utan en tanke på flöden i staden. Mötesplatser ska vara 

tillgängliga och igenkännbara menar Gehl i Madanipour et al (2014:169f), om detta uppfylls 

ökar livskvalitén och människor knyter band mellan varandra vilket bidrar till ett mer trivsamt 

samhälle.  

 

Olika material vid en plats kan bidra till att olika trafikslag kan samverka om ett och samma 

utrymme och fylla olika syften (Madanipour et al 2014:149f). Madanipour riktar dock kritik 

mot att använda olika material för olika syften. Det kan skapa förvirring bland människor och 

platsen blir istället farlig att röra sig på. Detta eftersom många olika viljor och syften ska 

införlivas på en och samma plats. Samtidigt menar Kärrholm (2004:271) att det krävs 

regleringar vid offentliga platser för att tillgodose en bred användning och att platsen blir 

framkomlig och tillgänglig för alla. Det för att inte begränsa framkomligheten för enbart 

några få aktiviteter eller trafikslag (Madanipour et al 2014:169f). 

 

Bild 11: Cykelparkering Örkelljunga busstation 
2015. Eget foto. 
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4.2 Upplevd trygghet vid Örkelljunga busstation 

Det som gick att utläsa från 

våra intervjuresultat var att 

de flesta respondenter av 

olika anledningar undvek 

att röra sig kring 

busstationen i synnerhet 

under kvällstid. Främsta 

anledningen till detta var 

att en känsla av otrygghet 

infann sig under den här 

tiden på dygnet. De intervjuade vittnade om hur stökiga ungdomar väsnades och betedde sig 

illa efter mörkret inbrott. Det framkom även att alkohol verkade vara en bakomliggande orsak 

till ett icke socialt accepterat beteende. Om människor väljer att undvika en offentlig plats av 

olika anledningar ökar risken att platsen glöms bort (Madanipour 2010:237). Vid tillfället för 

våra kvällsobservationer var det ett flertal ungdomar som uppehöll sig främst norr om 

stationsbyggnaden. Upprepad användning av en plats leder till en territoriell appropriation 

(Kärrholm 2004:90ff). Individer eller grupper av människors approprierar platsen genom att 

använda den. En territoriell appropriation kräver tillgång av en stor mängd tid och Kärrholm 

nämner pensionärer och ungdomar som grupper som innehar detta.  

 

Den territoriella appropriationen av Örkelljunga busstation kvällstid medverkar till att 

ungdomar tydligt förknippas med platsen och en territoriell association skapas av andra 

människor (Kärrholm 2004:91ff). Den territoriella associationen behöver inte vara förbunden 

med en territoriell appropriation utan kan vara kopplad till människors upplevelser av en 

plats. Liebergs i Kärrholm (ibid:96f) menar att busshållplatsen har en speciell betydelse för 

ungdomar, där samlas man på fredagar och lördagskvällar för att träffas, socialisera och 

tjuvröka. Kärrholm menar att busshållplatsen i Norra Fäladen i Lund är en symbol för frihet 

och självständighet för ungdomar (ibid). En territoriell association behöver inte förhålla sig 

inom en territoriell strategi utan vart gränsen går för en territoriell association kan vara svårt 

att urskilja (Kärrholm 2004:91ff). Ungdomarna som vistades vid Örkelljunga busstation 

uppehöll sig inte vid samma plats konstant utan deras förflyttningar medverkade att den 

territoriella associationen ändrades. De rörde sig mellan stationen och stationsbyggnaden men 

även bort till Sven Hjalmarssons plats och Terrassen.   

Bild 12: Kvällsbild stationsbyggnadens västra fasad 2015. Eget foto. 



33 
 

Samlingar av människor i samma grupp på en särskild plats kan bidra till självsegregation 

(Holland et al 2007:IX). Offentliga platser kan genom detta bli både inkluderande och 

exkluderande. Vid ett tillfälle observerade vi att det var hög ljudvolym och vi uppfattade det 

som att ett bråk hade uppstått. Rykten om en plats påverkar huruvida människor använder en 

plats (Holland et al 2007:IX). Något som vi också reflekterade över var hur ödslig och avsides 

busstationen var senare på kvällen, vilket även ett par av våra respondenter uttryckte. Högt 

buskage och höjdskillnader framförallt på stationsbyggnadens västra sida medverkade till att 

insynen påverkades och en instängdhet infann sig. Vid rumslig utformning av en plats är det 

viktigt att människor ges ett fritt val till att vilja synas eller befinna sig i avskildhet 

(Hertzberger 2009:202). Att synas eller ha möjlighet att se någon annan får dock inte 

begränsas helt och hållet eftersom det begränsar vår inspiration och möjlighet att upptäcka 

nya platser. Det är vad människor ser i sin omgivning som formar deras förståelse och 

uppfattning av en plats (Holland et al 2007:IX). 

