
 

Ordningsskapande i den 
semioffentliga sfären 
-En studie om hur ordning skapas och 

upprätthålls i gallerior 
 

Michaela Thorelius 

      

 

 

 

  

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats HT 2014 

Handledare: Carl Sandberg  

 



Michaela Thorelius Sociologi med inriktning mot arbetsliv,  

 organisation och personal C, 15hp 

1 

 

 

Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som har sin utgångspunkt i problematiken med galleriornas 

framväxt, vilket leder till att mycket människor vistats på liten yta. Byggnationen av gallerior 

har tagit raketfart under 2000-talet, vilket tyder på att denna konstruktion är ett vinnande 

koncept. Med syftet att förklara hur ordning skapas och upprätthålls i gallerior förhåller sig 

studien till en teoretisk referensram bestående av Foucaults teori om disciplin samt Goffmans 

teori om offentlig interaktion. Genom denna teoretiska referensram att förhålla sig till 

genererades det empiriska materialet bestående av observationer och intervjuer. Resultatet 

visar hur infinnande av ordning främst kan förklaras genom tre bidragande faktorer. Genom 

att konstruera gallerians miljö i ett konsumtionssyfte används tekniker för att påverka 

besökarna att konsumera. För att upprätthålla det man genom konstruktionen skapat tillämpas 

övervakning. Dessa två faktorer bidrar till att gallerian utgör ett nyttigt utrymme och därmed 

bidrar till ordningen. Människor påverkas även av varandra och genom interaktionen följer ett 

hänsynstagande som i sin tur bidrar till ordningen.  

 

 

 

Nyckelord: Gallerior, Interaktion, Konstruerad miljö, Ordning  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Att köpcentrum är något som poppar upp likt svampar ur jorden skrivs det om i en artikel från 

Aftonbladet. Sverige hade över 300 köpcentrum 2013 och etableringen av nya är något som 

ökar stadigt. Det hör inte till ovanligheten att gamla torg i Sverige förvandlas till gallerior 

eller att stora köpcentrum öppnar i stadens utkant, vilket leder butikerna i stadens kärna stängs 

ner (Goldberg, 2013). Byggnationen av stora gallerior är inte något unikt för Sverige, utan är 

en trend som man sett i hela Europa under 2000-talet. Trots att denna uppbyggnad tagit 

raketfart under senaste decenniet så är gallerior inte ett nytt fenomen. Köpcentrum eller om 

man vill använda den modernare benämningen gallerior har sina rötter i antiken, då man redan 

vid denna tid hade inbyggda marknadsplatser. Det är dock först i USA på 1930-talet som de 

skapas för att ge städer utan stadskärna ett centrum och köpcentrum får benämningen 

gallerior. Den första moderna gallerian i Sverige anses vara Shopping som byggdes i Luleå på 

50-talet. Syftet med gallerian var att ge staden liv inomhus under de kalla mörka månaderna 

(Blom, 2014).  

 

Anledningen till att byggnationen av gallerior i dagens samhälle ökar stadigt har fler orsaker 

än att stänga ute mörker och dåligt väder. Det har visat sig att köpcentrumen är de 

handelsplatser som i dagens samhälle framstår som de ekonomiska vinnarna (Kärrholm, 

2011). Gallerior är något som ligger i tiden och dagens konsumtionssamhälle. Gallerian är 

inte bara en plats där man kan handla mat eller shoppa kläder. Till skillnad från förr då 

gallerian endast utgjorde en handelsplats, talar Robert Hägg, marknadschef på NCC, om hur 

den moderna gallerian förvandlats till ett extra vardagsrum då den även erbjuder upplevelser 

och umgänge (Hägg, 2014). Det har även skett en förändring i marknadsföringen. Numera 

marknadsför galleriorna upplevelser och möten, i nästan lika stor utsträckning som de 

marknadsför sina varor och tjänster (Fredriksson, 2013). 

1.2 Problemformulering  
Byggnationen av gallerior är ett väldigt omdiskuterat ämne och i media skrivs det om hur 

protesterna mot nya gallerior växer. Det talas om hur galleriavågen sprider sig likt en epidemi 

eller virus över staden. Att gallerior är något som är långt ifrån uppskattat av alla, förstås 

genom medias framställning. Problematiken anses ligga i galleriornas påverkan på 

stadsmiljön (Vilkénas, 2013). Att allt fler gallerior upprättas i städerna leder till en homogen 

stadsbild. De har ofta ett likartat sortiment där de största affärskedjorna implementeras. 

Gatorna kring gallerian betraktas ibland som bakgator och blir allt ointressantare för stadens 

invånare, istället används de endast som passager, trots att de är centralt belägna. Gallerians 

öppettider påverkar stadens invånare då staden inte erbjuder särskilt mycket efter att 

galleriorna stängts. Stadskärnan tenderar då att bli folktom och ses som en otrygg plats att 

vistas på. Gallerian reglerar inte bara tiden utan även vilka som får vistas där inne. Det ges till 

exempel inte acceptans för tiggare, skejtare och gatumusikanter att vistas i gallerian vilket 

faktiskt utesluter vissa grupper i samhället och därmed bidrar till segregationen. Galleriorna 

speglar snarare en privat än en offentlig miljö vilket resulterar i att trivseln människor får 
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genom att känna sig delaktiga i att äga och skapa stadens offentliga platser försvinner 

(Vilkénas, 2007).    

 

Ett ännu större problem är när galleriorna slås upp i stadens utkanter. Konsumtionen flyttas då 

bort från stadskärnan till dess utkanter. Rädslan för att den lokala handeln ska slås ut och att 

stadskärnan ska dö har funnits sedan köpcentren började etableras i Sverige och kvarstår än 

idag (Liljankoski, 2013). Denna oro är inte utan anledning, då butiker i flera av Sveriges 

städer har gått i konkurs och tvingats stänga när gallerior slagits upp i stadens utkanter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona förslår att kommunerna ska förbjuda etableringen 

av nya köpcentrum runt stadskärnan eftersom det i så stor omfattning flyttar konsumtionen 

(Goldberg, 2013). Det är problematiken kring att invånarnas konsumtion flyttas från öppna 

stadskärnor med gågator och torg till slutna gallerior som min studie har sin utgångspunkt i. 

Invånarna flyttas från en stadskärna som i förhållande till ett köpcentrum är avsevärt mycket 

större till sin yta, vilket innebär fler människor på en mindre rörelseyta. Mycket människor på 

liten yta är något som jag intresserat mig för och har därför valt att utföra min studie inom 

detta område. Spontant skulle man tro att många människor på liten yta borde bli mer 

problematiskt, men detta utger sig för att vara ett vinnande koncept. Då det ständigt inleds nya 

byggnationer av gallerior kan man anta att koncentrationen av människor inte medför något 

problem. Frågan om vad det är som får galleriornas besökare att kunna vistas så många på 

liten yta med ett framgångsrikt resultat väcks, därmed känns det aktuellt att inom detta 

område bedriva en studie.  

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie, förankrat i ovanstående problematik, är att undersöka vad det finns 

för bakomliggande mekanismer och faktorer som påverkar människor i den semioffentliga 

sfären och därmed bidrar till att det infinner sig ordning i gallerior. Detta mynnar det ut i en 

specifik frågeställning som lyder:  

 

Hur skapas och upprätthålls ordningen i gallerior?       

 

1.4 Avgränsning  
Vid inledningsfasen av detta projekt utfördes en förstudie som visade att de bakomliggande 

faktorerna till ordning i gallerior inte endast kan förklaras genom hur miljön och rummet är 

konstruerat, utan omgivningen i form av andra individer tycktes vara av lika stor betydelse. 

Därmed innefattas både den sociala ordningen och ordning relaterat till makt i denna uppsats. 

Jag har därför tänkt kombinera dessa två perspektiv för att ge en förklaring som täcker en 

större del av den faktiska verkligheten. Motivering av plats har sin grund i att det är en plats 

där många personer vistas samtidigt och ordningen ändå, med tanke på att gallerior är ett 

koncept som fortsätter produceras, upprätthålls  
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1.5 Fortsatt disposition    
Inledningsvis redogörs det för tidigare forskning som bedrivits inom min studies 

forskningsfält för att belysa vad som tidigare studerats. Därefter följer ett teorikapitel där det 

redogörs för den teoretiska referensram denna studie förhålls till.  Det följs i sin tur av ett 

metodkapitel där det tas upp hur studien genomförts, vilken roll teorin haft och hur materialet 

sammanställas och analyserades. I detta kapitel redogörs det även för reliabilitet och validitet i 

resultaten samt etiska överväganden. Sedan kommer uppsatsens huvudkapitel vilket är 

resultat- och analyskapitlet. Där presenteras studiens resultat och ställs i relation till teorin 

samt tidigare forskning. Därefter följer en kort summering av uppsatsens resultat relaterat till 

studiens syfte och frågeställning. Efter det hålls en avslutande diskussion rörande vad denna 

studie tillför inom forskningsfältet, teorins begränsningar, metodvalets påverkan samt vidare 

forskning inom området. Slutligen finns det en referenslista och bilagorna av intervjuguider 

som används under studien. 
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2 Tidigare forskning  
I denna del av uppsatsen kommer jag redogöra för tidigare forskning som bedrivits inom mitt 

forskningsfält. Det är inte möjligt att redogöra för all tidigare forskning som bedrivits, och 

med en kandidatuppsats tvingas man begränsa sitt urval. För att ändå skapa en övergripande 

bild om vad som har studerats tidigare har jag gjort ett strategiskt urval. Syftet med urvalet är 

att belysa olika angreppssätt och infallsvinklar som fenomenet tidigare studerats utifrån och 

därmed ge en kartläggning av forskningsområdes helhet. Genom denna metod kan man också 

konstatera vad som inte har studerats i så stor omfattning och därmed redogöra för vad min 

studie kan tillföra inom detta område. Då min studie har en platsbundenhet och ska bedrivas i 

gallerior har jag först och främst koncentrerat mig på att presentera tidigare forskning som 

bedrivits om/i gallerior. Mindre fokus har lagts på själva angreppssätten, även om dessa också 

berörs. Inledningsvis belyses den internationella forskningen och enligt mina sökresultat mest 

studerade områdena. Därefter tar jag upp några andra områden som jag funnit studier kring, 

samt även den svenska forskningen. Jag ansåg även att det var av relevans att söka tidigare 

forskning rörande mina angreppssätt. Därav kommer jag även att beröra forskning som 

bedrivits kring hur man genom att konstruera en miljö i ett visst syfte påverkar individer samt 

hur individer genom närvaro påverkar varandra.         

2.1 Gallerior 

Det finns en hel del forskning som bedrivits rörande köpcentrum och mycket av den 

forskningen handlar just om identitetsskapande kring umgänge i gallerian eller konsumtion. 

Det har till exempel skrivits en artikel som handlar om hur tonåringar i större tjeckiska städer 

tillbringar fritiden (Spilková & Radová, 2011). I denna studie undersökte man hur ungdomar 

använder köpcentrum som en plats att tillbringa sin fritid på. Då det tidigare visat sig att 

ungdomar generellt spenderar väldigt mycket tid i köpcentrum ville man undersöka hur 

ungdomarna umgås och vad atmosfären/kulturen i köpcentrumet kan ha för påverkan på deras 

identitetsskapande. Genom observationer och intervjuer visade det sig att ungdomarna genom 

att nyttja köpcentrumet i ett annat syfte än att konsumera skapade en mikrokultur. Denna 

mikrokultur skapas genom ungdomarnas handlingar med platsbundenhet till gallerian och i 

relation till den större köpcentrumkulturen (Spilková & Radová, 2011). 

 

Som jag nämnde är konsumtion i köpcentrum något som studerats i stor omfattning. Den 

kommersiella aspekten av påverkan i en galleria redogörs det till exempel för i artikeln 

”Orchestrating an indoor city” som är skriven av Hopkins, professor i geografi. Han redogör i 

studien för faktorer i gallerians omgivning som kan påverka individers beteende till att 

konsumera. Han tar upp de positiva, men likaså det negativa aspekterna av att det urbana livet 

flyttas inomhus. Exempelvis genom att konstruera gallerians passager till att inte dra till sig 

uppmärksamhet såsom stadens gator kan göra, är hypotesen att människor konsumerar mer. 

Anledningen att man konstruerar köpcentrum under ett och samma tak är för att stänga ute 

omgivningen, oönskade ljud och buller från trafiken. Det har dock genom mätningar visats sig 

att ljudnivån i gallerian i vissa fall även är högre än på gatan och då oönskade ljud påverkar 

vårt välbefinnande så kan det få motsatt effekt på konsumtionen (Hopkins, 1994). En liknande 

studie har gjords av Jon Goss. Han är kulturgeograf och likt Hopkins belyser han den 



Michaela Thorelius Sociologi med inriktning mot arbetsliv,  

 organisation och personal C, 15hp 

8 

 

kommersiella aspekten av påverkan. Han belyser bland annat vilken stor påverkan rummets 

utformning har på individer och hur designers använder sig av strategier rörande manipulering 

av rummet, i syfte att få människor att konsumera mera. I studien har speciellt strategierna 

som används för att få individer att konsumera lyfts fram och genom att bli medveten om 

dessa strategier kan man även motarbeta dem (Goss, 2006).  

 

Ett annat angreppssätt har varit att se bortom den kommersiella aspekten. Att istället studera 

hur individer skapar och formar sin omgivning i köpcentrum till en social miljö. Man vänder 

på det hela och ser till hur individen formar sin omgivning istället för att studera hur miljön 

formar individen. Ett exempel på detta är en etnografisk studie som gjordes på gallerior där 

man studerade hur besökarna själva formar gallerian till en social mötesplats (Stillerman & 

Salcedo, 2012). Det tas upp hur det urbana stadslivet, som innan skedde någon annan stans, 

nu flyttar in i gallerian. Yttre faktorer såsom kollektivtrafik underlättar utnyttjandet av platsen 

och medför även att gallerian används i annat syfte än konsumtion. Aktiviteter och möten som 

innan planerades på de offentliga miljöerna i staden har nu flyttat in i gallerian och det leder 

till en konflikt mellan det sociala och kommersiella. Detta förklaras som en effekt av att 

urbaniseringsmönstren möjliggör en tillgänglighet till köpcentrumen och därmed använder 

individerna i stor utsträckning gallerian även som ett socialt utrymme (Stillerman & Salcedo, 

2012).    
 

