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SAMMANFATTNING
Göteborg är en stad som växer och allt fler rör sig, vistas i och besöker stadens offentliga 
rum. Ett vitalt stadsliv och en attraktiv stadsmiljö som är tillgänglig för stadens invånare. 
Stadslivet på Göteborgs gator, torg och platser handlar om möten mellan människor. Hur 
gator och platser planeras och utformas för att ge en mer jämlik tillgång till publika platser 
är en central fråga i stadsutvecklingen.  

Syftet och målet med rapporten har varit att undersöka hur offentliga platser i Göteborgs 
stad används och av vilka. Med utgångspunkten i Trafikkontorets uppdrag: Att skapa 
hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt stadsliv, syftar rapporten till att 
ge perspektiv på vad som gör att stadens invånare nyttjar det offentliga rummet, vilka 
som nyttjar det samt hur rummens utformning påverkas användning av platser. 

Metoden för att besvara syftet och mål har varit platsobservationer. Observationerna 
har genomförts under 20 minuter under morgon, lunch och eftermiddag. Under 
observationstillfällena har vistelseantal, aktivit, ålder och kön registrerats. I detta uppdrag 
har observationer utförts i områden Inom Vallgraven, Nordstaden, delar av Linné- & 
Vasastaden samt delar av Högsbo och Hjälbo. Genom observationerna har data om 
vistelsen på platserna analyserats där fokus har legat på områden Inom Vallgraven 
och i synnerhet Kajstråken mellan Lilla Bommen och Masthamnsbron samt mellan 
Rosenlundsgatan och Drottningtorget. 

Den data som mynnat ut från observationerna har analyserats utifrån grunduppdraget och 
frågeställningarna:

• Vad lockar personer att besöka stadens platser?  

• Vad gör att vissa personer besöker vissa platser? 

• Hur påverkar platsers möblering aktiviteten på platsen? 

• Hur skiljer sig innerstaden från mellanstaden? 

De slutsatser rapporten kommit fram till är följande:

• Knutpunkter för kollektivtrafik samt uteserveringar ökar antalet besökare på 
de observerade platserna. Knutpunkterna skapar ett relativ jämnt besöksantal 
under dagen medans vistelsen på uteserveringar ökar från lunch och fram emot 
kvällstimmarna.  

• Det är skillnad på vilka som besöker våra offentliga platser. Gröna och blåa inslag 
lockar i större utsträckning de äldre och yngre medan vi på uteserveringar ser nästan 
enbart av vuxna (24–64). Vi har vidare inte sett några tecken på att det är skillnad 
mellan män och kvinnor.

• Möbleringen eller avsaknad av möblering påverkar hur platserna används.  

• Innerstaden och ytterområden tycks skilja sig åt. Fler vistas på platser i innerstaden 
samtidigt som denna grupp till stora delar är i arbetsför ålder, (24–64). I 
ytterområdena är det större variation på åldrarna. 
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1.1. BAKGRUND 1.2. SYFTE
Göteborg växer och allt fler rör sig, vistas i och besöker 
stadens offentliga rum. Ett vitalt stadsliv och en attraktiv 
stadsmiljö är idag en av stadens basala funktioner. I det 
offentliga rummet kan man välja att aktivt delta eller se 
på, och oavsett det är man en del av stadens liv. Stadslivet 
på Göteborgs gator, torg och platser handlar om möten 
mellan människor. Hur stadens gator och platser planeras 
och utformas för att ge mer jämlik tillgång och utbud till 
publika platser samt att få fler att känna sig delaktiga i 
stadens liv är grundläggande frågor. 

Under 2012 genomförde konsultföretaget Spacescape 
en omfattande stadslivsanalys; ”Stadslivet i 
centrala Göteborg” på uppdrag av Trafikkontoret, 
Stadsbyggnadskontoret och projekt Centrala Älvstaden. I 
uppdraget studeras särskilt vistelse och vistelsekvaliteter 
på ett urval av gator och torg i staden. Resultat från 
platsobservationer, flöden och intervjuer mynnade ut i 
tillämpbar platskunskap i form av en slutrapport.

Idag behövs fördjupad kunskap och nya observationer, det 
har gått några år sedan 2012 och kunskap om stadslivet 
och trender är till viss del en färskvara. Trafikkontorets 
uppdrag är numer något förändrat och kan idag koncist 
sammanfattas; Att skapa hållbar mobilitet och attraktiva 
stadsmiljöer. 

Fortsatt kartläggning av stadslivet för att kunna skapa mer 
hållbara stadsmiljöer är därför ett viktigt kunskapsbehov. 
Under sommaren 2019 återupptas arbetet med 
stadslivsanalyser, med särskilt fokus på vistelse och vad 
människor gör på platser.

Syftet med uppdraget är att undersöka hur offentliga 
platser i Göteborgs stad används med fokus på 
stadsdelarna Inom Vallgraven, Nordstan, delar av Linné- 
& Vasastaden samt delar av Högsbo och Hjällbo. Med 
utgångspunkt i Trafikkontorets uppdrag; att skapa hållbara 
och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt stadsliv, 
syftar denna rapport att ge perspektiv på vad som gör att 
stadens invånare nyttjar det offentliga rummet, vilka som 
nyttjar det och hur det offentliga rummets utformning 
påverkar användningen av platser. Observationerna 
syftar också till förnyad och ny kunskap kring platser eller 
stråk som tidigare inte undersökts. En förhoppning är 
att insamlade data med slutsatser kan bilda underlag för 
framtida projekt med syfte att höja det offentliga rummets 
kvalitéer och möjligheterna till stadsliv. Utöver det så är 
metodutveckling ett delmål i uppdraget, att helt enkelt 
pröva och kombinera observationsmetoder för att svara på 
huvudsyftet. 

I uppdraget är några frågeställningar centrala för att 
besvara; 

• Vad lockar personer att besöka stadens platser?

• Vad gör att vissa personer besöker vissa platser?

• Hur påverkar platsers möblering aktiviteten på  
 platsen?

• Hur skiljer sig innerstaden från mellanstaden?
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1.3 METOD
För att få en uppfattning om hur och av vilka Göteborgs 
Stads offentliga rum används av har ett flertal metoder 
använts. Nedan följer en presentation av arbetsprocessen 
samt hur metoderna använts.

1.3.1 Observationer  

Arbetet har i första hand utgått ifrån observationer 
som metod. Observationerna har vidare utgått ifrån ett 
observationsschema kallat ”Mapping” eller kartläggning. 
vilket är en metod hämtad från Gehl Institute. Detta 
grundar i sig att kartlägga vad som händer på en plats, 
vilket framförallt används för att studera vistelsen 
på en given plats och där observatören via symboler 
kan dokumentera vem som använder platsen och 
vilka aktiviteter som utförs. Metoden utmynnar i en 
ögonblicksbild i vad som händer på given plats under en 
förutbestämd tidsperiod. De besökare som observeras är 
endast de som uppehåller sig på platsen, vilket betyder att 
de som passerar platsen inte tas i beaktning. 

Anpassning till projektet 

För att standardisera metoden i detta projekt har två 
observationsprotokoll tagits fram för att få en solid grund 
att analysera våra offentliga rum på. 

I det första protokollet har aktiviteter dokumenterats 
där grundparametern Position har fått en symbol, där till 
exempel symbolen:      står för sitter publikt, vilken sedan 
tillgivits en aktivitet. Målet med detta protokoll har varit att 
skapa en bild av vilka aktiviteter som utförs på given plats.

I det andra protokollet har ålder och kön dokumenterats 
och där olika åldersspann givits en symbol som sedan 

givits ett kön. Målet med detta protokoll har varit att se 
vilka som vistats på given plats.

För att ytterligare standardisera observationerna har varje 
observation begränsats till 20 minuter. Varje plats har 
sedan observerats tre gånger under tre olika tidsspann för 
att se hur aktivitet, ålder och könsfördelning förhåller sig 
under dagen. Tidsspannen har satts till följande. 

• Morgon 07:30 – 09:30 

• Lunch 11:30 – 13:30 

• Eftermiddag 14:00 – 17:00

Utöver detta har på vissa utvalda platser 
kvällsobservationer utförts. Detta då det 
antagits att platsen inte har varit fullt utnyttjad 
under dagsobservationerna. Tidsspannet för 
kvällsobservationerna har satts till följande. 

• Kväll 18:00 – 21:00 

1.3.2 Loggbok 

För att samla intryck ifrån observationstillfällena har 
anteckningar från varje observation samlats i en loggbok. 
Syftet har varit att dels dokumentera vad platsen erbjuder 
och dels dokumentera särskilda omständigheter som 
kan påverkat resultatet av observationen. Vidare har 
loggboken använts för att dokumentera väderförhållanden 
och subjektiva tankar som framkommit under 
observationstillfället. Det ska dock påpekas att loggboken 
inte har fungerat som en regelrätt inventering av platsen.  

ÅLDER

KÖN

12-17

Tonåring

26-64

Vuxna

65+

Seniorer

Män

0-11

Barn

Kvinnor Annat kön
/inte säker

18-25
Unga vuxna

P - Pratar

Sitter
informellt

Bara vara T - väntar på 
transport

K - KulturÄ - Äter/
Dricker/fikar

S - Säljare/
arbetare

L -LekR - Rekreation
/träning

AKTIVITET

POSITION

Ligger

Sitter på
uteservering

Sitter 
publikt

Står

Protokoll gällande ålder och kön samt aktiviteter

Sitter publikt - Ett objekt vars primära funktion 
är sittplats, exempelvis en parkbänk. 

Sitter informellt - Den primära funktionen är inte 
sittplats, exempelvis en gräsplätt eller att personen 
lutar sig halvsittandes mot en pelare eller staket. 