 

Offentliga mötesplatser måste utformas efter att kunna hantera faktorer som påverkar 

människors känsla av trygghet åt det positiva hållet samt erbjuda trygghet till alla människor i 

staden (Jacobs 2004:51). Människor ska inte behöva betrakta andra människor som ett hot 

utan det är av största vikt att offentliga platser känns trygga och säkra. Materialet från 

intervjuerna visade att många undvek platsen på grund av rädsla för ett visst klientel under 

kvällstid. Madanipour et al (2014:78) förtydligar att offentliga platser är till för alla och är 

”öppna” dygnet runt. Att offentliga mötesplatser är trygga och säkra är en förutsättning för 

möten mellan människor (Hajer & Reijndorp 2001:10ff). Detta möjliggör för utbyte och 

möten mellan olika samhällsgrupper. Möten med människor vi aldrig kanske annars skulle 

mött och på så vis tar vi lärdom av varandra. När människor från olika kulturer och 

samhällsklasser närvarar vid samma plats samtidigt skapas mångfald i samhället (Madanipour 

et al 2014:141). Vilket bidrar till att människors samlade kollektiva samtycke skapas (Hajer & 

Reijndorp 2001:10ff). Det är främst ungdomar som uppehåller sig kring busstationen under 

kvällen. Många väljer att undvika området kring stationen på grund av en känsla av obehag. 

Goffmans stratifieringssystem som vi tidigare nämnt beskriver att alla människor i samhället 

är indelade i grupper och samhällsklasser (Goffman 2009:40). I det offentliga är människor 

benägna att upprätthålla en annan fasad av sig själva som kan anses vara mer korrekt i en 

särskild kontext. Goffman menar att människor gör detta i syftet att lära av varandra för att 

veta vilket agerande som lämpar sig bäst och vad som kan förväntas av individen i olika 

situationer. Ungdomarnas uppträdande mot varandra och andra vid Örkelljunga busstation kan 
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liknas vid Goffmans tankar om hur människor upprätthåller en fasad. Ungdomarnas olika 

fasader kan trigga igång ett beteende som förstärker den territoriella associationen av platsen.  

 

Vid samtliga tillfällen för våra 

observationer noterade vi att 

trafiken längsmed Bangatan 

tillsynes höll hög hastighet. Här 

saknas något som påverkar 

bilisternas hastighet, särskilt på 

kvällen då vi observerade att det 

är populärt bland ungdomarna att 

gasa på lite extra just på sträckan vid busstationen. Bangatan trafikeras av tung trafik särskilt 

under dagtid och på morgonen blir trafiksituationen kaosartad då många pendlare tar bilen till 

stationen eller får skjuts dit. Det är framförallt i korsningen Passagen - Bangatan som 

trafikstockning uppstår eftersom det inte finns en tydlig av- och påstigningszon.  

 

Det uppstod en känsla av otrygghet och förvirring när vi rörde oss här och längsmed Bangatan 

uppmärksammade vi även avsaknaden av övergångställe i anslutning till busstationen. För att 

från David Andersgata via ett övergångsställe ta sig över Bangatan och till busstationen 

krävdes det att vi antingen tog oss bort till Sven Hjalmarssons plats ca 80 meter västerut eller 

andra hållet ca 90 meter österut. Detta resulterar i att de flesta människor som ska korsa 

Bangatan gör så utan att använda ett övergångställe. När resenärerna korsade Bangatan från 

busstationens sida efter dem klivit av bussen blockerades deras synfält av bussen som de nyss 

stigit av. Det medförde att de blev ståendes och fick vänta på ankommande trafik mitt i gatan. 

Kärrholm (2004:88f) diskuterar territoriell taktik och menar att det är när användning sker 

temporärt inom redan existerande gränser. När människor korsar Bangatan utan att använda 

Bild 13: Trafiksituation Örkelljunga busstation 2015a. Eget foto. 

Bild 14: Bangatan Örkelljunga busstation 2015a. 
Eget foto 

Bild 15: Bangatan Örkelljunga busstation 2015b. 
Eget foto 
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övergångsstället tar de genom sitt beteende biltrafikens territorium i beslag. Territoriell taktik 

styrs ofta av enskilda intressen och brister i den territoriella strategin vilket kan vara en orsak 

till territoriell taktik. 

 

4.3 Stationsbyggnadens påverkan på social interaktion  

Empirin vi tillförskaffat oss genom intervjuer och observationer tyder på att platsen inte har 

något som lockar till besök i annat syfte än att resa. Det finns en restaurang på andra våningen 

i stationsbyggnaden, entrén är dock riktad mot Stockholmsvägen och inte busstationen. Ett 

par respondenter beklagade sig över att det inte fanns något att göra eller ta en fika i väntan på 

bussen, däremot verkade värmebänkarna vara en uppskattad plats att sitta på när det är kallt 

ute. Platsen känns ödslig och ungdomsgängens höga ljudvolym på andra sidan 

stationsbyggnaden sprider sig ner till stationen, vilket spär på känslan av otrygghet. Ofta är 

det människors agerande på en plats som sätter de territoriella gränserna (Habraken 

2000:129). Vilket bekräftar att det är användarna av en plats som kan påverka huruvida den är 

inkluderande eller exkluderande (Holland et al 2007:IX) 

 

För att undersöka vilka olika grader av åtkomst och visibilitet som gränserna mellan det 

privata och offentliga rummet har för fotgängarna kring Örkelljunga busstation har vi använt 

oss av Dovey & Woods (2014:6f) kategorier. Det för att ta reda på hur stationsbyggnadens 

fasader påverkar social integration vid busstationen.  