Det har även bedrivits forskning på hur människor navigerar sig och förhindrar att krocka i 

köpcentrumens folkfyllda passager. Pedestrian choice behavior at shopping mall intersections 

in China and the United States är en artikel som tar upp hur fotgängare i köpcentrums 

allmänna utrymmen navigerar sig fram genom interaktionen mellan beteende och miljön runt 

omkring (Bitgood et al. 2012). Det har visats sig att utformningen av de offentliga utrymmena 

i kombination med motiv och enskilt intresse, i hög utsträckning, är det som avgör hur 

människor handlar när de interagerar med sin omgivning. Detta var en studie som utfördes i 

olika länder och man kunde uppmärksamma ett beteendemönster som var gemensamt för de 

olika platserna. Det var att fotgängare i de flesta fall valde den mest effektiva vägen, det vill 

säga den väg som innefattar minst antal steg. Man kunde även konstatera att normen att hålla 

till höger inte är något som användes av de flesta fotgängare (Bitgood et al. 2012).       

 

Som jag redogjorde för i bakgrunden så drabbades Europa på 2000-talet av en galleriavåg och 

byggnationen av gallerior blev till en trend som sågs i hela Europa. Vad det får för påverkan 

på stadens invånare när det byggs upp ett köpcentrum är något som tidigare studerats. För ett 

exempel gjordes det en studie i Ankara, Turkiets huvudstad, där man i dess utkant byggde upp 

ett stort köpcentrum. Det undersöktes vilken påverkan köpcentrumet fick på det urbana livet 

när ett västerländskt koncept implementerades i en ännu inte så moderniserad stad. Man 

studerar hur de globala, socialkulturella influenserna skapar lokala mönster i användningen av 

ett köpcentrum och hur det kan skapa problem i den lokala kontexten (Erkip, 2004). 

 

Det har även bedrivits en del svensk forskning rörande gallerior. Det har bland annat skrivits 

en bok som heter Passager där köpcentrumet ses i ljuset av både ett rum för konsumtion och 

kommunikation (Becker et al. red. 2001). Jag vill börja med att poängtera att denna bok är 
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skriven ur ett etnologiskt och inte sociologiskt perspektiv. Det har funnits svårigheter för mig 

att hitta svensk sociologisk forskning kring detta område och jag valde därför att ta med denna 

istället, då jag tror den kommer berika min studie. Gallerian kan både ses som en marknad där 

det köps och säljs men samtidigt som en plats där det förmedlas budskap genom medier och 

möten mellan människor. Genom mötena i gallerian skapas kontakter men likaså reses 

gränser. Denna bok berör på flera punkter det jag valt att studera och det är just kapitlen Tid 

och rum samt Rörelser och möten som jag upplevde är av relevans för min studie. I kapitlet 

om Tid och rum belyses det hur köpcentrumet är arrangerat och inte endast en plats där det 

finns varor att konsumera, utan det är en plats som även konsumeras med blicken. Det sociala 

livet flyttas inomhus och det finns ett syfte att skapa mer lättövervakade shoppingmiljöer 

inom gallerians väggar. Trots möjligheterna till bättre övervakning betraktas gallerian inte 

som en säker miljö för alla människor att vistas i. Dessutom stängs gallerians mångfald ute 

vilket leder in på konflikten mellan gallerian som ett offentligt och privat rum (Becker, 2001, 

s.179-185). I kapitlet om Rörelser och möten, tas det upp hur passagerna i ett köpcentrum 

utger sig för att vara offentliga och allmänna platser men egentligen är privata och drivs i ett 

vinstsyfte. Det tas upp hur olika aktörer har intresse av att kontrollera gaturummet i olika 

syften, man ser hur det råder ett samarbete men också en friktion mellan gallerians olika 

aktörer (Fornäs, 2001, s.305-310).  

2.2 Interaktion  
Tidigare forskning angående interaktion och över hur individer påverka varandra finns det 

mycket skrivet inom sociologen, både på svenska och engelska. Här kommer jag kort 

redogöra för två artiklar jag funnit inom detta område för att exemplifiera hur forskning 

rörande individers påverkan på varandra kan se ut. 

 

Territorial behavior in public settings är en artikel som skrivits baserad på en 

observationsstudie där man har studerat hur studenter väljer att placera sig i föreläsningssalen 

(Costa, 2012). Anledningen att jag väljer att nämna denna artikel är för att den tar upp en 

annan aspekt än att vi endast påverkas av vår fysiska omgivning. Denna artikel tar istället upp 

hur individer organiserar sig på allmänna platser i syfte att interagera eller undvika 

interaktion. Hypotesen som i studien stärks av tidigare forskning är att upprepad användning 

av ett allmänt utrymme kommer leda till att man intar samma position. Trots att det är möjligt 

för studenterna att sätta sig vart de vill så stärktes tesen då resultatet visade att studenterna 

över tid tenderar att sätta sig på samma plats. Skulle platsen en student vanligtvis sitter vid 

vara upptagen intas en annan plats. Man kunde även utläsa att människor som var i grupp eller 

par tenderade till att vilja sitta ännu närmare och flyttade därför bänkarna i sidled. 

Förklaringen till detta beteende tar sin utgångspunkt i beteende sammankopplat med 

territorium. Detta innebär att för att undvika konflikt och interaktion intar individer en annan 

plats. Territoriets funktion är att även hjälpa individer att se vart en grupp eller individ är på 

väg för att därefter agera så den minsta möjliga interaktion görs. Genom detta underlättar man 

för andra men även för sig själv. Aspekten av hur utrymmet är utformat påverkar 

möjligheterna för hur interaktionen kommer ske (Costa, 2012). Ett annat perspektiv på hur 

individer påverkar varandra är genom imitation. Det har bland annat gjorts en studie där man 

studerat hur individer oavsiktligt anpassar sig för att passa in i sin nuvarande sociala miljö. 
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Detta förklaras genom det som benämns kameleonteffekten. Denna effekt innebär att 

individer i samma rum omedvetet kommer att härma andra individers attityder, ansiktsuttryck, 

gester och andra beteenden i syfte att passa in (Chartrand & Bargh, 1999).   

2.3 Konstruerad miljö 
Hur miljöer konstrueras för att påverka individer finns det mycket skrivet inom 

urbansociologi och även stadsplanering. Inom detta område har vi kända svenska sociologer 

som Mats Franzen och Elisabeth Lilja. Det finns även mer forskning gjort på detta 

internationellt och jag kommer nedan presentera två artiklar av tidigare forskning, där det 

används tekniker för att konstruera en miljö i syfte att styra och påverka individer på ett 

specifikt sätt.   

 

Mats Franzen har bland annat skrivit en artikel vid namn A weird politics of place: Sergels 

torg, Stockholm. Efter andra världskriget bestämde sig regeringen för att förnya och 

modernisera Stockholms stad och tekniken för detta var att konstruera Sergels torg. I 

välfärdsstatens andra ville man genom denna plats få igång konsumtionen genom att placera 

affärer vid torget, ge en nära anslutning till tunnelbanestationen och ge staden en ny mittpunkt 

att kretsa kring. Målet med att ge staden ett nytt centrum lyckades och torget blev till en plats 

som nyttjades av tusentals personer dagligen, dock hade detta även en baksida. Genom att 

konstruera en plats med närhet till tunnelbanan, inte några som bor nära torget och där en 

person enkelt blir en i mängden, möjliggörs även kriminalitet. Detta resulterade i att Sergels 

torg även blev centrum för den illegala droghandeln (Franzen, 2002).  

 

En annan studie som även den handlar om hur man genom att konstruera en miljö kan få 

individerna att nyttja den på ett visst sätt är artikeln Academic architecture and the 

constitution of the new model worker (Hancock & Spicer, 2011). Denna studie handlar om 

hur man genom att konstruera ett universitetsbibliotek på ett visst sätt påverkar individerna till 

en utveckling i viss riktning. Detta kommer i sin tur gynna studenterna då denna utveckling 

handlar om att få studenterna att falla inom ramen och uppfylla de kriterier som ställs på 

dagens moderna arbetare. För att förklara hur denna styrning sker studeras arkitekturen och 

hur studenterna genom dess utformning påverkas. Det konstaterades att en tredelad process 

som innefattar begreppen enchantment, emplacement och enactment var verksam för att 

indirekt styra och påverka studenterna. Enchantment syftar till att förtrolla och genom att 

internalisera det materiella så kopplas det till det symboliska. Emplacement innefattar 

betydelsen av placering och enactment handlar om uppförande sett ur relation till något annat, 

t.ex. plats, miljö eller andra människor (Hancock & Spicer, 2011).  

 

För att avsluta kapitlet om tidigare forskning vill jag endast kort redogöra för vad det är min 

studie kommer tillföra inom detta, sett ur vissa perspektiv, redan väl utforskade områden. Det 

har studerats vad uppkomsten av en galleria innebär för människorna i staden, hur gallerian 

nyttjas i andra syften än att konsumera, hur den utformas ur kommersiellt syfte, hur 

människor navigerar sig i gallerian och många andra infallsvinklar har också angripits. 

Funktionen jag hade till avsikt att uppfylla med detta kapitel var att redogöra för vad som 

tidigare skrivits inom detta område, men det leder oss även in på frågan vad min studie kan 
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tillföra. Då gallerian är ett fenomen som redan studerats ur väldigt många olika perspektiv 

ansåg jag att det skulle vara svårt att tillföra något genom att använda mig av en redan väl 

utforskad infallsvinkel, speciellt då tiden i fält kommer vara endast under en kortare period. 

Då mitt syfte är att ta reda på de bakomliggande faktorerna till hur ordning i gallerior skapas 

och upprätthålls är det dessutom svårt att förklara detta endast genom en infallsvinkel. Det jag 

kommer bidra med är därför att kombinera redan belysta infallsvinklar och perspektiv för att 

sedan sätta det i ett större sammanhang där olika teorier och förklaringar kommer ge en 

helhetsbild över hur ordningen skapas och upprätthålls. Den tidigare forskning jag ovan 

presenterat kommer under projektets gång löpa med som en referensram att förhålla sig till. 

Då tiden i fält kommer vara relativt kort kan tidigare forskning användas både för att styrka 

och ifrågasätta det empiriska material jag under studien kommer generera.  
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3 Teori 
 

Under teorikapitlet i denna uppsats kommer jag redogöra för vilket teoretiskt angreppsätt jag 

har använt mig av för att förklara hur ordningen i gallerior skapas och upprätthålls. Detta 

kapitel av uppsatsen finns till för att du som läsare ska förstå vilka infallsvinklar jag har haft 

för att angripa och förstå detta fält. Då det inte är en möjlighet att belysa alla delar som bidrar 

till skapandet och upprätthållandet av ordning har teorin begränsats. Denna begränsning 

innebär att andra möjliga förklaringar väljs bort och jag vill påvisa min medvetenhet om detta. 

Under tidigare forskning tog jag upp andra infallsvinklar som fenomenet gallerior studerats 

ifrån samt hur infallsvinklarna jag valt används tidigare. Detta hjälpte mig vid val av teori då 

jag såg vad andra använt sig av tidigare. Genom det hade jag något att förhålla mig till i fråga 

om lämplighet, men också se vad jag skulle använda mig av för teorier för att belysa något 

som inte studerats i så stor omfattning. Jag har valt att kombinera två olika infallsvinklar för 

att belysa hur ordning upprätthålls i gallerior. Detta val motiveras genom att man på detta sätt 

fångar en större del av helheten. Inledningsvis kommer jag genom Foucaults teorier om 

disciplin redogöra för hur man genom placering och utformning av miljön kan påverka 

individer i ett disciplinerande syfte. Därefter tar jag upp hans teorier kring övervakning och 

dess funktion. Slutligen tar jag upp den andra infallsvinkeln som berör Goffmans teori 

rörande hur individer interagerar offentligt och därmed påverkar varandra.      

3.1 Foucault 
Foucault redogör i sin bok för hur strafftekniker, övervakning och disciplinering genom 

historien har förändrats. Från det direkta maktutövandet och barbariska kroppsstraffen till en 

mer indirekt makt där det i högre grad är själen istället för kroppen som bestraffas och där det 

är den potentiella övervakningen istället för den direkta som disciplinerar (Foucault, 1975). 

Till min studie har jag tänkt avgränsa mig och endast använda mig av del III i hans verk som 

handlar om disciplin. Jag har gjort denna avgränsning då jag läst hela boken och upplever att 

det är just hans teorier kring disciplinering som är relevanta för min studie.  

 

Under 1700-talet började man se den mänskliga kroppen som ett objekt vilket makten kunde 

riktas mot. Man börjar ägna sig åt att manipulera, forma och dressera kroppen för att få den att 

lyda och bli foglig. För kontroll så krävs det att individer behärskas av de krafter som 

påtvingar dem föreningen av foglighet och nytta. Denna förening mellan foglighet och nytta 

utgör disciplinen. En metod för detta är drillen som innebär att individen präglas av tvång och 

ständig övervakning (Foucault 1975, s.138-139). Konsten att hantera människokroppen 

uppstår och den politiska anatomin kan ses som en maktmekanism eller ett maktmaskineri. 

Maktmekanismen redogör inte bara för hur man ska få individer att handla efter någon annans 

vilja utan även hur det kan ske med den snabbhet och effektivitet man önskar (Foucault, 1975, 

s.140). För att möjliggöra att individer ska göra som man vill krävs det kunskap. En metafor 

som tas upp är att det räcker inte att tycka om arkitektur utan man måste veta hur stenarna ska 

huggas till, vilket tolkas som att det räcker inte att ha viljan till att få en kropp foglig utan man 

måste ha kännedom om de bakomliggande mekanismerna för att möjliggöra detta (Foucault, 

1975, s.141). 
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3.1.1Tekniker för disciplin  

Foucault tar upp att disciplinering börjar med att fördela individerna i rummet. Han tar 

specifikt upp fyra olika tekniker för att möjliggöra detta. Jag har valt att redogöra för de tre 

första, då den sista tekniken inte är av relevans för min studie. Den första tekniken handlar om 

att disciplinen ibland kräver en sluten miljö. Att man skapar en specifik plats som inte kopplas 

ihop med andra platser utan som är sluten om sig själv. Genom en sluten miljö så anses 

disciplinen som mest fulländad. Det blir frågan om en ny slags kontroll där det regleras vilka 

som får komma in och ha tillträde och vilka som inte får det. För att ordning och uppsikt ska 

ske på bästa sätt är det viktigt att alla är förenade under samma tak (Foucault, 1975, s.143-

144).  