Figur 1. Protokoll. 
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1.3.3 Kvantifiering av data 

Utifrån samtliga observationer har en mängd data samlats 
in med aktiviteter och könsfördelning på respektive 
plats. För att visa hur olika platser skiljer sig åt har data 
digitaliserats genom statistik och diagram, vilka ger en 
tydligare bild över hur de offentliga platserna används. 
Utifrån den insamlade datan har även en reflektion kring 
observationernas tillförlitlighet gjorts. 

Analys, Visualisering & Rapport 

Med observationer och loggbok som bas samt 
kvantifiering av data analyserades platserna utifrån 
ålder, kön och aktivitet. Antalet personer som vistades 
på platserna vid de olika observationstillfälllena har 
vidare visualiserats genom övergripande kartor över de 
observerade stadsdelarna. Detta med anledning av att få 
en övergripande bild över i vilken omfattning platserna 
används i förhållande till varandra och i förhållande till 

omkringliggande miljö. Ett antal platser valdes därefter 
ut för att djupare gå in på med vidare analys samt digital 
visualisering. Denna visualisering av de utvalda platserna 
visar sig en mer detaljerad bild av platserna. Dessa kartor 
visar till skillnad från ett diagram en geografisk position 
för de människor som använde den givna platsen och 
vilken position de hade. De positioner som åskådliggörs på 
kartan är följande.  

• Står
• Sitter publikt
• Sitter informellt
• Sitter på uteservering
• Ligger

*De aktiviteter som pågick som exempelvis prata visas inte 
i dessa kartor.

OBSERVATIONER

LOGGBOK

KVANTIFIERING AV DATA

ANALYS VISUALISERING RAPPORT

METOD
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Arbetet i denna rapport syftar till att analysera hur 
människor använder sig av stadens offentliga rum. Därav 
har inte flöden eller rörelsemönster observerats. Detta kan 
dock ha tagits i beaktning i loggboken.

Den geografiska avgränsningen är begränsad till fyra 
stadsdelar; Inom Vallgraven, Linné- och Vasastaden, 
Högsbo och Hjällbo. Inom de stadsdelarna har sedan 
ett urval av offentliga platser gjorts. Urvalet av platser 
har tagits fram av avdelningen Stadens Användning på 
Trafikkontoret, Göteborg. Därav kan det finnas ett fåtal 
områden som inte analyserats och observerats på grund av 
att information om platsen redan finns eller att den inte har 
setts som relevant för detta arbete. 

Observationerna har utförts sommaren 2019 under 
månaderna juni till och med augusti. Då variation i väder 
är en faktor har observationerna försökts utföras i så bra 
väder som möjligt, en något subjektiv bedömning, men där 
målet varit att utnyttja soliga dagar för observationer och 
de dagar med regn och dåligt väder för dokumentation, 
analys och visualisering. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR
I observationsprotokollen har avgränsningar gjorts för 
de båda protokollen: Aktiviteter samt Ålder och kön. 
Protokollet gällande Aktiviteter har avgränsats till fem 
positioner med åtta tillhörande aktiviteter. Vidare har 
protokollet för Ålder & Kön avgränsats till att endast 
avhandla män, kvinnor eller odefinierbart i fem ålderspann 
vilka visas på s.8 i figur 1. Den avgränsning som gjorts har 
varit nödvändig bland annat för att antalet aktiviteter inte 
ska vara obegränsade och för att skapa möjligheten att 
analysera vilka ålderskategorier platsen används av. 

Vad som bör påpekas är att den mänskliga faktorn kan ha 
påverkat resultatet av observationerna då observatörerna 
behöver göra en subjektiv tolkning och viss generalisering 
för exempelvis ålder och kön, vilket skulle ha kunnat få ett 
annat utfall beroende på observatör.
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Skala 1:70000
4 km

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© LantmäterietAvgränsade stadsdelar

2. Högsbo

4. Linné- & Vasastaden

1. Inom Vallgraven

3. Hjällbo

Figur 2. Avgränsningskarta. 
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I uppdraget ligger fokus främst på att analysera två 
kajstråk i stadsdelen Inom Vallgraven. Kajstråken sträcker 
sig mellan Lilla Bommen och Masthamnsbron samt mellan 
Drottningtorget och Rosenlundsgatan. 

Inom Vallgraven har 42 platser observerats varav 10 platser 
innefattar Kajstråk 1 och 14 platser innefattar Kajstråk 2. 

För resterande stadsdelar har 12 observationer utförts i 
Högsbo, 5 stycken i Hjällbo samt 15 stycken i Linnè- och 
Vasastaden. 

I följande kapitel kommer en mer djupgående analys av 
Inom Vallgraven att redovisas för att sedan ge en mer 
översiktlig analys av platser inom övriga stadsdelar. 

Skala 1:70000
4 km

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

1.

4.

2.

3.

126 341 409

565 2780 2802

163 681 767

302 405 358 Antal personer inom 
stadsdelarna

Morgon  

Lunch  

Eftermiddag

Inom Vallgraven  

Linné- & Vasastaden  

Högsbo

Hjällbo

1.

2.

3.

4.

2. OBSERVATIONER I GÖTEBORG

Figur 3. Karta över det totala antalet personer. 

Antal personer inom stadsdelarna
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2.1 INOM VALLGRAVEN  

Inom Vallgraven är en stadsdel i Göteborgs centrum som 
även inkluderar Nordstaden. Stadsdelen har endast en 
folkmängd på cirka 4200 personer men inkluderar ett stort 
antal arbetsplatser samt handel och andra verksamheter 
som gör att platserna i stadsdelen har ett stort antal 
besökare. 

I figur 5 redovisas hur många som vistas i stadsdelen under 
lunchsobservationerna i tidsspannet  
11:30 - 13:30. Resultatet visar att Kungstorget, 
Esperantoplatsen, Magasinsgatan samt Harry Hjörnes 
Plats var de mest använda platserna under lunchtiden. 
Gemensamt för dessa platser är att den mest frekventa 
aktiviteten på platsen var att uppehålla sig på 
uteserveringar.

Under eftermiddagsobservationerna sticker en observation 
ut vilket är Storan. Platsen hade under observationstillfället 
lite över 600 besökare där alla uppehöll sig på Storans 
uteservering. Kungstorget, Harry Hjörnes Plats, 
Magasinsgatan och östra samt västra Kungsportsplatsen 
erbjuder även de uteserveringar och har under 
observationerna många besökare. Bältesspännarparken 
och Gustav Adolfs Torg är två platser som inte erbjuder 

uteserveringar under eftermiddagsobservationen men som 
ändå lockar besökare.  

Under morgonobservationerna sticker istället Stenpiren 
ut som den plats där flest besökare uppehöll sig på. Vid 
observationstillfället befann sig cirka 120 personer på 
platsen, varav de flesta använde platsen som knutpunkt 
för färjetrafik. Under morgonobservationerna nyttjades 
även Nils Ericsonsplatsen, Slussplatsen och Gustav Adolfs 
Torg av ett högre besöksantal än resterande platser Inom 
Vallgraven. Gemensamt för dessa platser är att samtliga 
ligger i anknytning till knutpunkter. 

Harry Hjörnes är även det en plats där flera besökare 
vistas under morgonen och där platsen fungerar som en 
central passage genom innerstaden och har ett högt antal 
besökare under samtliga observationer.

Vidare har fem områden Inom Vallgraven valts ut för att 
i denna rapport på så vis redovisa en mer detaljerad bild 
och analys av områdena, vilka redovisas i följande avsnitt. 
De fem områdena utgörs av ett område med kajstråk och 
samt fyra områden med en kombination av platser Inom 
Vallgraven. 
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Figur 4. Besöksantal. 
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Legend, användning

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen
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Nummer i kartan står för angiven plats, vilket hittas i diagrammet nedan samt i diagrammet på föregående sida. 
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17

Legend, användning

1.7

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen
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2.1.1 Kajstråk

Den aktuella stadsdelen Inom Vallgraven utgörs dels av 
två kajstråk. Det första som i denna rapport benämns 
som Kajstråk 1 sträcker sig mellan Lilla Bommen och 
Masthamnsbron och stråket som benämns som Kajstråk 2 
sträcker sig mellan Rosenlundsgatan och Drottningtorget. 
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Figur 7.  Kajstråkskarta.Nummer i kartan står för angiven plats, vilket hittas i diagrammet på sida 14. 
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Kajstråk 1 och Kajstråk 2 skiljer sig åt i hur många som 
nyttjar platsen och vid vilket tillfälle. I figur 8 visas hur 
många som observerats under dygnets tre observationer 
på respektive kajstråk. 

Utifrån de utförda observationerna längs kajstråken visar 
det sig vidare att Kajstråk 2 utnyttjas i en nämnvärd 
större grad än Kajstråk 1 under framförallt lunch- och 
eftermiddagsobservationerna. För att försöka förstå 
skillnaderna i vistelsen mellan kajstråken bör det först 
nämnas att kajstråken skiljer sig i antalet observerade 
platser. Kajstråk 1 innefattar 10 platser och Kajstråk 2 
innefattar 14 platser. Genom att räkna på medelvärdet som 
utgörs av:

visar det sig att stråken fortfarande skiljer sig i 
antalet observerade under morgon-, lunch- och 
eftermiddagsobservation, villket visas i figur 9 nedan. 