 

Som vi nämnde tidigare i 

texten kan gränserna mellan 

de olika kategorierna var 

tvetydiga och vara belägna 

nära varandra (Dovey & 

Wood 2014:2). 

Stationsbyggnadens södra, 

västra och östra fasad har vi 

kategoriserat som 

omedelbar/vag medan den norra fasaden är kategoriserad som omedelbar/transparent. 

Kategorin omedelbar/vag kännetecknas av att entréer är placerade direkt mot gatan och 

människor har delvis insyn i fasaden (Dovey & Wood 2014:6). Vid stationsbyggnadens södra 

fasad närmst busstationen finns trafikskolans entré placerad ut mot en av bilvägarna som leder 

Bild 16: Stationsbyggnadens södra fasad 2015a. Eget foto. 
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till parkeringen vid stationsbyggnadens västra sida. Entrén saknar en halvoffentlig yta vid 

ingångarna något som också kännetecknas av typen omedelbar/vag (Dovey & Wood 2014:6). 

Kontorslokalerna på plan två identifierar också typen för omedelbar/vag. Vid 

stationsbyggnadens östra fasad vid rehabcentrum/ryggkliniken finns det en dörr med 

transparenta fönster. Här var det likt stationsbyggnadens södra fasad låg social aktivitet som 

präglas av just en omedelbar/vag, något som bekräftades vid våra observationer.  

 

Stationsbyggnadens östra fasad kan dock kategoriseras som en ogenomtränglig/uttryckslös 

typ på grund av garageporten men vi kategoriserar den som en omedelbar/vag då dörrar och 

fönster här har vag insyn (Dovey & Wood 2014:6).  

 

Stationsbyggnadens norra fasad 

kategoriseras som en 

omedelbar/transparent på grund 

av att det råder social aktivitet 

utanför (Dovey & Wood 

2014:5). När uteplatser etableras 

utanför verksamheter sker det 

offentliga mötet vid gränsen 

mot den halvoffentliga ytan (Dovey & Wood 2014:10). Att sociala möten pågick längs med 

Stockholmsvägen var även något som vi iakttog vid våra observationer.  

 

Det är enkelt att få en fasad mer transparent och det medverkar till att fotgängare får möjlighet 

till mer inblick till det privata rummet (Dovey & Wood 2014:5ff). Om fasaderna och 

entréerna är genomskinliga förbättras kontakten mellan personen inne i byggnaden och 

personen utanför byggnaden (ibid:5). Goffman (2009:11) pratar om hur vi konstant gör 

bedömningar av varandra för att bilda oss en uppfattning om hur andra individer kan tänkas 

agera i en specifik situation. Transparens kan då medverka till minskad misstänksamhet om 

vad som försiggår i byggnaden för fotgängare som befinner sig utanför (Dovey & Wood 

2014:5).  

 

Jacobs menar att det måste finnas ögon på gatan för att skapa en trygghetskänsla (Jacobs 

2004:57f). En förutsättning för detta är att byggnader måste vara vända ut mot offentliga 

platser för att bidra till övervakningen. Något som fönsterna på stationsbyggnadens södra 

Bild 17: Stationsbyggnadens norra fasad 2015. Eget foto 
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fasad gör. Om de är vända ut mot det offentliga kan de som befinner sig i byggnaderna 

oavsett om det är bostäder eller restauranger titta ut genom fönstret på det som försiggår och 

på så vis bidra till övervakningen, detta förutsätter dock att det finns något att titta på. Jacobs 

(ibid) menar att blandade primära funktioner bidrar till att fler människor är ute under olika 

tidpunkter på dygnet. Detta skapar trygghetskänsla i sig men ger även människor som 

befinner sig inomhus något att titta på. 

 

Restaurangens ingång på andra våningen på stationsbyggnadens norra sida lockar till sig 

människor men entrén och fönsternas placering är inte riktade mot stationen. Resultatet blir 

att de som befinner sig på restaurangen inte ser ut över stationen och på så vis bidrar de inte 

till övervakningen. Funktionerna i bottenplan har endast öppet dagtid. Det är främst under 

kvällstid platsen upplevs som otrygg hade en kvällsfunktion här kunnat bidra till en ökad 

trygghetskänsla. Jacobs ett resonemang utifrån ett trygghetsperspektiv. På mindre orter likt 

Örkelljunga är det invånarna som bidrar till övervakning och skapar trygghet (Jacobs 

2004:58). Genom skvaller och rykten sker en typ av övervakning då de flesta i mindre orter 

känner till varandra. Vid de här tillfälliga och korta vardagliga mötena bildar människor en 

uppfattning om varandras identitet vilket gör att tillit och respekt skapas mellan människor 

(Gehl 1987:534), dessa möten benämner Gehl som lågintensiva möten. Jacobs (2004:187) 

förtydligar blandade primära funktioner och menar att platser med en primär funktion behöver 

en annan primär funktion för att förhindra att platsen blir enformig. Vid Örkelljunga 

busstation som är en primär funktion saknas fler andra primära funktioner som lockar 

människor vid olika tidpunkter. 