 

Den slutna miljöns princip är inte tillräcklig för att disciplinera individerna inom en 

organisation vilket leder oss in på den andra tekniken för att disciplinera. Den kallas 

inrutningens princip och handlar om hur rummet bör bearbetas utifrån lokalisering. ”För varje 

individ finns det en plats, för varje plats en individ” (Foucault, 1975, s.145). Det disciplinära 

rummet har en tendens till att dela in sig i så många bitar som det finns beståndsdelar att 

fördela. Man vill kontrollera hur denna fördelning i rummet sker och motarbeta följderna av 

att individer obestämt fördelar sig, förhindra att individerna försvinner utom kontroll och att 

de klumpar ihop sig i oanvändbara formationer. Det togs därför fram en teknik för att 

motverka lösdriveri och ansamlingar genom att ha kontroll över vart i rummet individerna 

befinner sig genom övervakning, belöna önskvärt beteende och bestraffa det felaktiga 

(Foucault, 1975, s.145).  

 

Den tredje tekniken är funktionell placering. Genom regeln om den funktionella placeringen 

så kommer det successivt att uppstå en kod för hur rum inom organisationen ska nyttjas 

utifrån dess utformning. Bestämda platser fyller inte bara funktionen att bevaka och att 

underlätta eller försvåra relationer utan även att skapa vad Foucault benämner ett nyttigt 

utrymme (Foucault, 1975, s.145).  En förutsättning för skapandet av ett nyttigt utrymme är 

inrutningens princip. Genom att ruta in områden får man kontroll över rörligheten och kan 

därmed placera individer och saker utifrån vilken funktion det ska fylla. Med inrutningens 

princip får man kontroll över nyttjandet av ett utrymme och därmed kan man inrätta en 

funktionell placering. Ur disciplinen föds ett nyttigt rum. (Foucault, 1975, s.146).       

3.1.2 Övervakning  

Dessa ovanstående maktmekanismer eller om man vill benämna det verktyg eller tekniker 

redogör för hur man går tillväga för att konstruera en miljö för att få individer att handla 

utifrån en annan individs vilja eller mål. Det handlar om hur man skapar ett disciplinärt rum 

men nästa viktiga aspekt är hur man upprätthåller disciplinen. Den teknik som Foucault 

presenterar för detta är maktutövning som går ut på att göra de betvingade individerna helt 

synliga så ordningen upprätthålls genom övervakning. Genom att redan vid planeringen av ett 

rums utformning tänka i termer av blickar som ska kunna kontrollera varandra kan man nå en 

effektive övervakning. Det optimala är att man med så liten ansträngning och styrka som 

möjligt ska kunna överblicka ett stort område och därmed bidra till upprätthållandet av 

disciplinen (Foucault, 1975, s.172).  
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Panoptikon är det arkitektoniska uttrycket som framtogs för att nå den optimala 

övervakningen. Genom en samordning av maktmekanismerna jag ovan nämnt så 

konstruerades denna cirkelformade byggnad som var försedd med ett torn i mitten. 

Funktionen den fyller är att ge känslan av att ständigt vara iakttagen och övervakad. 

Panoptikon tillämpades till en början på fängelser där fångvaktaren från sitt torn kunde iaktta 

alla fångar samtidigt utan att fångarna kunde se om dem blev observerade. Byggandes 

huvudsakliga verkan är att ge en medvetenhet om att individen kan vara iakttagen, makten blir 

därmed permanent i sin verkan även om det inte skulle sitta någon i tornet just då. Det är den 

indirekta makten, vetskapen, man använder sig av och inte den direkta som innebär att något 

faktiskt tittar (Foucault, 1975, s.201-202).         

 

”Innerst inne i alla disciplinära system finns det en liten straffmekanism.” (Foucault, 1975, 

s.179). För att övervakningen ska upprätthålla disciplin så krävs det att det vidtags åtgärder 

om den trotsas. Denna straffmekanism besitter en egen sorts rättsskipningsprivilegium som 

har sina egna lagar, normer och definitioner om vad ett brott innebär. Det disciplinära 

systemet ger en underordning som man inom det inrutade området måste följa för att inte bli 

straffad. Då det är relaterat till inrutat område förutsätter straffmekanismen en plats eller 

situationsbundenhet vilket indirekt betyder att en handling som anses acceptabel på en plats 

inte behöver vara det på en annan.  Straffet en individ får för sin olydnad avses för att göra 

individer medvetna om att ett fel som stör ordningen har begåtts och att det inte accepteras. 

Funktionen för straffet blir därmed att minska avvikelserna från ordningen då man vet att det 

bestraffas (Foucault, 1975, s.179-180). I detta system ingår dock inte bara bestraffning utan 

även belönas det önskvärda beteendet (Foucault, 1975, s.181).             

3.2 Goffman 
Som komplement till Foucaults teorier om disciplin har jag tänkt använda mig av Goffmans 

teorier kring interaktion på offentliga platser. I sin bok Relations in public redogör han för hur 

individer beter sig på platser där man är medveten om att andra kan se en. Han tar upp hur och 

vad det är som styr människors handlingar när man ständigt har andra individer att förhålla sig 

till. Han talar om en social ordning som skapas och förvaltas genom interaktionen (Goffman, 

1971). Likt Foucaults bok så kommer jag inte heller här använda mig av hela boken. Efter att 

ha läst boken har jag gjort ett urval av teorier och begrepp som är av relevans för min studie 

och det är dessa jag kommer redogöra för nedan. Teorierna jag valt att ta upp är individen 

sedd som en enhet, det personliga utrymmet och begreppet norm. 

3.2.1 Individen sedd som en enhet  

Goffman tar upp att sett ur en interaktionistisk synvinkel så kan individer som befinner sig i 

den sociala sfären delas upp i två olika enheter. Dels kan individen ses som en lastad enhet, 

vilket innebär att individen ses som en enhet vars yttre är ett skal som inifrån kontrolleras av 

en mänsklig pilot eller navigatör. Denna pilot är konstant i tjänst och styr individen vilket 

konstateras när man studerar mönster i hur fotgängare navigerar sig på gatan för att undvika 

att gå in i varandra. Goffman liknar fordonstrafiken med gångtrafiken då båda handlar om att 

man är omgiven av och tvingas samspela med okända individer. När man är deltagande i 
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denna sfär innebär det därmed att lägger sitt öde i någon annans händer då man är tvungen att 

lita på främlingar för att få detta samspel att fungera (Goffman, 1971, s.5-6). Det som skiljer 

de olika trafiktyperna åt är syftet då man med ett fordon vanligtvis har målet att ta sig från en 

plats till en annan och som fotgängare behöver man inte ha det målet. När individer vistas i 

köpcentrum är deras huvudsakliga mål oftast något annat än att ta sig från en plats till en 

annan (Goffman, 1971, s.7-8). Fotgängare håller en lägre hastighet än fordon och hinner 

därmed agera genom en manöver för att undvika kollisionen (Goffman, 1971, s.8).  

 

Goffman tar upp två olika tekniker för hur människor ofta interagerar i den offentliga sfären. 

Individen använder sig av externalisering vilket innebär att individer använder sig av 

kroppsliga gester för att synliggöra (externalisera) sina tankar för andra. På så sätt gör sig 

individen förutsägbar och varnar därmed andra så man inte krockar. Individer använder sig 

samtidigt av scanning vilket innebär att man genom interaktionen läser av andra individers 

kroppsspråk och därmed kan handla efter andra individers synliggjorda tankar. Denna 

scanning sker ofta på en radie som inte är så långt ifrån individen själv i fråga (Goffman, 

1971, s.11-12). Goffman talar även om individen som en deltagande enhet där han då skiljer 

på om man befinner sig i den offentliga sfären ensam eller i grupp, och hur det i sin tur 

påverkar individens beteende. Individer som hör till en grupp vill hålla samman och det ser 

man tydligt när de rör sig på gator, torg och andra offentliga platser. Att för en större grupp 

hålla samman är inte alltid möjligt, utan gruppen tvingas ibland temporärt sära på sig för att 

öka framkomlighet för andra individer (Goffman, 1971, s.19-20).   

3.2.2 Personligt utrymme 

Individer har ett utrymme runt sig som räknas som personligt och detta område vill man helst 

inte att andra individer ska inkräkta på. Om det skulle ske visar individen ofta missnöje till 

situationen och drar sig därför undan. Man har ett större personligt område framåt än bakåt.  

Hur stort detta område är beror både på situation och plats man befinner sig på men även i 

vilket syfte inträdet i det personliga utrymmet sker påverkar hur fel det anses. Att stå eller sitta 

bredvid en främling kan ses som överträdelse på det personliga utrymmet om det finns gott 

om plats och personen skulle kunna satt sig eller ställt sig någon annan stans (Goffman, 1971, 

s.29-31).    

3.2.3 Normer 

I sociala sammanhang har normen en påverkan på individers handlande. Goffman definierar 

norm som en guide över hur individer bör handla med stöd i sociala sanktioner. Negativa 

åtgärder förbygger att normen bryts och positiv förstärkning ges om normerna följs (Goffman, 

1971, s.95). Normer kan klassificeras beroende på vilken typ av sanktion de tillhör. Formella 

sanktioner upprätthåller regelverken. Dessa kan i sin tur delas upp i två olika typer. Det ena är 

lagar som utformats av en statlig myndighet och det andra är regler som visserligen också är 

genomdrivna av en organisation, myndighet eller annan aktör men som inte har sitt stöd i 

lagen utan kan liknas och jämställas med normer. Sedan finns det även informella sanktioner. 

Dessa uppkommer genom att individer utövar en social press på varandra att i situationen bete 

sig på ett visst sätt (Goffman, 1971, s.96). Goffman tar i sin tur upp hur en norm på två olika 

sätt påverkar individen. Dels som en skyldighet som kräver att individen utför eller avstår från 
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en handling för att visa hänsyn mot andra. Individen ska i sin tur kunna förvänta sig, att likt 

den förhåller sig till andra, kommer andra förhålla sig till den. Dessa förpliktelser och 

förväntningar benämns rättigheter och enligt lagen förväntas man förhålla sig till dessa. Sedan 

finns de informellt sanktionerade koderna som relateras till vilken situation och plats man 

befinner sig. Koderna kan vara svåra att förhålla sig till om man inte är en integrerad del i 

aktuella kontexten då många koder lämnas underförstådda (Goffman, 1971, s.97). 
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4 Metod 

Denna del av uppsatsen fyller funktionen att redogöra för hur jag gått tillväga för att generera 

empiriskt material. Inledningsvis så kommer jag redogöra för och motivera den 

metodologiska ansats jag valt samt hur detta val styr insamlingen av det empiriska materialet. 

Efter det presenteras förstudien som gjorts inom det tänkta ämnesområdet och hur den i sin tur 

hjälpt mig i utformningen av huvudstudien. Därefter går jag in på själva huvudstudien och 

redogör för hur jag gått tillväga i praktiken för att samla in det empiriska materialet. Det följs 

i sin tur av en kort beskrivning av studieobjekten. Efter det presenteras teorins roll under 

studien samt hur materialet sammanställs, kodats och analyserats. Slutligen finns en 

reflekterat kring reliabilitet och validitet samt etiska    

4.1 Metodologisk ansats 
Den metodologiska ansats som valts och som troligen lämpar sig bäst för att besvara 

frågeställningen är kvalitativ. Det finns ett flertal metoder som kan benämnas kvalitativa, men 

jag kommer i denna studie rikta mig mot den mellanmänskliga metoden som även kallas 

etnografisk. Inom den etnografiska ansatsen kommer den metod som är empiriskt 

fenomenologisk och innefattar deltagande observationer samt intervjuer att tillämpas(Aspers, 

2011, s.32-33). Efter att ha övervägt andra metoder och ansatser kom jag fram till att denna 

troligen är den mest lämpade för min studie. Till att börja med gjordes en förstudie i 

uppsatsprojektets inledningsfas som praktiskt gav mig vetskapen om att det var möjligt att 

göra en kvalitativ studie på detta ämnesområde. Genom att ha läst tidigare forskning rörande 

gallerior har de flesta verk jag stött på använt sig av observationer och intervjuer för att 

generera empiriskt material, vilket styrde mig ytterligare mot användandet av den kvalitativa 

ansatsen. När jag därefter läste Aspers som talar om hur man genom observation och 

intervjuer genererar förståelse, vilket är mitt syfte, blev jag mer övertygad av att denna metod 

var den rätta samt att det var den empiriskt fenomenologiska ansatsen jag skulle välja. Man 

skulle kunna välja att se gallerian som en värld man genom dess entréer träder in i. För att 

förstå denna värld som innefattar handlingar och meningsstrukturer som delas av dess aktörer 

bör man kombinera intervjuer med observation (Aspers, 2011, s.33). För att nå denna 

vetenskapliga förståelse finns det här, som tidigare, flera tillvägagångssätt. Den ansats som 

här valts att tillämpa är den hermeneutiska metoden. Syftet med metoden är att genom att 

belysa delarna som bidrar till hur ordning i gallerior skapas och upprätthålls så kommer det 

även generera en förståelse för helheten och tvärtom (Aspers, 2011, s.40-41).  

4.2 Förstudien 
För att kunna formulera en forskningsfråga och inleda denna studie började jag med att ta mig 

ut i fält för att göra en förstudie. Målet var här att integrera med fältet och på så vis avgöra om 

studien var genomförbar (Aspers, 2011, s.15-16). Då mycket människor på lite yta är något 

jag längre intresserat mig för valde jag att som förstudie att utföra en observation i en större 

galleria. Observationen ägde rum en fredagseftermiddag i en av Uppsalas större gallerior. Jag 

valde denna tidpunkt med antagandet om att det skulle vara mycket människor i rörelse vid 

den tiden och jag ville då se vad i omgivningen människor tycktes påverkas av för att 

ordningen skulle upprätthållas samt vad det var som gjorde att kaos inte uppstod. Jag försökte 

att se bortom tänkbara teorier jag innan förstudien läst om för att arbeta mer induktivt och inte 
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vid ett såhär tidigt skede av studien utesluta andra teorier (Aspers, 2011, s.32).  