Skillnaden i antal besökare för respektive kajstråk bör 
vidare ses som en konsekvens utav vad som erbjuds 
vid respektive stråk. Utbudskartan i figur 10 visar att 
det vid Kajstråk 2 finns ett större utbud av restauranger 
och uteserveringar samt både fler och större rekreativa 
ytor som bjuder in besökaren att slå sig ned, likt 
Bältesspännarparken. 
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Antal platser
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Morgon Lunch Eftermiddag

Kajstråk 1

Kajstråk 2

Medelvärde över antal besökare per observationstillfälle

Vid Kajstråk 1 är det ett glesare utbud och aktiviteterna är 
mer koncentrerat till ett fåtal platser såsom Stenpiren som 
knutpunkt med tillhörande restauranger och rekreativa 
ytor längs piren. Även Lilla Bommen är en plats som lockar 
ett högre antal besökare och där platsen bland annat 
erbjuder uteservering och där personer vistas längs älven. 
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  Kajstråk 1   Kajstråk 2

Figur 8.  

Figur 9.  
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Legend, tillgänglighet

Bar

Restaurang/matplats
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Kultur
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Knutpunkt
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Figur 10. Utbudskarta.

Aktivitet vid lunch

Utbudskarta

Vistelse på kajstråken 

Under morgonobservationerna är det låg aktivitet på båda 
stråken men där merparten av aktiviteter sker vid Kajstråk 
1 där 91 procent av de observerade står upp. Utav dessa 
personer väntar 65 procent på transport där Stenpiren 
bidrar till den största andelen. 

Fram mot lunch- och eftermiddagsobservationerna börjar 
restauranger, caféer och uteserveringarna öppna och den 
tydliga skillnaden mellan Kajstråk 1 och Kajstråk 2 är att 
merparten av de observerade vid Kajstråk 2 befinner sig 
på någon av uteserveringarna medan de som vistas vid 
Kajstråk 1 i större grad endast står eller sitter på platserna.
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2.1.2 Esperantoplatsen & 
Feskekörka
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Legend, användning

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen

Över 151 personer

121 - 150 personer

91 - 120 personer

61 - 90 personer

31 - 60 personer

0 - 30 personer

2.1.2 ESPERANTOPLATSEN & 

FESKEKÖRKA

Inom kartans avgränsningar är tre offentliga platser 
markerade, vilka visas nedan samt i Aktivitetskartan, 
figur 17. Dessa platser är Västra Feskekörka och 
Esperantoplatsen, vilken delats in i två delar. De två delarna 
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89%

Diagramrubrik

0 till 11 & 65+

Övriga

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

av Esperantoplatsen kallas i denna rapport för Inre och 
Yttre Esperantoplatsen.  

Den Inre och Yttre Esperantoplatsen samt Västra 
Feskekörka har vidare observerats individuellt under 
tre samt fyra tillfällen, varav Inre Esperantoplatsen även 
observerades under en kvällsobservation. Det med 
anledning av att platsens kvällsliv var av intresse.  

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

51 %
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Kajstråk 2

49 %

Figur 16. Esperantoplatserna och Västra Feskekörka  
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Yttre Esperantoplatsen.Feskekörka, västra.

Platsbeskrivning 

(Yttre) Esperantoplatsen
Den Yttre Esperantoplatsen utgörs idag av en gräsyta 
med grönska och träd strax intill. Platsen är välförsedd 
med olika typer av sittplatser, i form av gräsytan, bredare 
bänkar utan ryggstöd och klassiska sittbänkar som tillåter 
besökaren att slå sig ned på flera ställen på platsen. Parken 
är vidare populär av bland annat skateboardåkare.

(Inre) Esperantoplatsen
Den Inre Esperantoplatsen är belägen mellan två 
byggnader, varav restauranger med tillhörande 
uteserveringar finns belägna på båda sidor, vilka upptar 
stora ytor av området. Mellan uteserveringarna finns 
välanvända cykelställ och en cirkulär träbänk placerad runt 
ett träd med omgivande grönska. Den avgränsade platsen 
sträcker sig vidare ner mot kanalen där det idag finns 
utplacerade bänkar.

(Västra) Feskekörka
Området kring västra Feskekörka utgörs idag av dels 
byggnaden, där fiskhandel fortfarande pågår, och dels 
av utplacerade bänkar med tillhörande bord, vilka står 
utställda väster om Feskekörka. Dessa bänkset är publika 
för allmänheten och låter besökaren att antingen köpa mat 
från Feskekörka och slå sig ned eller alternativt att ta med 
sig egen mat.

Platsen utgörs till stor del även av en bilparkering där 
ett mindre område mellan parkeringen och den publika 
matplatsen utgörs av en yta med alternativa bänkar i 
varierade former och storlekar, vilka kombineras med 
rekreativa planteringar. Vidare finns ett fåtal primära 
sittbänkar utplacerade längs med kanalen i områdets 
västra del. I områdets östra del finns istället möjlighet att 
sätta sig på marken längs med kajkanten.

Inre Esperantoplatsen.
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LUNCHOBSERVATIONER

Aktivitetskarta

- Lunchobservationer

Västra Feskekörka

Observation 17 juni

ca. 21 °C

1

Inre Esperantoplatsen

Observation 17 juni

ca. 20 °C

Yttre Esperantoplatsen

Observation 17 juni

ca. 20 °C

1

2

3

Står

Sitter publikt

Sitter informellt

Sitter på uteservering

Figur 17. Aktivitetskarta.  
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Esperantoplatsen, yttre Esperantoplatsen,inre Feskekörska, västra

Dygnsvariation

Morgon Lunch Eftermiddag Kväll

Vistelse på platserna

Vistelsen på platserna skiljer sig åt under dagens tre 
observationstillfällen. I figur 18 ovan visas hur vistelsen för 
respektive plats varierar.

Utifrån antalet observerade under respektive observation 
är det tydligt att samtliga platser är förhållandevis 
outnyttjade under morgonobservationerna. En bidragande 
anledning till detta är att vid tidpunkten var Feskekörka 
stängt och endast Språkcafét hade öppet på Inre 
Esperantoplatsen. Verksamheterna kring platserna öppnar 
kring lunch då antalet besökare till respektive plats ökar. 
Under lunch- och eftermiddagsobservationerna är det en 
påfallande skillnad mellan hur de två platserna Inre- och 
Yttre Esperantoplatsen används och hur många personer 
respektive plats lockar. Vistelsen på Yttre Esperantoplatsen 
är låg i jämförelse med den Inre Esperantoplatsen, vilken 

utgörs till största del av besökare som sätter sig på 
någon av bänkarna eller av personer som stannar upp 
och navigerar sig vidare. På denna plats var det sedan ett 
flertal personer som valde att ta med sig medhavd lunch, 
vilket skiljer sig från Inre Esperantoplatsen. 

Inre Esperantoplatsen har varit välbesökt framförallt 
under lunch- och kvällsobservationerna med en nedgång 
under eftermiddagen. Under lunch, eftermiddags- och 
kvällssobservationerna har 465 personer observerats varar 
404 personer befunnit sig på någon av uteserveringarna 
på platsen. vilket visas nedan i figur 19.

Det visar sig även att de som vistas på platsen i största 
utsträckning uppskattas att tillhöra åldersgruppen 26 till 
64 vilket visas i stapeldiagrammet nedan, figur 20.
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Positionsfördelning - Västra Feskekörka Aktivitetesfördelning - Västra Feskekörka

  Står

  Sitter publikt

  Sitter informellt

  Bara vara

  Äter

Lunch Lunch

Till skillnad från framförallt Inre Esperantoplatsen utförs 
andra aktiviteter på platsen vid Västra Feskekörka. Under 
lunchobservationerna utnyttjar ett flertal besökare den 
publika matplats som är lokaliserad utanför Feskekörka och 
där ett flertal personer slår sig ned för att äta, antingen 
medtagen mat eller som de handlat inne i Feskekörka. 

Flertalet personer väljer även att sitta längs med kajkanten 
med medhavd lunch, vilket visas i Aktivitetskartan.

Under eftermiddagsobservationen är det liknande 
aktivitet och används därmed på liknande sätt som under 
lunchobservationen. 

Figur 21. Figur 22. 

Västra Fiskekörka



2.1.3 Kungstorget & 
Bastionsplatsen
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Legend, användning

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen

Över 151 personer

121 - 150 personer

91 - 120 personer

61 - 90 personer

31 - 60 personer

0 - 30 personer

Inom kartans avgränsningar är fyra offentliga platser 
markerade, vilka visas nedan samt i Aktivitetskartan, på 
s.29 i figur 24. Dessa är Kungstorget, vilket är uppdelat i 
tre områden samt Bastionsplatsen längs kanalen. De tre 
områdena är gatan norr om Saluhallen, Kungstorget övre 

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

söder om Saluhallen och området mellan trädraderna, 
söder om föregående område.

De fyra platserna har vidare observerats individuellt under 
tre tillfällen.  

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

50 %50 %

14%

86%

Diagramrubrik

0 till 11 & 65+

Övriga

2.1.3 Kungstorget & Bastionsplatsen

Figur 23. Kungstorget och Bastionsplatsen.

Kajs
trå

k 
1

Kajstråk 2



28

Kungstorget, mellan trädraderna
Under observationstillfällena stod ett flertal foodtrucks 
placerade längs området som ställt fram utemöbler i form 
av stolar och bord för sina gäster. Det finns även ett antal 
bänkar samt möjlighet att sätta sig på muren som sträcker 
sig längs områdets södra sida. Platsen ligger vidare under 
stora delar av tiden i nästintill full skugga, på grund av att 
träden längs sidorna täcker eventuellt solljus. 

Kungstorget, Bastionsplatsen
Bastionsplatsen erbjuder ett flertal sittplatser i form av 
bänkar och en stentrappa ner mot kanalen. Det finns även 
ett mindre trädäck i två nivåer där det ges möjlighet att 
slå sig ner. Utmed parkering finns även en av Göteborgs 
cykelpooler Styr & Ställ.

Kungstorget, gatan. Kungstorget, övre.

Kungstorget, mellan trädraderna. Kungstorget, Bastionsplatsen.