 

Oldenburgers begrepp third places (1999:32) syftar till exempelvis kaféer och barer vilka 

bidrar likt offentliga platser till att människor möts. Restaurangen i stationsbyggnaden kan 

liknas vid ett third place. Hit kommer människor för att umgås och ingen begränsas efter 

statusskillnader utan alla är välkomna. Vidare menar Oldenburg (1999:14ff) att third places 

fyller en viktig funktion för samhället och är för många platsen som besöks först efter det 

egna hemmet. Här kopplar människor av utanför hemmet och arbetsplatsen (ibid:32f), vilket 

gör att människor lär känna varandra.     
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4.4 Territorium och avsaknaden av flexibla fysiska objekt 

Vid våra 

observationer 

uppmärksammade 

vi att det förutom 

avsaknaden av 

blandade primära 

funktioner även 

saknas flexibla 

fysiska objekt. 

Hertzberger 

(2009:106) menar 

att fysiska objekt på en plats kan användas till olika ändamål. Exempelvis kan en trappa 

användas till att sitta på och njuta av solen en fin dag. Då människor bjuds in till att stanna 

upp skapas förutsättningar för social interaktion (ibid:152). Det är användandet av en plats 

som styr utformningen menar Hertzberg (2009:170), platsen och användarna av den 

interagerar med varandra. Därför måste offentliga platser besitta en mångsidighet, något som 

trapporna mellan Sven Hjalmarssons plats och Terrassen gör. Busstationen i Örkelljunga kan 

liknas vid en territoriell strategi som styrs av normer och regler (Kärrholm 2004:87f). 

Resenärernas upprepade väntan på bussen där bidrar till den territoriella ordningen och att 

busstationen upprätthåller sin funktion som strategiskt territorium. Avsaknaden av andra 

funktioner vid platsen medverkar till att om människor uppehåller sig vid busstationen och 

inte väntar på bussen bryts den territoriella ordningen. 

 

Vid tillfället för våra observationer hade fortfarande våren inte blommat ut vilket gjorde att vi 

inte kunde ta del av växtligheten som finns på och runt omkring busstationen. Vi kunde dock 

ana att stationen under sommarhalvåret är en grön och skön plats att vistas på. Växtlighet i 

närhet till gatan eller andra öppna ytor som är offentliga bjuder in till aktivitet. I förlängning 

mot det halvoffentliga och privata bidrar dessa platser på så vis till social interaktion 

(Madanipour et al 2014:166). Det finns växtlighet och grönytor både i östlig och västlig 

riktning om busstationen.  

 

 

 

Bild 18: Trappor Sven Hjalmarssons plats 2015b. Eget foto. 
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5. Slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att öka förståelsen för busstationer som offentlig mötesplats samt 

hur den fysiska utformningen där bidrar eller begränsar möjligheterna för social interaktion. 

Det som presenteras i följande kapitel är det underlag vi kommit fram till för att besvara våra 

två frågeställningar. 

 

- Hur påverkar den fysiska utformningen vid busstationer möjligheten till social 

interaktion? 

- På vilket sätt kan den fysiska miljöns utformning stärka möjligheterna för social 

interaktion vid Örkelljunga busstation? 

 

Vad vi kan säga så här långt är att stationer av olika slag borde vara utmärkta platser i staden 

för att träffa nya människor. Efter att vi analyserat insamlat material kan vi konstatera att det 

inte enbart går att peka på en fysisk utformning som en bidragande faktor för att främja social 

interaktion vid busstationer. Vår studie visar att avsaknaden av blandade primära funktioner 

vid busstationer är en orsak till begränsad social interaktion. Busstationer som enda primär 

funktion begränsar möjligheten till social interaktion då människor inte har något behov av att 

besöka busstationer i annat syfte än att resa. Vi kan även påvisa att avsaknaden av blandande 

primära funktioner indirekt påverkar människors upplevda trygghet och därmed även social 

interaktion. Vi har uppmärksammat att det råder skillnad mellan människors upplevda 

trygghet vid olika tidpunkter på dygnet. Enligt vår studie tenderar människor att undvika 

busstationer särskilt under kvällstid trots bra belysning, vår empiri visar att samling av ett 

särskilt klientel är orsaken till detta. Ungdomar i grupper föredrar att under kvällstid samlas 

kring den enda funktionen, busstationer i det här fallet. Detta resulterar i att andra människor 

väljer att undvika platsen på grund av obehag och rädsla för ungdomar. Avsaknaden av 

blandade primära funktioner innebär att mångfald och mängden människor på busstationer 

minskar och därmed ökar känslan av otrygghet. Blandade primära funktioner vid Örkelljunga 

busstation kan medföra att olika människor väljer att besöka platsen i annat syfte än att resa. 