 

Förstudien var för mig väldigt givande och jag kommer kort redogöra för vad jag kom fram 

till genom att utföra den, då den haft betydelse i utformningen av huvudstudien. Denna studie 

fick mig att inse saker som jag troligen inte hade tänkt på utan fysisk interaktion med det 

empiriska fältet. Genom förstudien kunde både teori och metod ställas i förhållande fältet och 

det konstateras att en studie inom detta fält skulle vara genomförbar (Aspers, 2011, s.16). Det 

jag kom fram till var hur viktigt det är att ge sig ut i fält redan under projektets början. Jag såg 

saker jag inte förväntat mig och tidigare reflekterat kring. Jag insåg även vikten av att ha ett 

öppet förhållningssätt till teorin. Hade jag använt en deduktiv ansats skulle jag troligen endast 

sett till teorierna jag läst om hur den fysiska utformningen och placeringen påverkar, istället 

för hur vi individer påverkar varandra. Detta var en infallsvinkel förstudien tillförde (Aspers, 

2011, s.99). Efter förstudien kunde det formuleras en specifik forskningsfråga att arbeta 

vidare utifrån, samt att jag fick en överblick över forskningsfältet, vilket var till hjälp när jag 

skulle designa metoden för huvudstudien (Aspers, 2007, s.75).  

4.3 Tillvägagångssätt för huvudstudien 
Som redogjordes för under rubriken ”Metodologisk ansats”, skedde datainsamlingen till 

studien genom en kombination av observationer och intervjuer. Medvetet valde jag att inleda 

datainsamlingen med observationer för att undersöka vad och vilka faktorer som tycktes 

påverka individer till att bidra till upprätthållandet av ordning i gallerian. Då gallerior hör till 

offentliga eller rättare sagt, semioffentliga platser, har jag har rätt att observera där och 

behöver därmed inte studieobjektens samtycke. Det vore inte möjligt att fråga alla gallerians 

besökare om lov för att få observera, samt att det troligen skulle påverka deras beteende och i 

sin tur studiens resultat (Brinkmann & Kvale, 2009, s.87). Aspers talar om att det finns olika 

grader av deltagande observation där jag anser att mina observationer till viss del är 

deltagande med tanke på att jag likt andra besökare vistas i gallerian. Jag kan inte veta i vilket 

syfte de är där och heller inte de mitt. Genom att galleriabesök även är en del av min vardag 

ger det mig en viss förförståelse och känslan av att vara en del av det som sker där inne 

uppstår därmed (Aspers, 2011, s.118). Förhåller man sig istället till att deltagande observation 

innebär att man deltar i samma aktivitet som aktörerna så skulle jag inte påstå att jag deltar 

eftersom jag är där endast för att observera (Becker i: Aspers, 2011, s.109). Urvalet av plats 

för observation skedde statiskt. Medvetet valde jag ut fyra olika gallerior i Uppsala att 

studera. För att kunna påstå att man studerat gallerior, vilket är konstruktioner som kan se 

väldigt olika ut, tycker jag att det är viktigt att man trots studien inte är så omfattande får med 

så stor del av variationen i populationen som möjligt (Aspers, 2011, s.96-97).  

 

Sammanlagt har jag uppskattat att jag lagt åtta arbetsdagar på observation. Jag har inte 

fördelat tiden lika på alla gallerior utan upptäckte relativt tidigt att det är de större galleriorna 

med fler besökare som berikar det empiriska materialet mest. De flesta observationer skedde 

på eftermiddagen då jag insåg att förmiddagar innan lunchtid ofta är väldigt lugna och det inte 

hände så mycket. Observationerna skedde på olika platser i galleriorna och målsättningen var 

att byta plats och inte stanna för länge på samma. Medvetet valdes platser där man hade bra 

överblickbarhet för vad som skedde och där man kunde vistas utan att störa gallerians 
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besökare. Fältanteckningarna skrevs både för hand, på mobilen och på datorn beroende på 

situationen. När jag inte hade möjlighet att sitta ner så var mobiltelefonen det enklaste och 

mest diskreta alternativet av dessa. Det som styrde mitt fokus för vad det var jag skulle 

observera var teorin, men samtidigt försökte jag förhålla mig till den och sätta den inom 

parentes för att inte låta den styra för mycket över vad jag skulle se (Aspers, 2011, s.99-101). 

För att veta hur fältanteckningarna skulle skrivas använde jag mig av Aspers sex stycken 

frågor man genom att läsa anteckningarna ska kunna besvara. De går ut på att besvara vad, 

när och var någonting sker samt av/med vem, hur och i sin tur varför någonting sker (Aspers, 

2011, s.126).    

 

För att nå en djupare förståelse än den man får genom endast observation kombinerade jag 

den metoden med intervjuer. Genom att endast observera kan man inte med säkerhet förstå 

vad som försiggår utan då är det forskaren själv som får tillskriva mening och man riskerar då 

att bedriva forskning utifrån sin egen mening istället för aktörernas (Aspers, 2011, s.115). 

Intervjufrågorna utformades enligt en semistruktur, då det dels i förhållande till 

observationsresultaten och den teoretiska referensramen uppstod frågor, men jag lämnade 

även utrymme för berättelser och aktörernas egna tankar och åsikter (Brinkmann & Kvale, 

2009, s.43). Urvalet av intervjupersoner skedde strategiskt i den mening att jag valde ut 

aktörer som jag trodde skulle kunna berika mitt material och bidra med den typ av förståelse 

som observationerna inte kunde göra. Jag skickade ut mail till några arkitektbolag och ett 

övervakningsbolag som jag genom att ha läst på deras hemsidor trodde kunna bidra med 

användbar information. Då arkiteter troligen har olika uppfattning om hur man lämpligast 

konstruerar en miljö vore det intressant att intervjua olika bolag, däremot fick jag bara tag på 

ett som ville medverka. Arkitektbolagen valdes ut efter kriteriet att de tidigare skulle arbetat 

med utformning av gallerior. Övervakningsbolaget valdes ut enligt samma kriterier samt att de 

utförde både övervakning via kameror och fysisk med hjälp av ordningsvakt (Aspers, 2011, 

s.96-97). Varför jag valde just ett övervakningsbolag var för att få reda på hur man tänker 

kring övervakning i en galleria i avseende att bidra till upprätthållandet av ordningen. Genom 

arkitektbolagen ville jag få en ökad förståelse för tankarna bakom arkitektur, utformning och 

planering samt hur det i sin tur syftar till att påverka människor till ett visst beteende.      

 

Samtliga intervjuer utfördes via telefon då intervjupersonerna befann sig i andra städer. Jag 

övervägde betydelsen av att inte se varandra under intervjun men kom fram till att det troligen 

inte skulle ha en så stor betydelse för resultaten. För mig var det viktigaste att få tag i 

intervjupersoner som var väldigt kunniga inom sitt område och betydelsen av vilken stad de 

befann sig i blev därför mindre relevant (Brinkmann & Kvale, 2009, s.165). Innan samtliga 

intervjuer hade jag både mail- och telefonkontakt med intervjupersonerna och de visste 

därmed vad jag undersökte samt varför. Innan jag satte igång inspelningen redogjorde jag kort 

för själva intervjun samt vad som skulle hända med det insamlade materialet samt vart de 

skulle publiceras. Intervjuerna följde samma struktur där jag inledde med en bred 

frågeställning och gick sedan in på de mer specifika frågorna som jag formulerat efter olika 

teman (Se bilaga 1 & 2). Dessa specifika frågor följdes inte kronologiskt utan de gick mer ut 

på att dessa områden skulle beröras vilket tematiseringen hjälte till att styra (Brinkmann & 
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Kvale 2009, s.120-121). När jag upplevde att jag fått den information jag sökte frågade jag 

om intervjupersonen hade något mer som den ville ta upp för att sedan tacka för deras 

medverkande. 

 

4.4 Beskrivning av studieobjekt 
Här följer en kort beskrivning av de informanter jag haft och de gallerior jag observerat vid 

för att generera empiriskt material till studien.  

Intervjupersoner  

 Första informanten arbetar med press- och mediafrågor på ett övervakningsbolag och 

har därmed goda kunskaper om hur verksamheten   

 Den andra informanten arbetar som arkitekt på ett arkitektbolag som inriktar sig på att 

utforma och skapa kommersiella miljöer.   

Galleriorna  

 Gränby Centrum, en stor, nyligen utbyggd och omgjord galleria som är placerad i 

stadens utkant.   

 Forumgallerian, en medelstor centralt belägen galleria som byggdes på 90-talet.  

 S:t Per gallerian, en medelstor centralt belägen galleria som byggdes på 70-talet.  

 Gimo galleria, en liten galleria endast innehållande ett fåtal butiker, belägen en bit 

utanför staden som byggdes om på 2000-talet.  

4.5 Teorins roll 
Val av teori skedde genom att tillämpa en pragmatisk ansats, vilket i mitt fall innebar att jag 

genom den interaktion jag fick med fältet under förstudien, samt av tidigare lästa teorier 

kunde besluta om vilka teorier jag skulle använda mig av (Aspers, 2011, s.81-82). Som jag 

nämnde när jag redogjorde för förstudien försökte jag vid den se bortom tidigare lästa teorier 

och arbeta med en mer induktiv ansats, då alla teorier inte lämpar sig lika bra på ett empiriskt 

material (Aspers, 2007, s.32).  Detta val gjordes vid förstudien då det är viktigt att inte låta 

teorin styra för mycket, speciellt under ett så tidigt skede. Man kan istället använda sig av att 

sätta teorin inom parentes, vilket jag gjorde under huvudstudien. När jag valt ut teorier som 

jag med förankring i det empiriska trodde skulle berika materialet arbetade jag vidare utifrån 

dessa. Jag lät teorierna bli mitt fokus för insamlingen av det empiriska materialet. Under 

observationerna lät jag teorierna styra över vad det var jag skulle observera och vid 

utformningen av intervjuguiderna lät jag teorierna hjälpa mig att tematisera vilka områden de 

skulle beröra. Dock lät jag inte teorin styra ända ner i botten utan hade ögonen öppna för 

annat under observationerna och lämnade en öppenhet för intervjupersonerna att under 

intervjuerna uttrycka sig fritt kring ämnet (Aspers, 2011, s.99-101). 

4.6 Kodning och analys  

När det empiriska materialet var insamlat transkriberades de inspelade intervjuerna och 

fältanteckningarna renskrevs. Under förstudien användes en induktiv kodning, vilket är den 

typ av kodningsansats Aspers förespråkar vid en förstudie. Då kodens mening är baserad på 



Michaela Thorelius Sociologi med inriktning mot arbetsliv,  

 organisation och personal C, 15hp 

21 

 

forskarens kunskap och man vid en förstudie inte når så djup kunskap om livsvärlden lämpar 

sig en öppen kodning bäst (Aspers, 2011, s.169). Metoden jag använde för att koda 

observationen var marginalmetoden. Med hjälp av papper och färgpennor så kodades 

materialet ord för ord (Aspers, 2011, s.185). Två huvudkoder utformades och materialet delas 

därefter in i underkategorier utifrån dessa två huvudkoder.    

 

Under huvudstudien använde jag mig av en deduktiv kodning, vilket innebär att koderna 

består av teoretiska begrepp. Anledningen att jag valt att byta kodningsansats har att gör med 

att jag efter interaktionen med forskningsfältet kunnat utläsa tillräckligt mycket mening i 

materialet. Jag anser mig nu på ett mer empiriskt grundat sätt kunna återge meningen hos 

fältets aktörer (Aspers, 2011, s.169). Till att börja med delades totalempirin upp och skiljde på 

observationer och intervjuer, därefter lät jag teorin styra indelningen av materialet till tre 

huvudkategorier. Kategori ett kunde relateras till den konstruerade miljön, utformning och 

placering, kategori två relaterades till övervakning och kategori tre till interaktion och 

individers påverkan på varandra. Därefter utfördes en mer utförlig kodning inom varje 

huvudkategori, där meningar i det empiriska materialet relaterades till teoretiska begrepp och 

teorier (Aspers, 2011, s.172-175). Materialet kodades rad-för-rad med papper och färgpennor 

enligt marginalmetoden, där tre olika färger till en början fick dela upp materialet i 

huvudkategorierna. Därefter användes det andra färger kopplade till teorin inom varje 

huvudkategori (Aspers, 2011, s.185). Empirin redovisas sedan i resultat- och analyskapitlet i 

samma uppdelade form som kodningen skedde. Analystekniken jag valde är dynamisk. Val av 

analysmetod grundar sig både i studiens syfte och frågeställning, då det jag vill förklara är 

påverkan på individer kopplat till plats (Aspers, 2011, s.204-205). 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Frågor om reliabilitet, validitet och generalisering har av vissa kvalitativa forskare avvisat då 

de anses som positivistiska föreställningar som står i vägen för kvalitativ forskning 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s.262). Trots att validitet och reliabilitet är något som det läggs 

mer vikt på i den kvantitativa forskningen har jag valt att ändå reflektera kring dessa begrepp i 

förhållande till min studie. Reliabilitet handlar om att tillförlitligheten i resultaten säkerställs 

genom att resultatet skulle bli desamma oavsett vilken forskare som utför underökningen eller 

vid vilken tidpunkt det görs (Brinkmann & Kvale, 2009, s.263). Genom att förhålla sig till 

denna definition skulle jag inte påstå att min undersökning når så hög grad av reliabilitet. 

Olika formuleringar av en och samma fråga kan leda till olika svar och olika intervjuare som 

ställer samma fråga kan få olika svar. Ställer man reliabiliteten i förhållande till 

observationerna uppnår de inte heller så hög grad av reliabilitet. Vid olika tidpunkter kommer 

man troligen se olika saker och boende på vem forskaren är styr till viss del vad den ser. 

Teorin användes under observationer som fokus, vilket å andra sidan höjer reliabiliteten då 

andra forskare med större sannolikhet skulle uppmärksamma samma saker (Brinkmann & 

Kvale, 2009, s.263). Vid kvalitativ forskning riskerar man att motverka kreativitet och 

variationsrikedom om man lägger för stor vikt vid att säkerställa reliabiliteten och jag har 

därför valt att inte låta den styra mig (Brinkmann & Kvale, 2009, s.264). Jag har istället 

reflekterat kring tillförlitligheten i resultaten genom att se till anledningar till varför mina 

intervjupersoner inte skulle tala sanning eller att jag under observationerna skulle observerat 
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ett extremfall.    