Platsbeskrivning 

Kungstorget, gatan
Denna plats utgörs till stora delar av uteserveringar, 
då flera restauranger är belägna i byggnaderna intill. 
Det finns inga publika sittplatser längs denna del av 
gatan utan istället hänvisas besökarna till sittplatser på 
uteserveringarna.

Kungstorget, övre
Den övre delen av Kungstorget är belägen söder om 
Saluhallen och på platsen finns ett flertal uteserveringar 
längs med Saluhallens fasad. På Kungstorget pågick under 
obersvationstillfällena torghandel med försäljning av frukt, 
växter och diverse varor. På torgets östra del finns ett 
antal bänkar utplacerade, vilka utgör de enda primära och 
publika sittplatserna på torget. Vidare finns betongblock, 
utsmyckade med keramik, utplacerade runt om på torget 
för att markera bilparkeringen i den södra delen av 
platsen. Dessa används i viss omsträckning som sekundära 
sittplatser men ger ett ostrukturerat intryck.
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Kungstorget, mellan trädraderna

Observation 9 juli

ca. 21 °C

1 2 3

Kungstorget, övre

Observation 9 juli

ca. 21 °C

Kungstorget, gatan

Observation 27 juni

ca. 23 °C

Kungstorget, Bastionsplatsen
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Sitter på uteservering

Figur 24. Aktivitetskarta.  
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Besöksantal - Kungstorget (hela)

Vistelse på platserna 

Vistelsen på platserna följer ett liknande mönster under 
dagens tre observationstillfällen där det under morgonen 
är lite eller ingen aktivitet alls för att sedan öka till 
lunchobservationen. Ovan, i figur 25, visas hur vistelsen för 
respektive plats varierar under dagen.

Under lunchobservationerna har totalt 646 personer 
observerats vilkt utgör cirka 67 procent av det totala 
antalet besökare på platserna, vilket visas i figur 26. 
 
På Kungstorget gatan och Kungstorget övre är den 
mest förekommande aktiviteten att sitta på någon av 
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uteserveringarna, vilka under lunchobservationerna har 
varit helt fulla. Under observationen befann sig 96 procent 
av de som vistades på Kungstorget gatan vid någon av 
uteserveringarna. Vid Kungstorget övre nyttjas även där 
uteserveringarna i stor grad men platsen erbjuder även 
andra kvalitéer såsom sittplatser och torghandel vilket 
gör att aktiviteterna blir något mer varierade vilket visas i 
diagrammet nedan, figur 27. Under observationen noteras 
at majoriteten av de besökere som står även nyttjar 
torghandel.
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Kungstorget mellan trädraderna samt Kungstorget 
Bastionsplatsen påverkas i stor grad av foodtrucksen 
på platsen. De flesta av foodtrucksen öppnar vid lunch 
och under dessa timmar lockas många besökare till 
platsen och där ett större antal personer sitter ner och 
äter, alternativt köper med sig mat och rör sig ner mot 
Kungstorget bastionplatsen. Detta på grund av att det 

inte finns tillräckligt med sittplatser vid Kungstorget 
mellan trädraderna eller att matgästerna föredrar att sitta 
utmed vattnet. Hur aktiviteten fördelades mellan platserna 
under lunchobservationerna visas i diagrammen nedan, i 
figurerna 28 & 29. Notera att en klar majoritet av de som 
står på platsen köar till någon av foodtrucksen.

Positionsfördelning - Kungstorget mellan trädraderna Positionsfördelning - Kungstorget, Bastionsplatsen
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2.1.4 GöteborgsOperan, 
Jussi Björlings Plats & Lilla Bommen
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Legend, användning

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen

Över 151 personer

121 - 150 personer

91 - 120 personer

61 - 90 personer

31 - 60 personer

0 - 30 personer

Inom kartans avgränsningar är fyra offentliga platser 
markerade, vilka visas nedan samt i Aktivitetskartan, figur 
31. Dessa platser är entrén till GöteborgsOperan, Jussi 
Björlings Plats och Lilla Bommen samt den intilliggande 
trappan ner mot Göteborgs gästhamn. 

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

De fyra platserna har vidare observerats individuellt under 
tre tillfällen.  

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser
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Figur 30. GöteborgsOperan, Jussi Björlings Plats & Lilla Bommen.
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Lilla Bommen
Vid Lilla Bommen finns idag en restaurang med tillhörande 
uteservering samt en butik, vilken bland annat erbjuder 
kajak- och kanotuthyrning. Vidare används Lilla Bommen 
även som gästhamn och hållplats för färjelinjen mot 
Klippan. Idag finns ont om primära sittplatser, speciellt 
under tider då uteserveringarna inte har öppet. Platsen 
utgörs även av en torgyta intill hållplatsen för färjelinjen, 
vilken upplevs stor, tom och outnyttjad. 

Inre hamnbryggan
Den Inre hamnbryggan utgörs av en trappa ned mot 
gästhamnen där även ett mindre gångstråk sträcker sig 
över ett trädäck.  

 

Platsbeskrivning

GöteborgsOperan - Entréplatsen 
Entréplatsen ligger i riktning mot vägen Västra Sjöfarten 
där även busshållplatsen Lilla Bommen är placerad. 
Sekundära sittmöjligheter finns vid trappan upp mot 
entrén och längs en låg mur som sträcker sig från entrén 
och snett ut mot kajstråket. Längs GöteborgsOperans 
sydvästra sida finns sittbänkar utplacerade. Vidare erbjuder 
platsen i viss mån grönska i form av blomsterarrangemang 
vid entrén.  

Jussi Björlings Plats
Platsen erbjuder idag sittbänkar längs med kajstråket 
och sittmöjligheter längs en trätrappa i anslutning till 
GöteborgsOperan. Jussi Björlings Plats utgörs delvis av 
en öppen hårdbelagd yta på cirka 2 500 kvm, vilket gör 
att platsen i viss mån upplevs tom och outnyttjad. Den 
öppna, stora ytan möjliggör dock för större evenemang på 
platsen.

Entréplatsen, Operan. Jussi Björlings Plats.

Lilla Bommen. Inre hamnbryggan.
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Vistelse på platserna  

Vistelsen på platserna skiljer sig åt under dagens tre 
observationstillfällen. Under morgonobservationerna är 
platserna relativt outnyttjade och det är därmed få som 
vistas på platserna. I stapeldiagrammet ovan, figur 32, 
visas hur vistelsen för respektive plats varierar mellan 
samtliga observationer.

Samtliga platser inom området ligger i anknytning till 
vattnet och lockar besökare under de soliga timmarna 
under lunch- och eftermiddagsobservationerna. 
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Vid Lilla Bommen vistas flertalet personer under 
lunchobservationen på restaurangen Proviants 
uteservering. Vidare utnyttjas även kajkanten i stor grad 
där ett större antal personer slår sig ned informellt för 
att äta eller bara vara. Dessa observationer visas tydligt 
i Aktivitetskartan på föregående sida, figur 31, där 
besökarna söker sig till platserna kring kajkanten, vilka 
utgör sekundära och nästintill de enda publika sittplatserna 
på området.
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Positionsfördelning - Jussi Björlings Plats

Lunch

  Bara vara

  Pratar

  Äter

Jussi Björlings Plats erbjuder ingen verksamhet såsom 
restauranger eller butiker men ytorna längs kajstråket gör 
att personer rör sig till platsen, vilket också åskådliggörs 
i Aktivitetskartan, figur 31. Vid lunchobservationen visar 
det sig att flertalet tar med sig mat för att sitta längs kajen 
och äta, bara vara eller prata. Hur platsen används under 
lunchobservationen visas nedan i figur 35.
 
Inre Hamnbryggan används på ett liknande sätt som Jussi 
Björlings Plats. Besökarna uppehåller sig på platsen genom 
att stå eller sitta på bryggan, alternativt trappan och där 

prata eller bara vara. Få personer verkar dock sätta sig och 
äta här och platsen kan mer ses som en transportsträcka 
mellan Operan samt Jussi Björlings Plats och Lilla Bommen.

Entréplatsen har under dygnets tre observationer varit 
tämligen outnyttjad. De få som observerats har kretsat 
kring den närliggande hållplatsen och väntat på transport.
Däremot bör det tilläggas att situationen kan vara en 
annan vid eventuella evenemang i GöteborgsOperan eller 
omkring området.
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2.1.5 Stenpiren, Skeppsbroplatsen
& Playa Skeppsbron
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Legend, användning

Platsförteckning
Kajstråk/platser vid vatten

Lilla Bommen-Stenpiren
1.1 Lilla Bommen
1.15 Inre hamnbrygga
1.2 Operan/entréplatsen
1.3 Jussi Björlingsplats
1.35 Operans uteservering
1.4 Packhusplatsen 1
1.5 Packhusplatsen 2
1.6 Packhusplatsen 3
1.7 Skeppsbroplatsen
1.8 Stenpiren

Vallgravssstråket
2.1 Esperantoplatsen inre
2.2 Feskekörka, väster
2.3 Rosenlundsplatsen
2.4 Sahlgrensgatan, sittplatser utmed vatten
2.5 Kungstorget, gatan
2.55 Kungstorget, övre
2.6 Kungstorget, mellan trädrader
2.7 Bastionsplats, Kungstorget
2.8 Kungportsplatsen,”nedre”
2.9 Bastionplatsen
2.10 ”Bastion Drottninggatan”
2.11 Bältesspännareparken
2.12 Plats Storan/Vallgraven

Torg
10. Lilla Torget
11. Gustaf Adolfs Torg
12. Kaserntorget
13. Grönsakstorget

Platser
20. Esperantoplatsen yttre
21. Kaserntorget, platsbildning grön
22. Magasinsgatan, platsbildning
23. Magasinsgatan, platsbildning
24. Kungsportplatsen väster
25. Kungsportplatsen öster
26. Harry Hjörnes plats
27. Hotellplatsen
28. Slussplatsen
29. Kronhusbodarna

 
Hållplatser/bytespunkter
30. Nils Ericsonplatsen

Popups, temporära platser
70. Playan Skeppsbroplatsen

Park
80. Domkyrkoplan
81. Kronhusplatsen

Över 151 personer

121 - 150 personer

91 - 120 personer

61 - 90 personer

31 - 60 personer

0 - 30 personer

2.1.3 Stenpiren, Skeppsbroplatsen 

& Playa Skeppsbron

Inom kartans avgränsningar är tre offentliga platser 
markerade. Dessa är Stenpiren, Skeppsbroplatsen och 
Playa Skeppsbron. Platserna visas i Aktivtetskartan, figur 
36.