Fler människor kring stationen i annat syfte än att resa gör platsen mer livfull och bidrar till 

ökad upplevd trygghet, i synnerhet under kvällstid då stationen upplevs som otrygg. Under 

dagtid visar vår empiri att den upplevda tryggheten är god. 
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Olika fysiska objekt med flexibla funktioner har förmågan att få människor till att stanna upp 

och samtala. Avsaknaden av den här typen av objekt kring Örkelljunga busstation är även en 

bakomliggande orsak till att människor väljer att inte vistas där i annat syfte än att åka buss 

och därmed inte stannar upp på platsen, något som dock gäller både dag- och kvällstid. Vi kan 

även med vårt empiriska material visa hur den fysiska utformningen vid och omkring 

busstationer styr hur människor rör sig på platsen. Olika fysiska objekt påverkar olika 

människors möjlighet att ta sig fram vilket resulterar i begränsade möjligheter till social 

interaktion. Trösklar, kanter och undermåliga trappor är exempel på fysisk utformning som 

begränsar olika människors framkomlighet. Exkludering riskerar att ske och därmed begränsa 

möjligheterna till social interaktion om olika människor har olika möjligheter att ta sig fram 

vid och omkring busstationer. Blandade primära funktioner är beroende av människors 

framkomlighet. Om människor på grund av begränsad framkomlighet inte kan nå funktioner 

minskar antalet individer som befinner sig på platsen och därmed påverkas den upplevda 

tryggheten negativt. Framkomligheten vid Örkelljunga busstation är god men med 

utvecklingsmöjligheter. Vår studie kan visa att bättre förutsättning till social interaktion vid 

Örkelljunga busstation inte hänger på utvecklad framkomlighet. Studien kan istället slå fast att 

Örkelljunga busstation är i behov av ökad upplevd trygghet, flexibla fysiska objekt och 

blandade primära funktioner för att få olika människor att vilja vistas på platsen vid olika 

tidpunkter och därmed öka möjligheten till social interaktion.     

 

 

 

 

Bild 19: Stationsbyggnadens södra fasad 2015b.  
Eget foto. 

Bild 20: Malmö Centralstation 2015c.  
Eget foto. 
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5.1 Diskussion 

För att summera kan vi påvisa att det inte enbart krävs en fysisk förändring för att främja 

social interaktion vid busstationer. Studiens resultat visar att trygghet, framkomlighet och 

blandade primära funktioner är kvaliteter som busstationer är i behov av för att främja social 

interaktion. De här tre kvaliteterna är beroende av varandra och drar nytta av varandra. 

Uppfyller inte den fysiska utformning vid busstationer dessa tre kriterier riskerar 

möjligheterna för social interaktion att begränsas till att inte tillgodose alla i samhället. Detta 

kan vi genom tre exempel och figuren nedanför illustrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte med vår studie var att öka vår förståelse för hur busstationer fungerar som offentlig 

mötesplats samt hur den fysiska utformningen bidrar eller begränsar möjligheterna för social 

interaktion. För att se hur den fysiska utformningen ska kunna utvecklas vid busstationer i 

syftet att främja social interaktion valde vi att utföra en fallstudie vid Örkelljunga busstation. 

För att få svar på våra frågeställningar genomförde vi intervjuer och observationer fysiskt på 

plats vid Örkelljunga busstation. 

 

Exempel 1: Om framkomligheten 

försämras/tas bort kan inte alla 

människor besöka en funktion. Om 

funktionen inte besöks minskar 

övervakningen och därmed 

trygghetskänslan på mötesplatsen. 

Möjligheten för social interaktion 

försämras. 

 

Exempel 2: Om det saknas funktioner 

blir den offentliga mötesplatsen inte 

besökt vilket påverkar tryggheten och 

möjligheten till social interaktion 

försämras.  

 

Exempel 3: Om en mötesplats upplevs 

som otrygg kommer människor undvika 

den. Vilket kan påverka mötesplatsen 

som helhet. 

Social 

interaktion 

Funktioner Framkomlighet 

Bild 21: Egen illustration 2015a.  

Bild 22: Egen illustration 2015b.  
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Runtomkring busstationer rör sig människor under stora delar av dagen. Som vi tidigare 

beskrivit finns det redan ett flertal funktioner i stationsbyggnaden vid busstorget. Det finns 

trafikskola, rehabcentrum/ryggklinik, polis och restaurang. Verksamheter som människor 

besökare i andra syften än att resa, vilket stärker möjligheterna till social interaktion vid 

busstationen.  

 

Under dagtid uppehåller sig inte människor en längre tid kring busstationen trots flertalet 

nämnda funktioner som är öppna. Varför begränsas social interaktion vid busstationen under 

dagtid trots bland de primära verksamheterna där? Vad vi kommit fram till genom vår empiri 

är att funktionerna kring busstationen är lågintensiva och besöks endast av en viss klientel av 

människor. För att locka människor att uppehålla sig vid busstationen och därmed stärka 

social interaktion krävs det att blandade primära funktioner under dagtid lockar en större 

mångfald av människor. Under dagtid när busstationen används som mest kan blandade 

primära funktioner exempelvis erbjuda människor en plats att ta skydd från dåligt vädret eller 

att ta en fika i väntan på bussen.  

 

Verksamheterna kring Örkelljunga busstation kan kategoriseras som blandade primära 

funktioner men trots det undviker människor platsen under kvällar på grund av otrygghet. 