 

Validitet innebär riktighet, giltighet till sanningen och styrkan i ett yttrande. Det är en metod 

för att undersöka i vilken mån det som avses undersökas verkligen undersöks. Målet är att på 

bästa sätt spegla verkligheten av det fenomen man intresserat sig för (Brinkmann & Kvale, 

2009, s.264). För att säkerställa att jag undersöker det jag avser att undersöka så har jag 

strävat efter valid kunskap genom att förhålla mig till de tre klassiska sanningskriterierna 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s.265). Korrespondenskriteriet innebär att kunskapsutsagan bör 

överensstämma med den objektiva världen, vilket jag till stor del har kunnat kontrollera 

genom att både intervjua och observera. Koherenskriteriet beaktar om det finns en inre logik i 

det som sägs, vilket jag anser att den information jag fått från mina intervjupersoner har. Det 

pragmatiska kriteriet handlar om att relatera sanningen till dess praktiska konsekvenser, det 

vill säga betydelsen av att sanningen kommer fram. Jag har reflekterat kring att 

intervjupersonerna skulle kunna valt att utelämna viss information i rädsla för konsekvenserna 

av att informationen sprids. Under mina intervjuer tror jag dock risken för detta är liten då 

ämnena intervjuerna berörde gäller generell information rörande övervakning och arkitektur. 

Informationen var varken personlig eller känslig ur bemärkelsen att någon skulle kunna 

komma till skada om den läckte ut. Med detta i beaktande ser jag inte anledning för 

intervjupersonerna att ljuga, dock är det inget man kan garantera att de inte gjorde 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s.265). Jag har inte bara reflekterat kring validitet i resultatet, 

utan det är något som följt med under hela studiens gång. Intervjuguiderna styrde insamlingen 

av empiriskt material till att ställa frågor kring det jag ville undersöka. Likaså var teorin mitt 

fokus under observationerna för att styra mig till att studera det jag syftade att studera. 

4.8 Etiska överväganden 
För att etiskt korrekt genomföra denna studie har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

principer består av fyra stycken huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). Det första kravet är 

informationskravet och innebär kortfattat att man ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagande information om vad deras deltagande innebär (Vetenskapsrådet, 

2002, s.7). Detta har säkerställts genom att via mail redogöra för mitt syfte med studien samt 

innan intervjuarna tagit upp vad ett medverkande innebär, vilken typ av information som 

kommer publiceras samt vart den färdiga uppsatsen kan läsas. Angående observationerna har 

jag valt att inte gå ut med någon information, då jag befann mig på en offentlig plats har jag 

rätt att observera där utan att informera om det. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket 

innebär att individerna inte bara ska vara medvetna om vad ett medverkande innebär, utan 

också själva ha rätten att bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Detta 

hade intervjupersonerna möjligheten att göra och det togs även upp att intervjun skedde på 

deras villkor, samt att de hade rätten att avbryta intervjun när de ville. Observationerna blir 

mer problemetiska ur denna synvinkel, då det är svårt att kunna få ett godkännande när man 

inte gått ut med informationen att en studie bedrivs.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket går ut på att personuppgifter ska förvaras på 

ett ställe där obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Detta kan dels 
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säkerställas genom att jag från intervjuerna endast publicera de uppgifter som jag från 

intervjupersonerna fått godkännande att göra. Angående observationerna har jag publicerat 

namnen på galleriorna jag observerat i men inte publicerat personuppgifter så man genom 

beskrivningen skulle kunna identifiera en besökare i fråga. Förvaret av allt material till denna 

uppsats förvaras i säkerhet med tillgänglighet endast för mig. Transkriberingar, inspelningar 

samt fältanteckningar kommer efter godkännande av uppsatts att raderas och därefter kommer 

jag kunna garantera att ingen annan får ta del av uppgifterna. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Innan intervjuerna tog jag upp att 

informationen endast skulle användas i syftet att samla in empiri till min kandidatuppsats och 

jag kommer hålla detta löfte och inte använda informationen i annat syfte. När all information 

sedan raderats kan det säkerställas att ingen annan heller kommer nyttja denna information i 

ett annat syfte än det legitima.   
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5 Resultat och analys  
 

Detta är kapitlet där tyngdpunkten av uppsatsen ligger och där det bearbetade materialet 

presenteras och sätts i ett sammanhang när det förhålls till teorin. Genom den teoretiska 

referensram som presenterades under teorikapitlet kommer det empiriska materialet att 

förklarats och problematiseras i förhållande till teorin. För att tydliggöra presentationen av 

materialet har jag valt att tematisera resultat- och analysdelen till tre olika teman. Denna 

tematisering är inte något jag kommer låta styra presentationen av materialet fullt ut. Vissa 

delar av det empiriska materialet och även aspekter av teorin faller det sig mest naturligt att ta 

upp när ett visst fenomen berörs, vilket gör det oundvikligt för de olika delarna att strikt 

skiljas åt. Delarna tangerar varandra, vilket gör att en viss överlappning till andra teman 

kommer ske under presentationens gång. Presentationen av materialet kommer ske enligt 

följande ordning. Inledningsvis görs ett förtydligande av vad jag genom intervjuerna kommit 

fram till. Därefter kommer det presenteras hur omgivningen i form av utformning och 

placering påverkar individer. Sedan kommer övervakningens funktion och påverkan tas upp 

och slutligen hur individer påverkar varandra i offentliga miljöer. 

5.1 Ett förtydligande 
Jag vill börja med att klargöra och förtydliga en sak. Efter att ha utfört intervjuerna till detta 

arbete vill jag klargöra att varken arkitektbolag eller övervakningsbolag talar om syftet med 

deras arbete i termer av skapande och upprätthållande av ordning. Syftet och det jag genom 

studien undersökt är hur ordning i gallerior skapas och upprätthålls. Dock har jag kommit 

fram till att det skulle vara missvisande att besvara frågan hur genom att redogöra för tekniker 

att skapa ordning. Frågan handlar istället om hur de arbetar för att fylla sin funktion och hur 

det i sin tur bidrar till att skapa och upprätthålla galleriornas ordning. Övervakningsbolag och 

arkitektbolag har olika funktioner i ett köpcentrum. Under intervjun med övervakningsbolaget 

togs det upp att övervakning handlar om att förmedla en trygghetskänsla till gallerians 

besökare. Man vill göra besökarna medvetna om att de blir sedda och att ett ingripande sker 

vid lagöverträdelse. Under intervjun med arkitektbolaget togs det upp att det handlar om att få 

människor att stanna kvar på platsen i syfte att få individer att konsumera. Detta går att 

relatera till hur Foucault talar om disciplin. För att kontrollera människor krävs det att de 

underordnar sig påtryckningarna från foglighet och nytta. Denna förening mellan foglighet 

och nytta utgör i sin tur disciplinen. Metoden för att möjliggöra detta är drillen som innebär 

att individen både präglas av tvång och ständig övervakning (Foucault, 1975, s.139). Även om 

det inte finns ett tvång för besökare i gallerian att köpa något är tanken och syftet med 

köpcentrum att människor ska hållas kvar där för att konsumera mera och därmed bidra till att 

göra utrymmet nyttigt. Övervakningen är däremot något som är konstant i sin verkan, även 

om det inte finns en ordningsvakt där så kan besökarna övervakas genom kameror sades det 

under intervjun, vilket framkallar foglighet. Detta är något jag kommer gå in på djupare under 

analysens gång. Efter att ha ställt detta material i förhållande till teorin har jag fått en annan 

förståelse av hur ordning skapas och upprätthålls. Det jag kommit fram till är att de 

bidragande faktorerna kan ses som pusselbitar, där var och en genom att fylla sin funktion gör 

att bitarna faller på plats och därmed kan bidra till skapandet och upprätthållandet av ordning. 
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5.2 Omgivning i form av utformning och placering 

Efter utförandet av denna studie har jag kommit fram till att omgivningen i form av 

utformning och placering är en bidragande faktor till hur ordning skapas och upprätthålls i 

gallerior. Att bygga en galleria är ett extremt genomtänkt projekt och hela processen från det 

grundläggande att kartlägga en plats till minsta detalj i inredning är något som planeras noga. 

Hur denna noggranna planering i sin tur påverkar individerna samt är tänkt att påverka och 

styra individerna till att skapa och upprätthålla ordningen har jag ställt i relation till Foucaults 

teorier om disciplin. Trots att hans teorier är sedan 70-talet och mycket har hänt sedan dess 

anser jag att de berikar materialet genom att tillföra en vetenskaplig förståelse för hur 

placering och utformning används för att påverka människor.  

    

Foucault tar upp tre tekniker över hur man ska gå tillväga för att skapa ett nyttigt utrymme 

som i sin tur ska bidra till att disciplin uppstår. Dessa tekniker, efter att ha undersökt 

utformning och placering, kan man även konstatera tillämpningen av i gallerior. Under 

observationerna observerades att butiker, salonger, restauranger och resten av gallerians 

hyresgäster är alla placerade under samma tak och omsluts av väggar. Detta innebär en 

avskärmning från omgivningen och gallerian förmedlar känslan av att träda in i en annan 

värld, där man inte påverkas av det som händer utanför. Man varken hör eller känner hur det 

skulle vara att vistas utanför gallerians väggar, även om glaskonstruktionerna ibland avslöjar 

förhållandena utanför. Under intervjun med arkitektbolaget framgick det att denna känsla av 

avskärmning är något som man önskar att uppnå, då en av gallerians funktioner är att skapa en 

behagligare shoppingmiljö innanför väggarna. Dels sker detta ur ett kommersiellt syfte, när 

människor trivs i sin miljö stannar de längre och kan konsumera mera. Inte heller påverkas 

besökarna av vädret.   

 

Genom att både ha intervjuat och observerat kan det konstateras att gallerian har ett syfte att 

få människor att med vistelsen i gallerian inte tänka på det som sker utanför. Tankemässigt vill 

man isolera besökarna från omgivningen, även om det inte sker fysiskt. Tidigare presenterad 

forskning stärker tesen om att gallerior syftar till att stänga ute omgivningen. Där tas det upp 

hur man väljer att konstruera gallerior under ett och samma tak för att stänga ute 

omgivningen, oönskade ljud och buller från trafik (Hopkins, 1994).  

 

Jag har under mina observationer uppmärksammat att gallerian tenderar inte bara att vilja 

stänga ute dess omgivning utan även vissa besökare. Människor verkar i de flest fall ha koll 

på i vilket syfte gallerian får nyttjas och vilket beteende som där inne är acceptabelt. 

Exempelvis så ställer cyklister sina cyklar utanför och skateboardåkare håller brädan i handen. 

Trots att jag endast observerat ett uteslutande ur gallerian, vilket var en alkoholpåverkad 

besökare, misstänker jag att uteslutandet är mer omfattande än så. Trots att jag inte sett dem 

bli avvisande så misstänker jag att gatumusikanter och tiggare också blir nekade tillträde. Vid 

de fyra olika gallerior jag observerat så har alltid tiggare och musikanter suttit utanför. Det är 

vinter och relativt kallt vilket gör det självklart att de hellre skulle vilja sitta inne om de fick. 

Jag har även observerat hur musikanter och tiggare lämnar filtar, väska och instrument för att 



Michaela Thorelius Sociologi med inriktning mot arbetsliv,  

 organisation och personal C, 15hp 

26 

 

gå in i gallerian och då inte för att köpa något utan endast röra sig där inne i värmen. Detta är 

en av problemaktierna med gallerior som tidigare forskning även berör. Då gallerior oftast är 

privatägda besitter de möjligheten att utesluta. Ägarna kan själva sätta upp regler som gäller 

innanför dess väggar vilket leder till att mångfalden i gallerior är något som stängs ute 

(Becker, 2001, s.184)  

  

Man skulle kunna förklara denna avskiljning från omgivningen, dels genom konstruktionen, 

men också det fysiska utnämnandet av besökare genom den slutna miljöns princip. För att 

möjliggöra kontroll så krävs det ibland att miljön är sluten och att man skapar en specifik 

plats där alla är förenade under samma tak. Den slutna miljöns princip möjliggör även 

kontrollen till tillträde, vilka man anser får vistas på platsen samt vilka som bör uteslutas 

(Foucault, 1975, s.143-144). Att gallerian är en sluten miljö och förenad under samma tak är 

något jag under observationerna konstaterat. Att det även finns en tanke bakom att konstruera 

gallerior på det vis som görs framgår i intervjuerna och tidigare forskning som bedrivits. Det 

finns ett kommersiellt syfte med att utesluta omgivningen. Genom att stänga ute omgivningen 

blir besökarna inte störda och kan fokusera på konsumtionen. Trots att det inte är uttalat skulle 

även uteslutandet av vissa besökare kunna ske ur ett kommersiellt syfte om man använder sig 

av Foucaults teori om att genom att nytta utförs uppnås även disciplin (Foucault, 1975, s.138-

139). Det skulle innebära att uteslutandet av vissa besökare sker, då det är tydligt att de genom 

sitt besök inte skulle bidra till konsumtionen. Detta skulle då kunna förklara varför tiggarna 

får tillåtelse att vistats i gallerian när dem lämnar sina saker utanför. Det blir genom att de 

lämnar sina saker utanför tydligt att de inte går in i syfte att tigga och dra uppmärksamheten 

från besökarna utan istället gå in för att möjligtvis köpa något och därmed bidra till 

konsumtionen. Detta skulle även förklara varför man inte får ha cyklar eller spela musik i 

gallerian, det är saker som skulle dra till sig uppmärksamhet vilket stör konsumtionen och 

därmed det nyttiga utrymmet. Sammanfattningsvis så är det en möjlig förklaring att gallerian 

är sluten för att kontrollera att utrymmet är nyttigt och därmed disciplinerat.  

 

Under intervjun med arkitetbolaget framgick det att för att styra gallerians besökare till att 

vistas på vissa platser i gallerian används den arkitektoniska utformningen. Man konstruerar 

rummet i syfte att utformningen ska framkalla ett visst beteende och det talas om att skapa 

rum i det stora rummet. Genom formning kan man förmedla en viss känsla som i sin tur styr 

individens beteende och handling.  

 

”Man använder sig ofta av en generell design som ska passa så många som möjligt när man konstruerar en 

galleria. Man tänker långsiktigt och vill få med en mix av allt. Sedan kan ju butiker vara nischade och olika 

delar kan av gallerian kan riktas mot olika målgrupper. Men man vill ju att själva utformningen ska tilltala 

alla.” (Intervju, arkitekt).   