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

De tre platserna har vidare observerats individuellt under 
tre samt fyra tillfällen, där Stenpiren även observerats 
under kvällstid. Det med anledning av att platsens kvällsliv 
var av intresse. 

Buss- och spårvagnshållplatsen vid Stenpiren har i detta 
projekt inte observerats.  

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

54 %46 %
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Figur 36. Stenpiren, Skeppsbroplatsen & Playa Skeppsbron.
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Platsbeskrivning 

Stenpiren
Stenpiren är en knutpunkt med färjetrafik, spårvagnstrafik 
och busstrafik och där platsen bland annat erbjuder 
resecentrumet, Stenpiren. Resecentrumet fungerar dels 
som vänthall men innefattar äve en Pressbyråbutik och två 
restauranger, vilka båda har uteserveringar som sträcker 
sig intill resecentrumet. Vidare utgörs Stenpiren av en 
pir, öster om resecentrumet, vilken ligger en aning avskilt 
från resten av platsen. Sydväst om resecentrumet finns 
cykelparkering samt cykelpoolen Styr & Ställ. På Stenpiren 
finns vidare ett antal sittbänkar placerade på platsen 
samt ett trädäck intill färjeläget, vilket erbjuder ytterligare 
sittplatser. 

Skeppsbroplatsen
På Skeppsbroplatsen är bland annat hotellet Comfort med 
tillhörande uteservering beläget. Det finns även ett antal 
sittbänkar på platsen samt en cirkulär träbänk i mitten av 
platsen. På platsen finns en del blomsterarrangemang och 
ett träd i mitten av den cirkulära träbänken.

Playa Skeppsbron
Playa Skeppbron är en tillfällig plats som idag erbjuder 
solstolar och parasoll, vilka är utplacerade på den 
konstgjorda sandstranden. Förutom solstolar och parasoll 
är platsen även utsmyckad med palmer och ett flertal 
blomsterarrangemang samt ett trädäck i olika nivåer, vilket 
erbjuder ett flertal sittplatser.

Skeppsbroplatsen.

Playa Skeppsbron.Stenpiren.
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Vistelse på platserna 

Stenpiren tillsammans med Skeppsbroplatsen utgör den 
enda knutpunkten som analyserats Inom Vallgraven. 
Vistelsen och användningen på de tre platserna Playa 
Skeppsbron, Stenpiren & Skeppsbroplatsen skiljer sig åt. 
Stapeldiagrammet, figur 38, visar hur vistelsen på platserna 
varierar under dagen. 

Utifrån diagrammet är det tydligt att utläsa att Stenpiren 
står för merparten av vistelsen under dagens tre 
observationer. 

Aktiviteten på Stenpiren ändras från morgon till kväll där 
platsen under morgonobservationen framförallt fungerar 
som en knutpunkt och där således majoriteten av de 
observerade väntar på transport, vilket visas i figur 39. 

Vid lunchobservationen fungerar platsen fortfarande i stor 
grad som knutpunkt där merparten väntar på transport. 
Vad som dock bör sägas om just denna observation är att 
det blåste mycket och det tycktes vara så att besökare 
valde att sitta inomhus och äta eller uppehålla sig.
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Vid eftermiddagsobservationen händer något på platsen 
och de som vistas på platsen väljer ett större omfång 
av aktiviteter. Aktivitetskartan visar hur personerna på 
platsen utnyttjar både uteserveringarna och sittplatserna 
på platsen men att många även väljer att sitta vattennära 
utmed piren. Hur aktiviteterna är uppdelade under 
eftermiddagsobservationen visas i diagrammen nedan, 
figurerna 41 & 43. 

Stenpiren var även en av de platserna där det valdes att 
utföra kvällsobservationer. Resultatet visar att Stenpiren 
är som mest besökt i tidspannet, 18:00 - 21:00, med cirka 
162 besökare. Aktiviteten under dessa timmar är fortsatt 
blandad och de som väntar på transport utgör ungefär 24 
procent. Aktivtetsfördelningen visas i figur 44.

Vid skeppsbroplatsen har det under de utförda 
observationerna varit ett lågt vistelseantal Det 
observerades 11 personer under morgonen, 16 
personer under lunchen och 30 personer på 
eftermiddagsobservationen. Under observationerna har 
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det varit bra väder men hotellets uteservering har under 
stora delar av dagen legat i skugga vilket kan påverka hur 
många som valde att nyttja platsen. Skeppsbroplatsen 
upplevs som en plats de flesta rör sig igenom och inte 
stannar till vid.

Playa Skeppsbron har i jämförelse med andra 
observerade platser relativt få besökare som uppehåller 
sig på platsen. Det som skiljer denna plats från flera 
av de resterande platserna Inom Vallgraven är dess 
begränsade storlek. Platsen i sig utgörs av en mindre 
yta och sittmöjligheterna är begränsade, vilket bör tas 
i beaktning vid jämförelse med andra platser. Under 
morgonobservationen var platsen helt folktom men under 
lunch- och eftermiddagsobservationerna utnyttjas platsen 
väl. Under dessa observationer har platsen använts inom 
olika aktivitetsområden bland annat för att leka i sanden, 
sola, prata eller som en plats att äta vid. Många sitter på 
någon av solstolarna och de som uppehåller sig på platsen 
stannar ofta en längre tid, många var kvar under hela 
observationerna. 
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Skala 1:5500
275 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

2.2 HÖGSBO
Högsbo är en stadsdel söder om Göteborgs innerstad där 
totalt 12 platser har observerats. 

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

Observationerna i stadsdelen utfördes mellan 1:e och 9:e 
juli 2019.

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

52 %48 %
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78%

Diagramrubrik

0 till 11 & 65+

Övriga

Figur 45. Observerade platser inom Högsbo

Axel Dahlströms Torg

Marklandsgatan
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Vistelse på platserna

Vistelsen och användningen på de tolv platserna i Högsbo 
skiljer sig åt. Figur 46 visar hur vistelsen på platserna 
varierar under dagen. 

Utifrån den sammanställda datan är knutpunkten vid 
Marklandsgatan den mest välbesökta platsen och där 
flest antal uppehåller sig. Utifrån att Marklandsgatan är 

Platsbeskrivning

De observerade platserna inom Högsbo är parkområden, 
torg och knutpunkter. Det som kännetecknar de flesta 
av platserna är dess barnvänliga och gröna ytor. Flera 
av platserna har inom de senaste åren fått en ny 
utformning eller utsmyckats med mer grönska och 
blomsterarrangemang. 

Gemensamt för majoriteten av platserna är, förutom att de 
är barnvänliga och utgörs av många gröna inslag, även att 
de erbjuder ett större antal sittplatser.

Inom Högsbo finns däremot en plats som sticker ut, vilken 
är Flatås Torg. Torget är beläget i södra delen av det 
avgränsade området och upplevs som en baksida och 
bortglömt. 
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en renodlad knutpunkt är det även förståeligt att siffrorna 
visar detta resultat. Även hållplatsen vid Axel Dahlströms 
Torg är en välbesökt plats då det är en knutpunkt för 
spårvagnstrafik. Av de 1066 personer som observerats 
i Högsbo under de tre observationstillfällena har 843 
personer vistats på någon av knutpunkterna, vilket visas 
i figur 47. Av dessa besökare väntar 823 personer på 
transport, vilket utgör 98 procent av knutpunkternas 
besökare.

Utav de två torgen som observerades erhöll Axel 
Dahlströms Torg flest personer som vistades på platsen. 
Aktiviteten på torget har till största del bestått av personer 
som bara är, sitter på någon av bänkarna eller pratar. Flatås 
Torg var istället en plats där knappt någon eller väldigt få 
personer observerades. Under dagens tre observationer 
vistades totalt sex personer en kort stund på torget. 
Att Högsbo är en stadsdel som är barnvänlig med parker 
och grönområden gör att andelen observerade inom 
ålderspannen 0 till 11 och de över 65 är relativt högt 
inom området. Av alla observerade besökare i Högsbo 
är 22 procent inom nämnt åldersspann men genom att 
endast se till de observerade parkerna (Kapplands- och 
Flatåsparken) är andelen istället 58 procent. Diagrammet i 
figur 48 visar att 32 procent av de som utför någon slags 
aktivitet i Högsbo gör det i form av lek, vilket är 79 av 
totalt 246 personer (Knutpunkter är exkluderade).

Figur 46. 
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2.3 HJÄLLBO
Hjällbo är en stadsdel nordost om Göteborgs innerstad där 
fem platser har observerats. 

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

Observationerna i stadsdelen utfördes mellan 11:e och 12:e 
juli 2019.

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

52 %48 %

25%

75%

Diagramrubrik

0 till 11 & 65+

Övriga

Figur 49. Observerade platser inom Hjällbo.