Varför undviker de platsen kvällstid? Enligt Jacobs (2004:57f) känner sig människor trygga 

när de befinner sig utomhus bland andra människor. Blandade primära funktioner medverkar 

därför till att en trygghetskänsla skapas bland de som befinner sig utomhus (ibid). Om det 

finns fler primära funktioner vid busstationen som lockar en annan grupp av människor är 

sannolikheten hög att fler människor vågar vistas kring busstationen under kvällstid. Fler 

funktioner kan bidra till att få en mer differentierad grupp av människor att besöka 

busstationen i annat syfte än att resa. Vi ifrågasätter Jacobs resonemang om att blandade 

primära funktioner är en slutgiltig lösning på problemet med att en specifik grupp 

approprierar platsen under kvällstid. Vi anser att det kan finnas risk för att en funktion får mer 

utrymme än de andra och där av lockar till sig ett särskilt klientel som i sin tur ändå agerar 

exkluderande. Det kan också vara svårt att förhindra människors appropration av en plats. Om 

ungdomars appropriation av busstationen försvinner kan Örkelljunga busstation fortfarande 

associeras till en grupp av människor. Något som bekräftar Kärrholms (2004:91f) resonemang 

om hur vi kan förknippa platser med en redan förutfattad bild av den. Det kan medföra att 

människor, trots blandade primära funktioner väljer att undvika busstationen under kvällstid 

på grund av en stark territoriell association till busstationer. Exempelvis kan ungdomars 
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tidigare appropriation av en busstation påverka människors association till den.  

 

Vilka blandade primära funktioner kan vara lämpliga att ha vid Örkelljunga busstation för att 

främja social interaktion? Vi anser att verksamheter som skiljer sig ifrån de redan befintliga 

verksamheterna där med öppettider under kvällstid hade varit lämpligt för att locka olika 

människor till busstationen. Det skulle öka mångfalden och möjligheterna för social 

interaktion bland potentiella besökare och de människor som befinner sig vid busstationen. Vi 

anser att blandade primära funktioner dock inte får begränsa busstationers primära uppgift 

som transitzon. Vidare får inte framkomligheten vid busstationer bli lidande om andra 

funktioner ska samsas om samma yta. Begränsas busstationens primära uppgift finns risk att 

människor avstår att besöka platsen helt och därmed minskar den sociala interaktionen kring 

busstationer. Om busstationers primära och enda uppgift är att agera transitzon har det en 

direkt inverkan på social interaktion för att människor endast besöker platsen i syfte att resa.  

 

Stationsbyggnaden har potential till att bidra med att skapa en ökad trygghetskänsla och få 

fler människor att vilja besöka platsen. Människor hjälps åt med att övervaka varandra i det 

offentliga vilket gör att trygghetskänslan ökar. Om stationsbyggnaden haft större transparens i 

sina fasader hade den sociala interaktionen stärkts genom att människor i det offentliga samt 

privata kunnat betrakta varandra i högre utsträckning (Dovey & Wood 2014:5ff). Det 

tillsammans med blandade primära funktioner kan medverka till att större förståelse skapas 

mellan människor och att fler grupper tar sig till platsen i olika syften vid olika tidpunkter. 

Vidare sträcker sig en bilväg längs stationsbyggnadens södra och västra fasad som har en 

direkt negativ påverkan på möjligheterna till social interaktion. Bilvägen kan få potentiella 

halvoffentliga verksamheter att undvika etablering i stationsbyggnaden. Vilket kan resultera i 

att möjligheterna för social interaktion begränsas. Om restaurangen på andra våningen varit 

vänd mot busstationen hade dess besökare varit en del i övervakningen av platsen. Något som 

Jacobs (2004:57) förespråkar för att skapa en trygghetskänsla kring platsen och för 

människorna som vistas där. Om fler funktioner inkvarterats i stationsbyggnaden kunde de 

varit en del av övervakningen av busstationen. Som det är nu används inte stationsbyggnadens 

fönster som en del av övervakningen och det finns ingen visuell kontakt mellan individerna 

kring busstationen och människorna i stationsbyggnaden. Utformningen av 

stationsbyggnadens fasad påvisar att fasadtypen spelar roll vid människors passiva 

övervakning av varandra och därmed möjligheterna till social interaktion.  
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Stationsbyggnaden har i 

bottenplan potential till att 

rymma fler funktioner både 

under dag- och kvällstid, vilket 

kan locka dit fler människor 

som i sin tur bidrar till ökad 

trygghetskänsla. Det kunde 

haft en positiv inverkan på 

möjligheterna till social 

interaktion vid platsen. För att 

stationsbyggnaden ska kunna bidra till övervakningen krävs det att byggnaden innehåller 

funktioner där människor är närvarande över tid. Exempelvis bidrar ett kontor med 

övervakning av platsen endast under normal arbetstid, det krävs funktioner som är aktiva 

under kvällstid. Fler ögon på platsen som bidrar till övervakningen kan bidra till att det 

klientel som stör och dricker alkohol på platsen försvinner eller förändrar sitt beteende. Något 

som hade svarat på kommunens folkhälsopolicymål om minskad alkoholkonsumtion. Dock 

kan övervakning medverka till att beteendet inte försvinner utan endast förflyttas till en annan 

plats. Samtidigt ska offentliga mötesplatser vara öppna för alla och ingen ska uteslutas 

(Madanipour 2010:7f). Vi ställer oss därför frågan om den här typen av övervakning kan leda 

till att vissa grupper ur samhället utesluts på grund av ett mindre socialt accepterat beteende? 

Ökar det risken för att redan socialt utsatta människor som exempelvis hemlösa exkluderas 

ytterligare?   