 

Det finns många tekniker man använder sig av för att skapa ett utrymme besökarna trivs i och 

som förutsätter att de vill stanna kvar i gallerian. Under intervjun med arkitektbolaget togs det 

upp att gallerians passager är av stor betydelse då de är därifrån besökarna kommer för att 

sedan gå in i butikerna. Passager hålls ofta rena och inte så utsmyckade. Man sätter medvetet 

inte upp tavlor och annan konst som drar till sig uppmärksamhet utan det är på butikerna 
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fokuset ska ligga. Golvet kan genom vågrätta linjer få besökare att bromsa ner farten och titta 

noggrannare in i butikerna. Butikerna i sin tur har tekniker för att locka in besökarna istället 

för att de ska stå utanför och titta i skyltfönstret. Ofta tonar man även ner ljuset i gallerians 

allmänna utrymmen för att butikerna på ett tydligare sätt ska framträda. Gångarna som 

medvetet görs nedtonade kombineras med mer ombonade ytor som ger en välkomnande 

känsla. Man konstruerar ”pausrum” där besökarna ska känna att möjligheten att slå sig ner 

och vila ett tag finns. Dessa ytor görs ofta väldigt hemtrevliga för att de ska förmedla en 

inbjudande känsla till besökarna. Hur man konstruerar kommersiella miljöer för att få 

människor att konsumera mer kan även relateras till den tidigare forskningen. Där tas det upp 

vilken stor påverkan rummets utformning har på individer och hur designers använder sig av 

strategier rörande manipulering av rummet i syfte att få människor att konsumera mera (Goss, 

2006).  

 

Efter att både ha intervjuat och observerat konstaterade jag att tankar kring hur en galleria ska 

utformas präglas av vilka som får bestämma designen. Detta anade jag redan då jag genom 

observationerna såg att galleriornas utformning kunde variera väldigt mycket. Jag har även 

uppmärksammat en avsevärd skillnad på arkitekturen i små och stora gallerior. I de större 

galleriorna kan man tydligare se teknikerna som används för att påverka genom utformningen. 

Troligtvis beror det på att i mindre gallerior vistas inte lika mycket människor och dessa 

tekniker behöver därför inte i lika stor utsträckning tillämpas. Konkurrensen mellan butikerna 

blir i de mindre galleriorna inte lika stor som i de större och därmed blir det inte lika viktigt 

för varje butik att utmärka sig.  

 

Hur en galleria på bästa sätt ska utformas för att besökarna ska vara nöjda och därmed 

konsumera skulle kunna förklaras genom inrutningens princip. Det går ut på att bearbeta 

rummet utifrån var man vill att människor befinner sig. ”För varje individ finns det en plats, 

för varje plats en individ” (Foucault, 1975, s.145). Vilket man kan tolka som att tillgodoses 

behovet hos alla gallerians besökare så kommer de även inta dessa platser och konsumtion 

möjliggörs. Foucault tar även upp hur rummet tenderar till att dela upp sig i så många bitar 

som det finns beståndsdelar att fördela (Foucault, 1975, s.145). Man skulle då kunna relatera 

beståndsdelarna till efterfrågan hos kunderna, där rummet i sin tur delas upp efter vad som 

efterfrågas. Som jag tidigare nämnde togs det upp i intervjun med arkitektbolaget att man vill 

konstruera en galleria så det passar och tilltalar så många besökare som möjligt. Genom 

inrutningens princip kan man även styra hur människor fördelar sig i rummet (Foucault, 1975, 

s.145). Att man har tankar kring vart man vill att gallerians besökare ska befinna sig är väldigt 

tydligt. Både passagerna och pausrummen som det talades om i intervjuerna syftar till att 

påverka människor till att sätta sig på ett ställe men bara gå förbi ett annat. Att man använder 

sig av tekniker för att konstruera miljön och påverka människor i ett visst syfte kan även 

relateras till tidigare forskning. Genom den forskningen kan den konstruerade miljöns 

påverkan lyftas till ett större sammanhang. Teknikerna används inte endast i gallerior i ett 

kommersiellt syfte, utan till exempel som tidigare forskningen tog upp, även i 

universitetsbibliotek för att påverka studenterna till ett visst beteende och nå en viss kunskap 

(Hancock & Spicer, 2011).  
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Utformningen är sammanlänkad med placeringen och dessa delar förutsätter och går till stor 

del in i varandra. Under intervjun med arkitektbolaget redogjordes det för hur det innan 

byggprojektet av en galleria inleds måste utse en plats där gallerian ska placeras. Platsen och 

dess omgivning undersöks noga genom marknads och kundanalys. Där tar man ofta Mosaic 

till hjälp, vilket är ett verktyg man kan använda sig av för att kartlägga vilka typer av kunder 

som bor i närområdet. Mosaic kombinerar uppgifter som inkomst, familjestruktur, bostad, 

intressen och andra uppgifter som kan vara av relevans med postnummer för att man på så sätt 

ska kunna se vilken typ av människor som bor i området och vad som kan tänkas efterfrågas. 

Efter att ha kartlagt detta kan man se vart det vore lämpligast att placera gallerian sett ur ett 

kommersiellt perspektiv.  

 

Placering är något som man reflekterar och förhåller sig till under hela projektets gång och 

som följer med in i detalj togs det upp under intervjun med arkitektbolaget. Om man tar 

gallerians butiker som ett exempel så placeras de inte slumpmässigt utan dess placering är 

noga genomtänkt. Målet är att få så stor del som möjligt av gallerians besökare att gå runt i 

hela gallerian. För att uppnå detta använder man sig av genomtänkt placering av butikerna.  

 

”För att undvika a och b lägen och få människor att gå till så många ställen som möjligt använder man sig av 

något som heter ankarhyresgäster, vilket är stora butiker som t.ex. ICA maxi som man vet kommer dra till sig 

mycket folk. Och beroende på hur man placerar dessa kan man styra människor till att gå runt mer.” (Intervju, 

arkitekt).           

 

Det togs även upp att i ”singlemall” som är en galleria vars konstruktion utgör en lång rak 

gata placerar man ankarhyresgästerna i varsin ända av gatan. Funktionen denna placering 

fyller är att besökarna förhoppningsvis letar sig in i de mindre butikerna när man går från en 

ankarhyresgäst till en annan. Har gallerian istället flera våningar använder man sig av andra 

tekniker. Målet blir då att få kundvarvet även upp till andra våningen. Fokuset hamnar därmed 

på rulltrappor och att locka människor upp för dem. Fokuset på rulltrappor har jag även under 

observationerna lagt märke till. ”Det skyltas tydligt från nedervåningen vad övervåningen har att 

erbjuda”. (Observation, Gränby galleria). Det är även noga genomtänkt hur och vart man väljer 

att placera saker och ting i gallerians allmänna utrymmen, t.ex. vart man placerar entréerna 

eller hur man utformar en pausplats. Man måste förhålla sig till sin omgivning och se saker i 

ett större sammanhang. Entréerna placeras ofta i anslutning till parkering och kollektivtrafiken så man på 

ett smidigt sätt, utan att behöva gå så långt kan ta sig in (Intervju, arkitekt).  

 

Denna medvetenhet kring hur val av placering kan påverka människor att konsumera mera 

kan relateras till hur Foucault talar om den funktionella placeringen som underlättar relationer 

och i sin tur bidrar till det nyttiga utrymmet (Foucault, 1975, 145). Detta kan relateras till hur 

man redan från början vid planeringen av en galleria använder sig av Mosaic för att klarlägga 

vilka typer av kunder det finns i närområdet. Det man indirekt testar är vart det är bäst att 

lokalisera gallerian för att dra den högsta vinsten av det. När det talas om att man använder 

sig av ankarhyresgäster, kan man se det så att genom dessa hyresgästers placering så 

underlättas relationerna mellan gallerians besökare och butikerna mellan ankarhyresgästerna. 
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Då besökarna tvingas att gå förbi alla affärer för att komma dit de ska så underlättas här 

relationen till de mindre butikerna och chansen blir då större att besökarna även går in i dessa 

butiker. Genom att få besökarna att gå runt möjliggörs konsumtionen och bidrar därmed till ett 

nyttigt utrymme.  

 

Foucault talar om att med den funktionella placeringen så uppstår även en kod för hur rummet 

ska nyttjas (Foucault, 1975, s.145). Detta vill jag delvis ifrågasätta. Hur man väljer att placera 

styr individer mot ett nyttigt utrymme endast till vis del. Exempelvis har jag genom 

observation studerat hur besökare med händerna fulla av kassar slår sig ner vid någon av 

gallerians bänkar eller pausrum för att vila och sedan fortsätta shoppa. Detta stärker tesen om 

att en kod för hur rummet ska nyttjas finns. Anledningen att jag trots allt ifrågasätter koden för 

rummets utnyttjande är på grund av att gallerior inte endast används av konsumenter, som då 

skulle utgöra det nyttiga utrymmet. Jag har flertalet gånger under mitt fältarbete observerat 

hur besökare vistats i gallerians allmänna utrymmen under längre perioder utan att ha en tanke 

på att köpa något. Det tyder på att även om det finns en kod för hur rummet bör utnyttjas så 

tillåts även användningen till viss del i annat syfte. Jag konstaterar därmed att den funktionella 

placeringen inte nödvändigtvis medför ett nyttigt utrymme. Att gallerior nyttjas i annat syfte 

än konsumtion går att relatera till tidigare forskning där gallerian har studerats just ur det 

sociala perspektivet och hur ungdomar genom sin vistelse i gallerian skapar en mikrokultur 

(Spilková & Radová, 2011). Även Stillermans studie berör detta, där det studerats hur 

gallerian nyttjas i ett socialt syfte när det urbana livet flyttas inomhus (Stillerman & Salcedo, 

2012).  

5.3 Övervakning 

Övervakning i förhållande till ordning är en annan aspekt som studerats. Hur man väljer att 

konstruera en miljö genom att utforma och placera handlar till stor del av skapandet av ett 

nyttigt utrymme, ett utrymme som förutsätter konsumtion, som i sin tur bidrar till 

ordningsskapandet. Övervakningen har sin tur en upprätthållande funktion av det som tidigare 

skapats (Foucault, 1975, s.172). Inom den teoretiska referensramen finnes förklaringen att det 

nyttiga utrymmet inte upprätthålls av sig självt, därav behövs det verktyg för att upprätthålla 

det man skapat. Övervakningen i förhållande till vad man genom utformning och placering 

skapat förutsätter i sin tur hur och i vilken form övervakningen sker. 

 

För att skapa trygghet i omgivningen, upptäcka och utreda brott används 

övervakningskameror togs det upp i intervjun med övervakningsbolaget. I gallerior placeras 

övervakningskameror på platser med bra överblick där mycket kan dokumenteras, på 

undanskymda platser såsom gångar och sidoutrymmen där risken för utsatthet är större och 

vid kassalinjer för att kunna dokumentera rån. Man skiljer på passiv övervakning som innebär 

att man tittar på kamerans inspelningar när en lagöverträdelse har skett och aktiv som innebär 

att det finns någon som direkt tittar på kamerorna. Oavsett om kameran är aktiv eller passiv så 

skyltas det alltid om det finns kameror vilket leder till en medvetenhet att man är övervakad. 

 

För att öka känslan av trygghet samt skydda driften så tar man ibland hjälp av ordningsvakter 

som vistas i gallerian redogjordes det för under intervjun med övervakningsbolaget. Hur 
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omfattande den fysiska övervakningen på en plats behöver vara grundad på ett förordnande 

för ytan, som sedan polisen beslutar om. Ordningsvakter får genom egen kännedom och 

erfarenhet av platsen avgöra vart det är lämpligast att placera sig men vanligtvis rör de på sig 

för att synas. Genom att de bär uniform går ordningsvakterna att skilja från gallerians 

besökare och deras närvaro, som syftar till att förebygga lagöverträdelser blir märkbar. Under 

observationerna när jag studerat ordningsvakternas rörelsemönster har jag uppmärksammat att 

de ofta är i rörelse, och står de still är det ofta på platser där god översikt finns. Till exempel 

då gallerian har två våningar och man ser ner till den undre så vistas de ofta på övervåningen, 

troligen för den bästa översikten finns där. 

 

Hur ordningen upprätthålls i gallerian genom övervakning skulle kunna förklaras genom att 

allt synliggörs (Foucault, 1975, s.172). I gallerian använder man sig både av 

övervakningskameror och ordningsvakter för att skapa en trygghet hos besökarna och även 

dokumentera och ingripa vid lagöverträdelser. Skyltar som sätts upp om övervakning och att 

ordningsvakter har speciella uniformer ger en medvetenhet, som man även skulle kunna påstå 

ökar synligheten. Genom skyltarna vet man med en relativt stor säkerhet att det även finns 

fungerande kameror och med ordningsvakternas klädsel blir man medveten om deras närvaro. 

Foucault tar upp att det man med övervakning vill uppnå är genom så liten ansträngning och 

styrka som möjligt ändå kunna överblicka ett stort område (Foucault, 1975, s.172). Man 

skulle kunna antyda att en liknande tankegång kring övervakningen finns även i gallerian. 

Kamerorna placeras på de ställen där man har bäst överblick, även om trånga utrymmen där 

möjlighet till bra sikt inte finns också övervakas. Angående ordningsvakterna så arbetar de 

utifrån polisens beslut av förordnandet vilket gör att det noga beslutas om vilken styrka som 

behövs på platsen. Under en intervju sades det att ordningsvakten själv fick besluta om plats 

att vistas på och genom mina observationer kom jag fram till att dessa platser troligen även är 

de platser med bäst överblickbarhet samt synlighet för andra.      

 

För att gå in på utformningen i ett övervakningssyfte la jag under observationerna märke till 

att tre av de fyra galleriorna använde sig i stor utsträckning av glaskonstruktioner. Även min 

förförståelse av att ha varit i väldigt många gallerior stärker antagandet om att 

glaskonstruktioner används i hög utsträckning. Genom intervjuerna undersökte jag sedan 

syftet med glaskonstruktionerna för att närmare ta reda på syftet med denna typ av 

utformning. Förklaringen som gavs var att när man konstruerar en galleria läggs det inte så 

stor vikt på att tänka i termer av överblickbarhet för att uppnå en effektivare övervakning, 

utan det handlar mer om ett scenario där det ena medför det andra. Man strävar ofta efter att i 

gallerior ha goda siktlinjer. Att man som besökare enkelt ska kunna se in i andra butiker och kunna överblicka 

området för att veta vart man ska (Intervju, arkitekt). Oberoende av vad skaparsyftet med 

glaskonstruktioner är så blir även besökarna genom denna konstruktion synliga. 

 

”Genom att befinna mig i gallerians allmänna utrymmen har jag god sikt in i affärerna och därmed på 

besökarna som befinner sig i affären. Utformningen och glasväggarna i butikerna gör att insynen är god och på 

vissa ställen kan man se genom hela butiken.” (Observation, Forum gallerian).  