Hjällbo Torg

Eriksbro Torg
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Vistelse på platserna

Vistelsen och användningen på de fem platserna i Hjällbo 
skiljer sig åt. Nedan visas hur vistelsen på platserna 
varierar under dagen, figur 52.
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Platsbeskrivning

De observerade platserna inom Hjällbo har varit antingen 
torg eller knutpunkter, varav Hjällbo Torg sticker ut 
bland de observerade platserna. Hjällbo Torg är en plats 
där bland annat frukt & grönt-butiker står placerade på 
torget samt där lek- och sittmöjligheter finns på stora 
delar av platsen. Även en hel del grönska, i form av 
blomsterarrangemang pryder delar av torget. 

Under torsdagar erbjuder platsen torgmarknad, vilket vid 
obersevationstillfällena var fallet. Vid dessa tillfällen fylls 
stora delar av torget med marknadsstånd med ett varierat 
utbud. 

Besöksantal per observationstillfälle
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Under observationstillfällena sticker två platser ut, vilka 
är Hjällbo Spårvagnshållplats och Hjällbo Torg. Vid 
spårvagnshållplatsen står eller sitter samtliga och väntar 
på transport. Observationen på Hjällbo Torg utfördes 
torsdagen den 11:e juli och då det är marknad på torsdagar 
påverkade det observationen. Marknaden ställdes ut 
redan vid morgonobservationen men där försäljning 
var påbörjad först vid lunch och fortsatte sedan under 
eftermiddagsobservationen. Aktiviteten under lunch och 
eftermiddag är relativt likartad och aktivitetsfördelningen 
under utförda lunchobservationer visas i figurerna 50 & 51  
nedan. 

Genom att kolla på exempelvis eftermiddagsobservationen 
på Hjällbo Torg visar den att platsen tycks locka en 
differentierad grupp personer i ett varierat ålderspann. 
Nedan redovisas ålder och könsfördelningen för 
observationen. 

Under dagens tre observationer var 29 procent av torgets 
318 besökare i åldersspannet 0 till 11 och över 65 vilket kan 
jämföras med hela stadsdelen Hjällbo där 25 procent av de 
877 observerade besökarna tillhörde åldersspannet 0 till 11 
och över 65.

Figur 50. Figur 51. 

Figur 52. 
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Skala 1:5500
275 m

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

2.4 LINNÉ- & VASASTADEN
Linné- och Vasastaden lokaliseras strax söder om Inom 
Vallgraven där 15 platser observerats. Observationerna 
utfördes mellan 16:e till 24:e juli 2019. 

0 till 11 år & 65+ Övriga åldersgrupper

Inom området har även tre kvällsobservationer utförts på 
platserna Tredje Långgatan, Järntorget och Hagabion.

Köns- och åldersfördelning - samtliga platser

51 %49 %
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Diagramrubrik

0 till 11 & 65+

Övriga

Figur 54. Observerade platser inom Linné & Vasastaden.
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Linnéplatsen Hållplats består av två delområden vilka 
är buss- och spårvagnshållplatsen. Under dagens tre 
observationer observerades 341 personer på platsen varav 
303 väntade på transport, vilket utgör 83 procent. Övrig 
aktivitet på platsen består främst av besökare som bara är, 
står, sitter eller pratar.

Observationen på Järntorget har utförts på torgytan 
och således har inte spårvagnshållplatsen varit en del av 
observationen. Torget är tämligen outnyttjat på morgonen 
men under lunch-, eftermiddags- och kvällsobservationen 
ökar antalet besökare på platsen. Aktiviteten under dessa 
observationer är blandad och torget nyttjas bland annat 
av besökare på uteserveringarna, personer som nyttjar 
bänkarna eller personer som uppehåller sig kring fontänen. 
Aktivitetsfördelning under dessa observationer är relativt 
likartade och fördelning under eftermiddagsobservation 
visas i figur 57. 
  
Under observationerna inom tidsspannet, 07:30 - 17:00,  
var en stor andel av restaurangerna och barerna stängda 
vid Hagabion, Järntorget och Tredje Långgatan. Det var 
därför intressant att se hur kvällslivet på dessa platser såg 
ut. En samlad analys av aktiviteten på dessa platser visar 
att 526 av de 702 observerade personerna befann sig på 
någon av de uteserveringarna som erbjuds på platserna. 
Diagrammet för denna analys visas i figur 58. 

Platsbeskrivning
En stor del av de observerade platserna inom det 
avgränsade området kännetecknas av de flertal 
uteserveringar belägna på platserna, exempelvis Tredje 
Långgatan och Hagabion. Vasaparken är istället en plats 
som erbjuder framförallt gröna och blåa inslag, detta i 
form av gräsytor och en fontän med omgivande sittplatser. 
Liksom Vasaparken är Olof Palmes Plats en yta vars 
främsta funktion är en plats för socialisering och där 
platsen erbjuder ett flertal sittmöjligheter. På platsen finns 
en upphöjd konstgräsmatta med en studsmatta, vilken 
bjuder in till lek.

 Morgon  Lunch Eftermiddag Kväll
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Vistelse på platserna

Vistelsen och användningen på de 15 platserna i Linné- och 
Vasastaden skiljer sig åt. Stapeldiagrammet i figur 55 visar 
hur vistelsen på platserna varierar under dagen. 

De platser som har flest besökare under dagen är 
Linnéplatsen Hållplats och Järntorget. Även längs 
Linnégatan (Majorsgata - Linnèplatsen) vistas flertalet 
personer under dagen. Samtliga kvällsobservationer ger 
toppnoteringar i antal besökare, vilket visar på att området 
har ett rikt kvällsliv. 

Besöksantal per observationstillfälle

Figur 55.
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För att få en bredare bild av vad som kan få människor 
att besöka olika platser har sex utav de observerade 
platserna tagits ut, varav tre platser med ett högt antal 
besökare samt tre med ett lägre antal besökare. Utöver 
antalet besökare på platsen har aspekter kring platsens 
egenskaper och kvalitéer tagits i beaktning vid val av 
dessa platser. I figur 59 nedan visas det totala antalet 
besökande på respektive plats Inom Vallgraven.  

För de tre platser med få besökare valdes platser där 
samtliga befinner sig inom kajstråken. Platserna anses ha 
potential att bli välbesökta och det är därav intressant hur 
vistelsen och platsens utformning ser ut idag. Platserna 
som valts ut är följande: 

• Packhusplatsen 2 & 3 

• Sahlgrensgatan 

• Bastionsplatsen, Drottninggatan 

Utav de 15 platser med högst antal besökare under dagens 
tre observationstillfällen har ett flertal redan tagits upp 
i rapporten. De platser med mest besökare under de tre 
observationstillfällena visas i stapeldiagrammet nedan. 

För de tre platser med högst antal besökare valdes platser 
som lokaliseras Inom vallgraven och där de tre platserna 
erhåller olika egenskaper som tycks locka besökare till 
platserna. Platserna som valts ut är följande: 

• Storan 

• Harry Hjörnes Plats 

• Bältesspännarparken

Storan och Harry Hjörnes Plats är de två platserna med 
flest antal besökare under dagen som inte redan har tagits 
upp i rapporten och är därför av intresse. För att få en 
mer grundad uppfattning vad som får folk att besöka och 
uppehålla sig på platser var det även av intresse att välja 
en plats Inom Vallgraven med besökare i skiftande åldrar 
och där andra aktiviteter utförs. Därmed valdes även 
Bältesspännarparken som plats för vidare analys. 
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Figur 59.  Utvalda platser

3.1 HÖGA & LÅGA BESÖKSANTAL
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Låga besöksantal
 

Packhusplatsen 2 & 3
Platserna är båda belägna nära vattnet och Göta Älv. 
Packhusplatsen 3 ligger i anslutning till Casino Cosmopol 
och Packhusplatsen 2 ligger i anslutning till föregående 
plats, norr om casinot.
 
Platsbeskrivning 
Packhusplatsen 3 består av en brygga med sittbänkar samt 
casinots uteservering. Packhusplatsen 2 präglas istället av 
stora ytor som fungerar som parkering. Längs kajstråket 
finns stora båtar som skymmer sikten ut över vattnet och 
gör att utrymmet längs kajstråket upplevs som trångt. På 
platsen finns även ovårdade samt bortglömda bänkar, vilka 
utgör de enda sittplatserna på Packhusplatsen 2. 
 
Vistelse på platserna
Hur vistelsen på Packhusplatsen 2 & 3 varierar under dagen 
visas nedan i figur 60. 

Vistelsen på platserna varierar något under dagen med 
en toppnotering på 22 personer vid lunchobservationen 
på Packhusplatsen 2. Under denna observation ska dock 
tilläggas att en av båtarna var på väg att ge sig av vilket 
lockade människor till platsen. 11 av de personer som 
observerades vid tidpunkten tillhörde besättningen vilket 
gör att en lunchobservation vid ett annat tillfälle med stor 
sannolikhet hade gett ett lägre antal besökare på platsen. 
Morgonobservationen utfördes under samma dag där åtta 
av de 10 observerade personerna tillhörde besättningen till 
en av båtarna. 

Vid Packhusplatsen 3 observerades under lunch- och 
eftermiddagsobservationen 15 personer per observation. 
Aktiviteten under lunch bestod då av personer som står, 
sitter, pratar eller bara är. Under eftermiddagen utnyttjade 
ett fåtal casinots uteservering och resterande sitter eller 
står. 

Sahlgrensgatan
Sahlgrensgatan är cirka 300 meter lång och sträcker sig 
mellan rondellen vid Rosenlundsplatsen i väst och Västra 
Hamngatan i öst.