 

Som vi tidigare nämnt är Örkelljunga busstation bland annat i behov av blandade primära 

funktioner för att öka möjligheterna till social interaktion. När vi diskuterar blandade primära 

funktioner hamnar lätt strålkastarljuset och tankarna på butiker och restauranger. Vi menar att 

blandade primära funktioner inte nödvändigtvis behöver handla om konsumtion. Även fysiska 

objekt kan fungera som en primär funktion och locka till sig människor vid olika tidpunkter. 

Vid Örkelljunga busstation saknas fysiska objekt med mångfacetterade ändamål. Människor 

bör ges möjlighet att använda den fysiska utformningen vid busstationer till fler saker än att 

enbart vänta på bussen. Om den fysiska utformningen bjuder in människor till att stanna upp 

ökar möjligheten till social interaktion (Gehl 2010:119f).  

 

 

Bild 23: Stationsbyggnadens södra fasad 2015c. Eget foto. 
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I dagsläget försvinner människor ifrån busstationen i samma stund som de klivit av bussen. 

Om fysiska objekt vid busstationen redan lockat till sig människor ökar möjligheten att 

ankommande resenärer också stannar upp på platsen istället för att försvinna iväg. Därför kan 

trappor, avsatser, trösklar och bänkar nyttjas till detta (Hertzberger 2009:32). Avsaknaden av 

den här typen av flexibla fysiska objekt vid Örkelljunga busstation anser vi kan vara en 

anledning till att vissa människor upplever det som märkligt och onödigt att befinna sig vid 

och omkring platsen. Vilket kan ha en direkt effekt på social interaktion då få människor 

väljer att stanna upp kring busstationen. Kring busstationen finns det små gräsytor och gott 

om buskar och träd. Ytor som har potentialen att bidra till social interaktion om de tillåts att 

vara flexibla och användas till olika aktiviteter (Madanipour et al 2014:166). Dessa flexibla 

funktioner anser vi dock inte får uppmana till ett beteende som gör att busstationens 

huvudfunktion störs, vilket inte är fallet idag.  

 

Trapporna som knyter ihop Sven Hjalmarssons plats med Terrassen är mångfacetterade och 

lockar människor att stanna upp. Vid volleybollplanen väster om stationsbyggnaden finns en 

liknande utformning. En förlängning av dessa vidare mot stationsbyggnaden hade skapat 

möjligheter för människor att till stanna upp här. Detta hade även länkat ihop de skillnader i 

topografin som skiljer Stockholmsvägen norr om stationen med den lilla parkeringsplatsen 

och i förlängningen busstorget. Genom den här utformningen skapas förutsättningar för social 

interaktion då människor som befinner sig här har möjlighet att interagera med de som 

befinner sig på busstorget. En ökad mångfald av människor vid och omkring busstationen 

hade skapat en mer livfull miljö och svarat upp till kommunens folkhälsopolicy om att sätta 

människor i centrum och lyfta fram mångfalden.  

 

Bild 24: Volleybollplan Örkelljunga 2015.  
Eget foto. 

Bild 25: Parkering stationsbyggnadens västra fasad 
2015. Eget foto. 
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Som vi tidigare nämnt är 

framkomligheten vid 

busstationen god men att det 

finns utvecklingspotential. När 

gångtrafikanter ska ta sig 

norrifrån ner till busstationen 

måste som vi tidigare nämnt en 

bristfällig trappa användas, här 

finns inte heller någon ramp för 

rörelsehindrade personer. 

Trafikanter kring GC-vägen som går igenom Örkelljunga busstation hamnar ofta i konflikt 

med varandra. Detta är främst ett problem vid tillfällen då passagerare ankommer eller tar sig 

ifrån busstationen i samband med bussresor.  

 

Madanipour et al (2014:149f) berättar att man kan använda olika underlag för att för att olika 

trafikslag ska kunna samverka och samsas om samma yta. Hur hade framkomligheten kring 

GC-vägen påverkats om trafiken varit separerad? Det hade blivit tydligare att röra sig kring 

GC-vägen vid en trafikseparering. Det skulle således kunna bidra till ökad framkomlighet och 

en stärkt social interaktion vid busstationen.  Vi anser dock att framkomligheten vid GC-

vägen begränsas genom en trafikseparering då ytan redan är trång att mötas på. Det kan 

medverka till att olika trafikslag trots trafikseparering varit tvungna att använda varandras 

tilldelade ytor för att hantera konflikter vid GC-vägen. Det kan innebära att ytan blir farlig att 

röra sig kring och då skapa ytterligare konflikter. Därmed skulle inte en trafikseparering fylla 

någon som helst funktion och det är därmed bättre att GC-vägen har kvar sin nuvarande 

utformning. Örkelljunga kommun vill genom sin folkhälsopolicy öka framkomligheten till 

sina offentliga mötesplatser i kommunen. Om GC-vägen däremot gjordes bredare hade 

konflikter vid GC-vägen kring busstationen kunnat undvikas och framkomligheten blivit 

bättre och därmed även ökad trygghet. Däremot verkar den möjligheten svår då ytan för 

busstationen redan är liten till sin fysiska utformning för att fylla sin funktion som busstation. 