 

Genom att arkitekturen tenderar att bestå av glaskonstruktioner möjliggörs en effektivare 



Michaela Thorelius Sociologi med inriktning mot arbetsliv,  

 organisation och personal C, 15hp 

31 

 

övervakning. Dels för att de öppna utrymmena kräver färre kameror och det blir lättare för 

ordningsvakter att överblicka området, men det blir även lättare att övervaka varandra. Hur 

gallerian genom konstruktionen skapar mer lättövervakade shoppingmiljöer tas det upp även i 

den tidigare presenterade forskningen, vilket stärker tesen om att denna typ av konstruktion 

används i stor utsträckning (Becker, 2001, s.184). Foucault talar om att genom att redan vid 

planeringen av ett rums utformning tänka i termer av blickar som ska kunna kontrollera 

varandra kan man nå en effektive övervakning (Foucault, 1975, s.172). Även om huvudsyftet 

med gallerians utformning inte är att blickar ska kunna kontrollera varandra så är det något 

som möjliggörs och därmed kan man tala om hur gallerian utgör en effektiv övervakning.   

 

Även om det huvudsakliga syftet inte är att tänka i termer av att blickar ska kontrollera 

varandra så är det något de goda siktlinjerna medför. Man skulle kunna jämföra gallerian med 

Panoptikon, det arkitektoniska uttrycket som framtogs för att nå optimal övervakning. 

Byggnaden fyller sin funktion genom att fördela en känsla av konstant övervakning (Foucault, 

1975, s.201). Jag skulle inte påstå att gallerian fyller den uttalade funktionen konstant 

övervakning, då varken arkitekturen konstrueras i det syftet, eller att det är övervakningens 

huvudfunktion. Trots att det inte är uttalat så ges det känslan av att vara övervakad när man 

ställer övervakningen i relation glaskonstruktionerna, ordningsvakternas närvaro samt 

övervakningskamerorna. ”Genom glaskonstruktionerna blir individernas handlingar synliga och man kan 

aldrig vara säker när och vem som iakttar än”. (Observation, Gränby galleria). 

Övervakningskamerorna skyltas det tydligt om och individerna kan anta att de är övervakade 

även om en kamera inte skulle vara placerad just på platsen de vistas eller ens vara i bruk. 

Man kan heller inte veta exakt när och var ordningsvakterna i gallerian vistas. Denna 

medvetenhet om möjlig övervakning resulterar i en konstant verkan då besökarna i gallerian 

aldrig kan säkerställa om de är övervakade eller inte i ett givet ögonblick. Foucault talar om 

att genom medvetenheten till potentiell iakttagelse leder till att makten blir permanent i sin 

verkan. Makten grundar sig i vetskapen om potentiell iakttagelse (Foucault, 1975, s.201-202). 

Genom denna förklaring skulle det innebära att övervakningen i gallerian verkar genom 

vetskapen om potentiell iakttagelse. Beteendet hos gallerians besökare präglas av den 

potentiella övervakningen och därmed bidrar till att ordning upprätthålls.        

 

Det räcker inte med att endast övervaka ett område, utan det måste även vidtas åtgärder när 

lagöverträdelser sker.  

 

Övervakningskameror ger vanligtvis effekt först efter ett tag, då medvetenheten om dem uppstått, samt att 

människor uppmärksammar att åtgärder vidtages vid överträdelser. För ett exempel brukar det krävas ett 

tillrättavisande eller på annat vis ett uppmärksammande för att människor ska agera och byta plats att hålla till 

på. Utan åtgärder kan man heller inte förvänta sig resultat av övervakningen. Man kan inte påstå att 

övervakning resulterar i minskade lagöverträdelse, utan endast minskade lagöverträdelser just på det 

övervakade platsen. Alla är vi nog till viss del ögontjänare. Tänk bara hur bilister kör lagligt förbi 

fartkamerorna och sedan ökar hastigheten igen. Det innebär inte att lagöverträdelserna blir färre utan bara att 

de flyttas till en plats som inte övervakas (Intervju, övervakning).  

 

Angående mina observationer i galleriorna var det endast en gång jag såg en besökare i 

gallerian bli tillrättavisad, i övrigt verkar individernas handlingar falla inom ramen för det 
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som är acceptabelt.     

 

”Sitter vid en av gallerians ingångar då en man kommer in, han utmärker sig genom att gå lite ostadigt och jag 

ser att han håller en systembolagskasse i handen. Han går fram till några andra män som sitter på en bänk en 

bit bort. Dem verkar känna varandra men jag lägger märke till att andra kollar snett på mannen då han är 

högljudd och nästan skriker, fast han verkar glad. En ordningsvakt kommer efter någon minut dit, han avvaktar 

för att sedan gå fram till mannen. Kan inte höra exakt vad han säger men förstår genom hans gester att han 

syftar på utgången. Mannen som då hade satt sig verkar något irriterad men tar upp sin kasse och går ensam ut 

genom utgången.” (Observation, Gränby Galleria). 

 

Vikten av att i ett disciplinärt system ha en straffmekanism talar även Foucault om. För att 

övervakningen ska upprätthålla disciplinen krävs det att de vidtags åtgärder om den trotsas. I 

alla disciplinära system finns en straffmekanism som besitter ett sorts rättsprivilegium som 

har sina egna definitioner av vad ett brott innebär. Funktionen för straffet blir därmed att 

minska avvikelserna från ordningen då man vet att det bestraffas (Foucault, 1975, s.179-180). 

Förklaringen till att jag under observationerna endast såg ett fall av tillrättavisande skulle 

kunna ha och göra med att individers medvetenhet om att görs en överträdelse av gallerians 

regler, kommer man genom övervakningen troligen upptäckas och därmed straffas. Det blir 

därmed inte övervakningen i sig som bidrar till upprätthållandet av ordning, utan det är 

vetskapen om att man genom uppmärksammandet som övervakningen möjliggör kan bli 

straffad. 

5.4 Interaktionen med andra individer 
Som jag tidigare nämnt så upptäckte jag att under förstudien att förklaringen till hur ordning 

skapas och upprätthålls i gallerior inte endast kan förklaras genom hur man konstruerar en 

plats.Det finns ett samspel mellan gallerians besökare, en påverkan på varandra, som kan ses 

som en bidragande faktor. Vad det är som gör att människor inte går in i varandra, som avgör 

hur nära man kan vara varandra, samt hur man ska bete sig som besökare i gallerian faller 

utanför ramen av Foucaults teorier om disciplin. Detta kan endast förklaras genom det 

abstrakta som finns mellan människor. Genom Goffmans teorier om interaktion på offentliga 

platser ska jag förklara hur ordning skapas och upprätthålls utan att man genom utformningen 

och placeringen kan framkalla ett önskvärt beteende.        

 

I gallerians utrymmen och passager vistas det vid vissa tillfällen väldigt mycket människor 

samtidigt, trots det går de sällan in i varandra eller stör varandras passager. Efter att ha 

uppmärksammat detta observerade jag mönster i hur människor går tillväga för att undvika att 

stöta in i varandra. I de flesta fall går människor med en rörlig blick och med målmedvetenhet 

dit dem ska. Andra går inte lika målmedvetet utan strosar mer runt och verkar inte ha ett 

bestämt mål att ta sig till. De ser ut att läsa av varandra och området runt omkring för att se 

hur man på bästa vis tar sig fram. Det är främst när äldre, människor med barnvagn, mycket 

packning eller på annat sätt har en begränsad rörlighet som andra människor viker åt sidan 

eller lämnar företräde. När man ser att två personer med samma förutsättningar till rörlighet 

kommer möts verkar det inte finnas någon logik i hur mötet ska ske. Det går inte att 

konstatera mönster i att människor tenderar att hålla åt ett visst håller eller att den ena stannar 

medan den andra går. Det jag observerat är istället hur individerna genom en snabb blick på 
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varandra verkar förutspå den andres nästa steg. 

 

En tänkbar förklaring till hur besökare navigerar sig genom gallerian utan att krocka med 

varandra skulle kunna ha och göra med Goffmans teori om individen sedd som en laddad 

enhet, externalisering och scanning. Individen kan ses som en lastad enhet, vilket innebär att 

individen ses som en enhet vars yttre är ett skal som inifrån kontrolleras av en mänsklig pilot 

eller navigatör som undviker att individer krockar (Goffman, 1971, s.5-6). Genom att 

individer som kommer mötas externaliserar sin tankar genom gester, kan dem göra sina tankar 

synliga för andra. Individerna gör sig därmed förutsägbara och varnar andra vart man ska så 

kollisioner kan undvikas. Det räcker däremot inte bara att individer externaliserar sina tankar 

utan det krävs en interaktion och att andra läser av denna externalisering. Avläsningen 

benämns scanning och innebär att genom att läsa av andra individers kroppsspråk kan man 

även handla efter andra individers synliggjorda tankar (Goffman, 1971, s.11-12). Detta 

förklarar hur människor använder sig av tekniker för att så obemärkt som möjligt navigera sig 

genom gallerian och därmed bidra till att ordningen i gallerian upprätthålls. Genom 

observationerna fick jag uppfattningen av att externaliserings- och scanningsprocessen i de 

flest fall fungerade men ibland skedde det även missförstånd i denna process. I vissa fall när 

individer möts tenderar de att röra sig i samma riktning, när de då märker att de håller på att 

krocka, rör de sig åt samma håll igen. Det leder i vissa all till att individerna blir stående en 

stund och ingen kommer förbi. Detta tyder på att denna process inte är helt tillförlitlig och att 

det kan ske missförstånd människor emellan. Antingen kan det bero på att personen i fråga 

inte tydliggjort färdriktningen eller att den andra personen inte läst av sin omgivning. 

 

Angående tidigare forskning, har det visat sig att utformningen av offentliga utrymmen i 

kombination med motiv och enskilt intresse hos individerna, i hög utsträckning är det som 

avgör hur människor handlar när de interagerar med sin omgivning. Genom studien 

uppmärksammandes ett beteendemönster, vilket var att fotgängare i de flesta fall valde den 

mest effektiva vägen, det vill säga den väg som innefattar minst antal steg. Man kunde även 

konstatera att normen att hålla till höger inte är något som användes av de flesta fotgängare 

(Bitgood et al. 2012). Att gallerians besökare interagerade med sin omgivning för att ta sig 

fram är något jag även under mina observationer kunde konstatera. Däremot att individer 

skulle använda sig av den effektivaste vägen för att ta sig fram är inte något jag 

uppmärksammat. Vad jag såg tog människor relativt ofta extrasteg för att lämna fri väg och 

undvika att gå in i varandra. Likt vad dem kom fram till i den tidigare forskningen, kunde inte 

heller jag se en konsekvent användning av normen att hålla till höger. Det var ytterst få som 

höll till höger och det är svårt att säga om det var en avsiktlig eller slumpmässig handling.   

 

Människor som kommer till gallerian i grupp tenderar till att vilja hålla ihop, vilket ibland 

resulterar i svårigheter i framkomlighet. Det blir svårare för andra besökare att gå om och 

även mötena kan bli mer problematiska än om individen är ensam. Vissa grupper särar därför 

på sig för att lättare komma fram och sedan går de ihop igen. När det gäller familjer med barn 

så brukar de däremot inte sära på sig för att öka framkomligheten, utan håller samman ändå. 

Goffman talar om detta genom skillnader i beteende, beroende på om deltagandet i den 
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offentliga sfären sker i grupp eller ensam. Han tar upp hur individer i grupp vill hålla samman 

och hur de anstränger sig för att göra detta. För en större grupp att hålla samman är inte alltid 

möjligt, utan gruppen tvingas ibland temporärt sära på sig för att öka framkomlighet för 

andra.(Goffman, 1971, s.19-20). Detta kan därmed ses som ett hänsynstagande som bidrar till 

upprätthållandet av ordning i gallerian. Skulle människor istället inte öka framkomligheten för 

andra skulle besökarna troligen irritera sig på varandra och bidra till en negativ stämning som 

i sin tur kan störa ordningen.   

 

Ytterligare en aspekt jag under observationerna uppmärksammat är hur individer väljer att 

placera sig. Det märks tydligt att gallerians besökare inte vill ha mer med främmande personer 

att göra än de måste. Om möjligheten finns håller sig människorna på behörigt avstånd ifrån 

andra. Jag la speciellt märke till hur människor väljer att placera sig vid bord och bänkar i 

gallerian. 

 

”Vid entrén så står det två stycken bänkar placerade på rad. Vid den ena bänken sitter det en ensam person. En 

annan person rör sig mot bänkarna och väljer att sätta sig vid den andra bänken. Efter en stund går personen 

som suttit där längst, men det dröjde inte länge innan en ny person kom och satte sig på samma plats som den 

första personen just lämnat. Slutligen kommer det en fjärde person och den väljer att sätta sig på samma bänk 

som en av de andra men med så stort avstånd som var möjligt.” (Observation, S:t Per Gallerian). 

 

Flertalet likande händelser har jag observerat och det är inte endast vid bänkar detta utrymme 

till andra individer hålls utan även vid andra tillfällen då folk står stilla. Rulltrappor och 

entréer med roterdörr är andra exempel då människor inte står så nära, dock tenderar 

människor att kunna stå närmare varandra om det gäller kortare tidsperioder. Vid platser där 

man sitter ner hålls det längsta avståndet till andra medan i gallerians passager går människor 

så nära andra att de ibland nuddar varandra.     

 

Förklaringen till att besökarna tenderar att hålla avstånd till varandra ligger troligen i teorin 

om det personliga utrymmet.  Individer har ett utrymme runt sig som räknas som personligt 

och detta område vill man helst inte att andra individer ska inkräkta på. Om det skulle ske 

visar individen ofta missnöje till situationen och drar sig därför undan. (Goffman, 1971, s.29-

31). Att människor flyttar på sig för att öka avståndet till en främmande person kunde jag 

konstatera genom att studera bänkarna. Om flera personer redan sitter på bänken och det 

kommer en till så förekommer det att de som reda sitter flyttar sig åt sidan. Det är svårt att 

avgöra om detta är en markör för avståndstagande till personen i fråga eller om det stället är 

en gest för att genom artighet lämna plats till den andre. Jag har genom observationerna fått 

intrycket av att båda anledningarna förekommer och att det inte endast handlar om att hävda 

sitt personliga utrymme.  