Platsbeskrivning 
Norr om Sahlgrensgatan är parkeringshuset Pedagogen 
belägen. Anslutande till denna byggnad och 
Sahlgrensgatan är ett större trädäck i olika nivåer, vilket 
erbjuder sittplatser för ett flertal personer. Under dagtid 
fylls gatan med bilar på parkeringsplatserna längs med 
kanalen men hindrar inte möjligheten för gående att röra 
sig längs med kajstråket. Däremot bidrar bilparkeringen till 
att stråket längs kanalen inte upplevs rekrativt.

Vistelse på platsen. 
Hur vistelsen varierar under dagens tre observationer visas 
i figur 61. 

Vad som bland annat är av intresse med platsen är det 
stora trädäcket i olika nivåer, vilket erbjuder sittplatser med 
viss utsikt ut över kajstråket. Under morgonobservationen 
var endast sex personer på platsen, vilka alla var stående 
och merparten stannade till vid parkeringsautomaten. 
Under lunch- och eftermiddagsobservationen besökte 20 
respektive 15 personer platsen. Personerna i fråga står eller 
sitter publikt. 

Av de som bara står så uppehåller sig de flesta personerna 
kring parkeringen och parkeringsautomaten. Platsen 
känns därför mer som en parkeringsplats än en plats där 
personer aktivt vill uppehålla sig på. Under dagens tre 
observationer nyttjar 13 personer trädäcket. 
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Bastionsplatsen, Drottninggatan
Platsen valdes till kategorin då det är en plats som ligger 
centralt. Bastionsplatsen ligger i anslutning till knutpunkten 
Centralstationen och Drottningtorget samt nära Göteborgs 
centrala delar såsom Kompassen. Platsen är en av tre 
bastionsplatser som observerats där resterande två 
utgörs av ”2.9 Bastionsplatsen” och ”2.7 Kungstorget, 
Bastionsplatsen” varav den sistnämnda avhandlas i kapitel 
2.1.3.
 
Platsbeskrivning  
Platsen utgörs av kullersten och en skulptur centrerad på 
platsen. Platsen är inhägnad men öppen för allmänheten 
vilket skapar ett rum på den annars öppna ytan. Närheten 
till Trädgårdsföreningen och grönska ger platsen ett lugn.
Platsen tycks därav ha potential att kunna vara en plats 
där personer kan uppehålla sig. Däremot finns idag inga 
sittbänkar eller annan möblering. Trappan ned mot kanalen 
öppnar dock upp möjligheten att sitta ner samt vid 
kajkanten. 
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Figur 63.

Vistelse på platserna
Nedan visas hur vistelsen på platserna varierar under 
dagen i relation till de andra bastionsplatserna, vilket visas 
nedan i figur 62. 

Under morgon- och lunchobservationen observerades 
fyra respektive två personer på platsen. På morgonen står 
samtliga och under lunch sitter de två observerade och 
äter. 

Till eftermiddagsobservationen ökar antalet besökare på 
platsen där totalt 23 personer uppehåller sig på platsen. 
De flesta sitter på trappan eller längs kajkanten och 
några står. I figur 63 visas aktivitetsfördelningen under 
observationen.
 

Kungstorget, 
Bastionsplatsen

Bastionsplatsen Drottninggatan, 
Bastionsplatsen
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Höga besöksantal

Harry Hjörnes Plats
Harry Hjörnes Plats är ett mindre torg beläget vid den 
östra delen av Kungsgatan, där Fredsgatan korsar 
Kungsgatan, Östra Larmgatan och Trädgårdsgatan. 
Observationerna utfördes mellan 12:e till 24:e juni 2019.

Platsbeskrivning
På Torget finns ett flertal restauranger och cafèer med 
tillhörande uteserveringar. Platsen ligger i direkt anslutning 
till Kompassen där mycket handel sker. Mitt på torget är en 
slingrande mur utplacerad vilken besökare kan sitta på, i 
övrigt saknar torget publika sittplatser. 

Vistelse på platsen
Hur vistelsen varierar under dagens tre 
observationstillfällen visas nedan i figur 64.
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Den aktiviteten som utförs i största grad är att sitta på 
uteservering vilket 115 av torgets 140 besökare gör. 
Till eftermiddagsobservationen sjunker antalet besökare 
något och framförallt sker detta med anledning av att 
lunchgästerna försvinner från uteserveringarna. Istället 
nyttjas torget mer som en mötesplats och det observeras 
fler som står eller sitter och pratar. 

Storan
Storan eller Stora Teatern är en plats mittemot 
Bältesspännarparken. Observationerna utfördes mellan 
24:e till 1:e juli 2019.

Platsbeskrivning
På platsen är Stora teatern belägen samt en stor 
uteserveringen som sträcker sig längs platsen och utmed 
grönområdena vid Kungsparken. Det finns förhållandevis 
god tillgång med sittbänkar på platsen och längs kanalen 
finns gräsytor, vilket ger möjligheter att sitta ned vid bra 
väder. 

Vistelse på platsen
Hur vistelsen varierar under dagens tre 
observationstillfällen visas i grafen nedan, figur 66.

Vistelsen på platsen skiljer sig markant beroende på 
när under dagen platsen besöktes. Under morgon- och 
lunchobservationen är platsen outnyttjad. Det observeras 
endast tre respektive 28 personer. Utav dessa står de flesta 
och bara är. Under dessa observationer är det även noterat 
låga rörelseflöden genom platsen. 

På eftermiddagen utförs observationen mellan 17:40 till 
18:00 då Storans uteservering är öppen. Uteserveringen 
är då välanvänd och det görs en toppnotering i antal 
personer som vistas på en plats under en enskild 
observation. Det ska dock tilläggas att den kvalitativa 
metod som använts i denna rapport inte är optimal för att 
observera en så stor mängd besökare på en och samma 

Under morgonobservationen har torgets och 
verksamheterna på platsen ännu inte öppnat. Trots mycket 
rörelse genom platsen uppehåller sig få på platsen.

Senare under dagen börjar torgets och närliggande 
verksamheter att öppna. Under lunchobservationen 
är platsen full och lunchgäster lockas till platsens 
uteserveringar, vilka fylls på kontinuerligt. Aktiviteten visas 
i figur 65.

Positionsfördelning - Harry Hjörnes Plats
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Figur 65. Figur 66.

Besöksantal per observationstillfälle - Storan

  Står

  Sitter publikt

  Sitter på uteservering

A
nt

al
 p

er
so

ne
r



61

plats. Därav gjordes ett uppskattade att majoriteten av de 
som vistades på uteserveringen befann sig i åldersspannet 
26 till 64 år och att samtliga på uteserveringen åt eller 
drack. Resultatet visade att 605 personer observerades på 
platsen, varav 578 personer befann sig på uteserveringe, 
vilket utgör 96 procent. Resterande personer befann sig 
främst utmed kanalen och satt informellt i gräset.

Bältesspännarparken
Bältespännarparken är det informellt namnet på 
en stor park mitt emot Stora teatern och intill 
Trädgårdsföreningens huvudentré. Observationerna 
utfördes mellan 24:e till 1:a juli 2019.

Platsbeskrivning 
Platsen utgörs av stora grönområden och rekreativa ytor, 
bland annat i form av en fontän vilken är centrerad i mitten 
av Bältesspännarparken. Längs med kanalen på platsens 
norra del finns gräsytor, vilka erbjuder besökare att sitta 
ned vid bra väder. Inom platsens avgränsning finns även 
gott om bänkar utplacerade och i den nordvästra delen 
finns ett trädäck i olika nivåer, vilket erbjuder sittplatser. 
Vid Trädgårdsföreningens huvudentré finns en uteservering 
där ytan med placerade solstolar, utmed gång- och 
cykelbanan, varit aktuell för observationen. Inom området 
finns även en kiosk och vid kanalen finns uthyrning av 
kajaker och trampbåtar. 

Vistelse på platsen
Hur vistelsen på platsen varierar under dagens tre 
observationer visas i figur 67. 

Under morgonobservationen är parken folktom och 
det observeras endast fyra personer. Det är dock viss 
rörelse genom parken och då framför allt via gång- 
och cykelbanan som sträcker sig i parkens utkanter 
från Nya allén till Kungsportsbron. Under lunch- och 
eftermiddagsobservationen ökar antalet som vistas i 
parken till 63 respektive cirka 110 personer. Under båda 
observationerna är det mycket rörelse i parken och många 
rör sig mot fontänen där turister tar kort och familjer låter 
barnen leka vid vattnet. De som vistas på platsen utnyttjar 
att sitta dels på bänkarna men även i gräset. Aktiviteten för 

4

63

109,5

0

20

40

60

80

100

120

Morgon Lunch Eftermiddag

Medelvärde under dag

64%

33%

3%

Lunch

Står

Sitter.Pub

Sitter.Inof

Sitter.uteserveri
ng

46%

26%

17%

7% 4%

EM

Står

Sitter.Pub

Sitter.Inof

Sitter.uteserveri
ng

lunch- och eftermiddagsobservationerna visas i figurerna 
68 & 69. 
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Aktiviteten är under dessa observationer snarlik där fler 
besökare under eftermiddagen sitter informellt eller leker 
jämfört med lunchobservationerna. 

Det är även intressant att se till åldersfördelningen 
på platsen. Genom en sammanställning av de tre 
observationerna visar den att platsen sticker ut i området 
Inom Vallgren då platsen fångar ett större åldersspann än 
andra observerade platser vilket visas i figur 70. 

Den vanligaste åldersgruppen är de som befinner sig 
mellan 26 till 64 år vilket det är på samtliga platser som 
observerats. Dock lockar platsen framförallt fler besökare 
i åldersspannet 0 till 11 och besökare över 65 år vilka utgör 
32 procent av de observerade i parken. 