Hertzberger (2009:190) menar dock att rumsliga dimensioner bör vara i åtanke vid 

planeringen av nya offentliga mötesplatser. Kanske är utformningen dimensionerad för 

busstationen men inte för trafiken på GC-vägen? 

Bild 26: Trappa Örkelljunga 2015. Eget foto. 
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Avsaknaden av 

ordentliga av- och 

påstigningszoner 

kring busstationen 

medverkar till att 

förvirring uppstår 

kring olika trafikslag. 

Kärrholm (2004:271) 

påtalar att offentliga 

platser kräver 

regleringar för att tillgodose en god framkomlighet och en bred användning. Avsaknaden av 

tydliga regleringar angående av- och påstigningszon kan skapa förvirring och en otrygg 

känsla ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla trafikslag. Vilket kan leda till att människor väljer 

att undvika busstationen om de inte absolut behöver det. Trafikproblem kan i slutändan 

missgynna busstationers möjlighet att utvecklas till något mer än enbart transitzon. Kan 

trafikproblem kring busstationer i slutändan påverka användandet av kollektivtrafik? 

 

Kring Örkelljunga busstation finns fysiska barriärer i form av höga kantstenar som förhindrar 

människors framkomlighet och därmed går 

emot folkhälsopolicyn om ökad 

framkomlighet till kommunens offentliga 

mötesplatser. Enligt Kärrholm (2004:271) 

krävs det regleringar vid offentliga platser för 

att de ska uppfylla god framkomlighet och 

tillgodose en bred användning. Stationer 

upprätthåller sin funktion som strategiskt 

Bild 27: Trafiksituation Örkelljunga busstation 2015b. Eget foto.  

Bild 28: Avsaknaden av övergång Örkelljunga 
busstation 2015. Eget foto.  

Bild 29: Övergång Malmö Centralstation 2015. Eget 
foto. 

Bild 30: Hög kantsten Örkelljunga busstation 2015. 
Eget foto. 
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territorium genom människors återkommande beteende i väntan på kollektivtrafik (Kärrholm 

2004:87f). Vi anser att kantstenar krävs vid busstationer för att de ska behålla sin funktion 

som strategiskt territorium. Detta för att människor i väntan på bussen inte ska befinna sig 

överallt då det är många trafikslag som ska samsas om samma yta här. Vid en viss utjämning 

av kantstenarna kring busstationen ökar framkomligheten samtidigt som kantstenarna 

fortfarande fyller sin funktion att styra människors framkomlighet. En utjämning av 

kantstenar vid övergången mellan busstationen och stationsbyggnaden skulle däremot öka 

framkomligheten till stationsbyggnaden och stärka eventuella blandade primära funktioner 

där. 

 

5.2 Avslutande ord 

Hur mycket ansvar för social interaktion går det att lägga på busstationer? Förutsatt att 

busstationer ska fylla en bredare funktion än att enbart vara transitzon. Busstationers primära 

uppgift är att människor på ett smidigt sätt ska kunna ta sig från punkt A till punkt B. De har 

en potential att utvecklas till att bli offentliga mötesplatser på grund av det stora antalet 

besökare. För att besvara våra frågeställningar kan vi fastställa att den fysiska utformningen 

på flera plan påverkar social interaktion. Människor är i behov av god framkomlighet, flexibla 

fysiska objekt och blandade primära funktioner vilket skapar trygghet för att vilja vistas kring 

busstationer vid olika tidpunkter. Om dessa kvaliteter uppfylls ökar möjligheterna för social 

interaktion och busstationer kan då betraktas som offentliga mötesplatser.  
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6. Förslag till vidare forskning 

Genom studien har många tankar och funderingar väckts främst för att social interaktion vid 

busstationer är ett outforskat ämne. En framtida forskning hade kunna fokusera mer på hur 

den fysiska utformningen av stationer påverkar resandet och huruvida fler människor hade 

uppmuntrats att åka kollektivt om den byggda miljön kring busstationer varit mer “attraktiv”. 

Hur påverkar utformningen av miljön runt en station pendlandet/resorna kollektivtrafik? 

Vidare anser vi att en studie hade varit intressant huruvida de tre kvaliteterna trygghet, 

framkomlighet och blandade primära funktioner är applicerbara inom fler planeringsområden. 

Är de lika beroende av varandra vid planering av exempelvis rekreationsområden, museum 

eller annan offentlig miljö? 
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

Mötesplats undersökning.  

Hej, mitt namn är Joel och jag heter Stefan. Vi håller på med en undersökning av Örkelljunga 

busstation och vi undrar om du har tid att vara del av vår forskning som behandlar trygghet 

och jämlikhet. Det hade varit vänligt och intervjun tar ca 5 minuter. 

 

Upplevelser av platsen 

 

 Vad är det som får dig att besöka platsen?  

o Vad är det som får dig undvika platsen? 

 Hur upplever du att det är vistas på platsen i annat syfte än att resa? 

o Vad tycker du kan bli bättre? 

 Känner du dig trygg vid den här platsen?  

o Varför inte? 

 Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg på platsen? 

o Kan du beskriva en situation när du känt dig otrygg vid platsen?  

 

Tillgänglighet och framkomlighet 

 Hur tar du dig till och från platsen?  

 Hur upplever du möjligheterna för alla människor att ta sig till och från platsen? 

 