Besöksantal per observationstillfälle - Bältesspännarparken Åldersfördelning - Bältesspännarparken
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3.2 ANALYS
Syftet med detta uppdrag var att se av vilka våra offentliga 
rum används av och hur de används med ledorden om att 
skapa hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett 
rikt stadsliv. I denna del av rapporten diskuteras följande 
frågeställningar: 

• Vad lockar personer att besöka platser?
• Vad gör att vissa personer besöker vissa platser?
• Hur påverkar platsers möblering aktiviteten på platsen?
• Hur skiljer sig innerstaden från ytterområden?
• Hur skiljer sig innerstaden från mellanstaden?

Vad lockar personer att besöka platser? 

Utifrån de observationer som utförts Ínom Vallgraven, 
Högsbo och Hjällbo samt Linné- och Vasastaden har två 
faktorer manifesterat sig vad gäller antal besökare per 
plats. Dessa faktorer är:

1. Knutpunkter eller hållplatser för kollektivtrafik
2. Utbud av uteserveringar

För knutpunkter har vi kunnat se en tydlig trend att 
dessa platser är relativt välbesökta under dagens tre 
observationer. Framför allt har knutpunkterna stuckit ut 
som de platser där ett högt antal besökare vistas under 
morgonobservationerna vilket antas bero på transport till 
och från huvudsaklig sysselsättning. Aktiviteten på dessa 
platser är homogen och består ytterst av personer som 
antingen står eller sitter och väntar på transport. Dock bör 
det tilläggas att Stenpiren sticker ut som en knutpunkt 
där de som vistas på platsen även utför andra aktiviteter 
än att vänta på transport. Platsen erbjuder uteserveringar, 
sittmöjligheter och en rekreativ yta längs med vattnet som 
gör att de som vistas på platsen inte nödvändigtvis valt 
platsen med anledning av att sedan resa vidare.

Utbud av uteserveringar är en stor faktor för antalet 
besökare på given plats som utkristalliserade sig 
tidigt i projektet. Vad som dock bör avhandlas är 
att observationerna i detta projekt är utförda under 
sommaren 2019 under juni till början av augusti och att 
uteserveringarnas påverkan av antalet besökande är 
säsongsberoende, vilket bör tas i beaktning. 

Vad vi har kunnat se är att merparten av platserna med 
högt antal besökare under dagens tre observationer är 
platser med flera uteserveringar. Exempel på platser är 
Storan, Inre Esperantoplatsen, Kungstorget, Harry Hjörnes 
Plats, Kungsportsplatsen Västra och Magasinsgatan. På 
samtliga platser sitter alltid över hälften av besökarna 
under toppnoteringarna på uteservering. På Storan, 
Magasinsgatan och Inre Esperantoplatsen uppehåller 
sig över 90 procent på platsernas uteserveringar. Det 
avhandlades också i Kapitel 2.1.1 att Kajstråk 1 hade ett 
högre vistelseantal än Kajstråk 2 vilket då beror på att 
några av ovan nämnda platser faller inom det stråket. 
Vidare visade det sig att samtliga kvällsobservationer gav 
toppnoteringar i antalet besökare på respektive plats. En 
samlad analys visade också att på de fem platserna som 
analyserades befann sig 740 personer på uteservering, 
vilket var 70 procent av de observerade. 

Utav de som befinner sig på uteserveringarna har det 
antagits att alla har ätit eller druckit vilket vi därmed kan 
säga är en populär aktivitet i besökandet av en plats. Detta 
föranleder att ta upp ett fenomen som blivit vanligare 
i Göteborg under sommaren 2019, vilket är foodtrucks. 
Platser som påverkats utav dessa är Gustav Adolfs Torg 
och Magasinsgatan men framför allt Kungstorget mellan 
trädraderna som tagit upp i denna rapport. Foodtrucks har 
troligen varit den övergripande orsaken till att personer 
vistats på platsen under toppnoteringarna och har även 
påverkat Kungstorget Bastionsplatsen besöksantal då 
personer valt att sätta sig med medköpt mat. 

Vad gör att vissa personer besöker 
vissa platser?

 
För att få en uppfattning om vilka som besöker platserna 
har nyckeltal tagits fram för olika stadsdelar, områden och 
platser. Det vi utgått från är att se till fördelning mellan 
män och kvinnor samt andelen besökare som befinner sig 
i åldersspannet 0 till 11 och över 65 år. Vi har inte kunnat 
se någon plats där det skiljer sig nämnvärt mellan kvinnor 
och män. I enstaka fall kan fördelningen skjutit åt något 
håll men då har få personer observerats och detta tros 
bero på slumpen eller tillfälligheter. När det gäller ålder 
däremot har vi kunnat urskilja några trender. Flera platser 
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med gröna och blåa element (grönska och vatten) såsom 
Bältespännareparken, Flatåsparken, Kapplandsplatsen 
och Eriksbo Torg lockar både den yngre och äldre 
publiken. Under observationerna har vi sett barn leka i 
fontänerna och ofta äldre sitta på bänkar i parker och torg. 
Bältespännareparken är den platsen Inom Vallgraven med 
högst andel yngre och äldre besökare där under dagens tre 
observationer 12 procent är mellan 0 - 11 år och 18 procent 
är 65 eller äldre. Parkerna i Högsbo är mer utformade som 
lekplatser och lockar mest barn som utgör cirka 50 procent 
av de totala besökarna. 

På de toppnoterade platserna som lockar flest besökare 
har vi sett att den stora massan är i ålderspannet Vuxna, 
24 - 64 år. Det är det bredaste ålderspannet vilket gör att 
det sannolikt är det mest observerade. Vad som också 
bör påpekas är att i ålderspannet Unga vuxna, 18 till 25 
år, har varit svårt att särskilja från Vuxna. Den mänskliga 
faktorn har säkerligen påverkat att fler inte tilldelats denna 
ålderskategori. 

Hur påverkar platsers möblering aktiviteten 
på platsen? 

Det finns ett antal platser Inom Vallgraven där exempel 
på hur möblering samt icke möblering påverkar vistelsen. 
Det tydligaste exemplet på hur möblering av en plats 
påverkar vistelsen är Playa Skeppsbron. Platsen utgörs av 
möblering i form av solstolar, parasoll och en sittrappa och 
har under lunch- och eftermiddagsobservationerna varit 
fullt utnyttjad. Platsen är begränsad och att inte fler vistas 
på platsen beror antagligen på att den möblering, och i 
synnerhet, de sittplatser som finns på platsen inte räcker 
till och istället är upptagna av andra besökare. Vidare är 
Bastionplatsen Drottninggatan en plats som helt saknar 
möblering. Som påpekats i rapporten är detta den av tre 
bastionsplatser med lägst antal besökare samtidigt som de 
andra bastionsplatserna erbjuder både bänkar och trädäck. 
En plats där många vistades och åt medhavd lunch var 
Jussi Björlingsplats. Om man ser till Aktivitetskartan, på 
s.35, är det tydligt att vistelsen är centrerad intill kajkanten 
där det finns ett antal bänkar men där de flesta får sitta 
informellt på bryggan eller kajkanten. Samtidigt är torget 
inte möblerat, vilket gör att ytan upplevs stor och tom och 

att det därmed inte är någon som uppehåller på denna del 
av platsen. Den övergripande uppfattningen efter utförda 
observationer är att bänkar och stolar på platsen oftast 
används innan besökarna på platsen väljer att sätta sig 
informellt.   

Hur skiljer sig innerstaden från mellanstaden? 

Den tydligaste skillnaden mellan innerstaden och 
ytterområdena är att det är mer vistelse i innerstaden. 
Inom Vallgraven och att Linné- & Vasastaden erbjuder ett 
större utbud av arbetstillfällen, handel och restauranger 
vilket lockar folk att besöka platserna. En intressant 
aspekt som redan har diskuterats är att det är skillnad på 
åldern på de som vistas i de centrala delarna av Göteborg 
jämfört med de yttre delarna. Inom Vallgraven är 10 
procent i ålderspannet 0 till 11 och över 65 år och i Linné- & 
Vasastaden är denna procentsats 9 procent. I stadsdelarna 
Högsbo och Hjällbo är 22 respektive 25 procent i nämnt 
åldersspann. Detta föranleder att tro att platserna i de 
centrala delarna av Göteborg bör sträva efter att både 
bli mer anpassade och tillgängliga för en äldre och yngre 
publik om målet är en hållbar och attraktiv stadsmiljö för 
hela Göteborgs befolkning. 
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3.3 SLUTSATS 
Genom utförda observationer och analys om staden 
offentliga rum har vi kommit fram till följande:

• Knutpunkter & uteserveringar ökar antalet besökare 
på de observerade platser. Där knutpunkter skapar 
ett relativ jämnt besöksantal under dagen och 
uteserveringar ökar vistelsen desto längre dagen 
fortsätter. 

• Det är skillnad på vilka som besöker våra offentliga 
platser. Gröna och blåa inslag lockar i större 
utsträckning de äldre och yngre samtidigt som 
uteserveringar nästan enbart besöks av vuxna. Vi har 
vidare inte sett några tecken på att det är skillnad hur 
män och kvinnor besöker platser.

• Möbleringen eller avsaknad av möblering påverkar hur 
platserna används.

• Innerstaden och ytterområden tycks skiljas åt. Av 
uppenbara skäl vistas fler personer på platserna i 
innerstaden samtidigt som denna grupp är homogen. I 
ytterområdena är det istället en högre variation i ålder. 

Som en sista slutsats gällande de utförda observationerna 
är tillförlitligheten i den använda metoden starkt kopplad 
till vad observatören ser och uppfattar på given plats 
samt observatörens subjektiva bedömningar. Det har 
visat sig att platser med ett högt antal besökande är 
svårobserverade. Därmed behövs metodutveckling för 
platser med höga vistelseantal och höga flöden.