 

Det personliga utrymmet är större framåt än bakåt. Hur stort detta område är beror både på 

situation och plats man befinner sig på, men även i vilket syfte inträdet i sker, påverkar hur fel 

det anses. Att stå eller sitta bredvid en främling kan ses som överträdelse på det personliga 

utrymmet om det finns gott om plats och personen skulle kunna satt sig eller ställt sig någon 

annanstans (Goffman, 1971, s.29-31). Detta skulle kunna förklara varför besökarna i gallerian 
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ibland går så nära att dem nuddar varandra men andra gånger håller sig på behörigt avstånd 

om möjligheten finns. Det handlar om syftet och möjlighet att handla annorlunda. Om syftet 

med närheten är att endast passera på enklaste sätt anses det accepterat. Sätter sig däremot en 

person nära trots att möjligheten till viss distans finns anses det inte lika acceptabelt och kan 

därmed förklara varför besökarna förhåller sig som dem gör till varandra.  

 

I allmänhet har jag observerat att det händer väldigt få saker som stör eller orsakar oreda i 

gallerian. Människor tycks visa hänsyn till varandra och vilja bidra till att ordning ska 

vindbehållas. Besökarna ställer sig i kö, väntar på sin tur, håller avstånd och andra handlingar, 

som man kan tolka, utförs för att undvika att störa andra besökare. De tenderar att förhålla sig 

till ett oskrivet regelverk som talar om vad som är acceptabelt och inte. Detta kan relateras till 

hur Goffman talar om hur normen har en påverkan på individers handlande. Normen är en 

guide över hur individer bör handla med stöd i sociala sanktioner. Negativa åtgärder 

förbygger att normen bryts och positiv förstärkning ges om normerna följs (Goffman, 1971, 

s.95). Detta skulle därmed förklara vad det är besökarna i gallerian förhåller sig till. Normen 

kan förklara varför man lämnar företräde och flyttar på sig när man möter någon som har 

svårt att röra sig, samt varför man förhåller sig till det personliga utrymmet och håller avstånd. 

Det är ett oskrivet system som finns och enligt mina observationer i hösta grad styr individers 

handlande. Förklaringen till varför individer oftast följer normen kan ha och göra med den 

positiva förstärkningen och negativa åtgärderna som Goffman talar om är kopplade till 

normen.         

 

Normer kan klassificeras beroende på vilken typ av sanktion de tillhör. De formella 

sanktionerna upprätthåller regelverken, dels genom lagar men även genom regler 

genomdrivna av icke-statliga organisationer. Dessa regler benämns rättigheter och människor 

förväntar sig enligt lag förhålla sig till dem (Goffman, 1971, s.96). Detta innebär att 

besökarna i gallerian enligt lag kan straffas om de inte följer dem. Genom reglerna kan man  

inte straffa med stöd i lagen men man kan fortfarande neka individer att vistas i gallerian efter 

att ha brutit mot dem. Vetskapen om detta skulle kunna vara en av anledningarna till att 

människor i gallerian sköter sig och därmed bidrar till upprätthållandet av ordning. Det finns 

även informella sanktioner, vilket skulle kunna vara förklaringen till att människor visar 

hänsyn till varandra genom att flytta på sig och hålla avstånd (Goffman, 1971, s.96). Trots att 

besökare inte kan nekas tillträde för att de tränger sig eller går före någon annan tenderar 

individer i de flesta fall att följa även de informella sanktionerna. När man inte kan bli nekad 

tillträde eller bli tvungen att lämna gallerian om man bryter mot de informella sanktionerna 

uppstår frågan varför människor ändå följer dessa sanktioner. Det skulle kunna bero på hur 

individer utövar social press på varandra att i en given situation bete sig på ett förväntat sätt. 

Dessa förväntningar är relaterade till vilken situation och plats individen befinner sig i och 

lämnas oftast underförstådda och svåra för utomstående att förstå (Goffman, 1971, s.97). Hur 

besökare som inte vet hur de ska uppträda i en galleria ändå inte utmärker sig skulle kunna 

förklaras genom kameleonteffekten som jag nämnde i tidigare forskning. Det innebär att 

individer oavsiktligt anpassar sig till sin för att passa in i den nuvarande sociala miljön 

(Chartrand & Bargh, 1999).  
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6 Diskussion 
 

Detta är uppsatsens avslutande kapitel som fyller funktionen att summera uppsatsens resultat 

och föra fram mina egna tankar kring denna studie i relation till de tidigare presenterade 

kapitelen. Till att börja med görs en sammanfattning av uppsatsens resultat samt att detta 

relateras till syfte och frågeställning. Därefter ställs det summerade resultatet i förhållande till 

tidigare presenterad forskning. Sedan tas det upp hur teorivalet påverkat uppsatsens 

utformning samt resultatet. Efter det redogörs det hur mitt metodval påverkat studiens 

utformning och därmed resultatet. Avslutningsvis presenteras slutsatserna man av denna 

studie kan dra samt vidare forskning inom detta fält.      

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis har jag efter att ta utfört denna studie kommit fram till att de 

bakomliggande mekanismerna till hur ordning skapas och upprätthålls i gallerior främst kan 

förklaras genom tre bidragande faktorer. Den första bidragande faktorn är den konstruerade 

miljöns påverkan. Genom Foucaults teori om tekniker som bidrar till ett nyttigt utrymme och 

därmed disciplinen kan det förklaras hur gallerians besökare påverkas till att konsumera och 

därmed bidra till ordningen. Galleriors konstruktion som innebär en omslutning av väggar 

leder till en avskärmning från omgivningen. Avskärmningen sker från väderförhållanden och 

ljud men även vissa människor utesluts. Detta kan tolkas som en tillämpning av den slutna 

miljöns princip där syftet är att utesluta det som stör det nyttiga nyttjandet av rummet. Med 

andra ord utesluts de faktorer som kan dra till sig uppmärksamhet och därmed störa 

konsumtionen. Det handlar även om att utforma gallerian på ett sätt som tilltalar så många 

som möjligt, människor måste trivas för att stanna kvar och därmed konsumera. Detta kan 

relateras till hur området utgör inrutningens princip där varje invid behöver en plats för att 

utgöra ett nyttigt utrymme. Det vill säga finner besökarna butiker och utformning som tilltalar 

kommer de konsumera. I gallerian är även placering något som är extremt genomtänkt, allt 

ifrån vart man ska lokalisera gallerian till butiker och slutligen inredning är noga planerat. 

Detta kan relateras till den funktionella placeringen och hur man genom placeringen av 

butiker och annat kan få besökarna att konsumera mer.   

Den andra faktorn handlar om att upprätthålla den ordning man genom att få människor att 

konsumera skapat, vilket görs genom övervakning. Syftet med övervakning i gallerior är att 

skapa en trygghetskänsla för besökarna genom att vid behov kunna ingripa. Genom 

övervakningskameror, ordningsvakter och galleriors glaskonstruktioner sker övervakningen 

och det som stör ordningen kan lätt upptäckas. Övervakningen och galleriors 

glaskonstruktioner medför att allt synliggörs, vilket kan liknas med panoptikon som är det 

arkitektoniska uttrycket för konstant övervakning. Det är först när vetskapen om att upptäckt 

leder till en bestraffning som övervakningen får effekt och bidrar till att utrymmet nyttjas i 

dess skapande syfte, vilket kan relateras till straffmekanismens påverkan till att inte begå en 

handling.   

Hur ordning skapas och upprätthålls kan inte förklaras endast genom hur miljön är 

konstruerad och hur övervakningen kontrollerar. Den tredje bidragande faktorn är 
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interaktionen med andra individer. Genom Goffmans teorier belyses det hur interaktionen 

mellan individer sker på offentliga platser. Genom att studera människor i gallerian kan man 

konstatera att besökarna är i ett ständigt samspel med varandra och handlar i syfte att inte 

kollidera, störa eller inkräkta på någons personliga utrymme. Det finns både lagar och regler 

kopplade till gallerian men man kan även tala om en social press besökarna utövar på 

varandra vilket leder till att normer och regler följs och därmed uppstår även ordning i 

gallerian.   

6.2 Relationen mellan studiens resultat och tidigare forskning  
Genom att ställa studiens resultat i relation till tidigare forskning kommer jag redogöra för 

vad denna studie tillfört till inom det berörda forskningsfältet. Till att börja med har jag inte 

funnit forskning som sammanfogar de två perspektiv jag har gjort. Gallerior har tidigare 

studerats ur ett kommersiellt perspektiv (Hopkins, 1994) (Goss, 2006) och de har även 

studerats hur individer interagerar på offentliga platser (Bitgood et al. 2012). Däremot har det 

inte studerats hur dessa perspektiv samverkar ur avseendet att upprätthålla ordning, vilket är 

det perspektiv min studie tillför till fältet. Även min teoretiska referensram utmärker sig. Jag 

har stött på att tidigare forskare använder sig av Goffman för att förklara individers beteende i 

gallerior (Stillerman & Salcedo, 2012). Däremot har jag inte sett att Foucaults teorier används 

för att förklara miljöns påverkan i gallerior och därmed har jag heller inte funnit hur dessa två 

teorier förs samman för att bilda en mer omfattande förklaring. När jag ställer studieresultatet 

i förhållande till tidigare forskning genererar min studie mest ny information gällande 

strategier för att påverka människor, dels genom övervakningen men även utformning och 

placering. Troligen är anledningen till detta att i tidigare forskning har man använt sig av 

teorier väldigt olika från Foucaults. Angående hur individer agerar offentligt känns teorierna 

mer likartade och i resultaten kommer man fram till ungefär samma saker, vilket gör att jag 

upplever det svårare att bidra med ny information till det fältet. Att mitt bidrag till forskningen 

skulle vara något unikt kan jag dock inte garantera. Tiden jag haft att söka efter tidigare 

forskning är begränsad, vilket gör att detta kan ha studerats tidigare. Om så är fallet har det 

gjorts utan min vetskap, vilket gör studiens resultat berikande trots att det kan ha gjorts en 

liknande studie. Eftersom jag inte utgått ifrån en liknande studie står studieresultatet endast i 

relation till sig själv och kan därmed kan studien tillföra intressant kunskap till fältet som kan 

undersökas noggrannare.  

6.3 Relationen mellan resultat och teori  
Val av teoretisk referensram anser jag haft en viss påverkan på studieresultatet. Trots att jag 

till en början använde mig av en pragmatisk ansats för att besluta om teorier och sedan satte 

teorin inom parentes för att inte låta den styra för mycket, kan jag inte utesluta en viss 

påverkan. Teorin har varit något att förhålla sig till och som under observationerna hjälpt mig 

att hitta fokus, samt även påverkat utformningen av frågor till intervjuerna. Även om 

kodningen till förstudien skedde induktivt så valde jag en deduktiv ansats vid kodningen av 

huvudstudien vilket ger teorin en mer betydande roll i analysen. Då jag kodade materialet 

deduktivt sågs materialet slutligen endast i ljuset av teorin. Det resulterade i att allt empiriskt 

material inte rymdes inom den teoretiska referensramen och därmed uteslöts en del material 

(Aspers, 2011, s.174). Detta kan därmed ha utgjort en viss påverkan på vilka slutsatser det går 
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att dra, då slutsatser dras av det man kommit fram till under analysen. Trots att jag anser att 

mitt teorival berikat det empiriska hade troligen andra teorier belyst andra delar av resultatet 

och därmed gjort resultat- och analyskapitlet annorlunda. Jag är medveten om att de teoretiska 

utgångspunkter jag valde inte innefattar alla bidragande faktorer till hur ordning skapas och 

upprätthålls, däremot är de empiriskt grundade och jag anser att dessa delar var de mest 

centrala att belysa. Det jag under studien anser blivit mindre uppmärksammat är det som stör 

ordningen. Mitt syfte, frågeställning och teoretiska referensram präglas av ordningens 

infinnande och inte vad som stör den. Även om jag tagit upp empiriska fall som stör 

ordningen i resultatkapitlet är det inte där mitt fokus har legat och därmed har jag inte kunnat 

uttala mig så mycket om det.  

6.4 Relationen mellan resultat och metod 
En viktig aspekt att belysa är hur metoden för studien påverkat dess resultat. Den kvalitativa 

ansatsen jag valde gjorde att jag kunde uttal mig med fördjupad kunskap i hur ordningen 

skapas och upprätthållas. Däremot kan jag inte generalisera och uttala mig om att det är dessa 

faktorer som bidrar till ordningen i alla gallerior. Jag endast studerat ett fåtal gallerior och 

intervjuat två olika aktörer vilket därmed inte generar samma information som en kvantitativ 

studie inom fältet skulle gjort. Förstudien blev för mig viktig då den påverkade utformningen 

av huvudstudien. Utan den skulle troligen inte studieresultat blivit lika kvalitativt, den 

förutsatta tiden till huvudstudien skulle då användas till att komma fram till det jag gjorde 

under förstudien. Det har även reflekterats kring vad fler intervjupersoner skulle ha inneburit 

för studieresultatet. Troligen skulle man med större säkerhet och fler empiriska exempel 

kunnat uttala sig om hur ordningen skapades och uppråtthålls genom att ha gjort fler 

intervjuer. Mer information skulle gjort studien djupare empiriskt grundad och därmed gjort 

den mer kvalitativ.   

6.5 Slutsatser och vidare forskning  
Avslutningsvis vill jag presentera de slutsatser som av denna studie kan dras samt vidare 

forskning inom detta område. Då denna studie är relativt liten och endast bedrivits under 

några veckor anser jag att det inte är lämpligt att dra slutsatser. Det skulle vara förhastat att ur 

ett så begränsat empiriskt material dra slutsatser och därför har jag valt att inte göra detta. Jag 

kommer däremot ta upp vad jag kommit fram till av att göra denna studie samt hur man skulle 

kunna arbeta vidare härifrån. Resultatet av min studie visade att människor i hög utsträckning 

påverkas av varandra och även sin omgivning. En galleria är ett genomtäkt projekt där 

uppfattningen om att människor påverkas av utformning, placering och miljö råder. Detta är 

ett väldigt intressant forskningsfält och en lämplig strategi för att ta sig vidare inom detta fält 

vore att göra en mer omfattande studie. Att se denna studie som förstudie till något som kan 

bli mer omfattande, berikande och djupare empiriskt grundad. Man skulle kunna gå ännu 

djupare in i de bidragande faktorerna och få mer uttömmande svar samt även söka efter andra 

bidragande faktorer. Jag anser i efterhand att denna frågeställning var lite för bred för att 

besvara inom ramen av en kandidatuppsats. Jag hade velat redogöra djupare för de bidragande 

faktorerna och därmed fått en ännu tydligare bild av helheten. Vidare forskning sker därför 

lämpligen genom att göra en mer omfattande studie av det jag nu inlett.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide arkitektur 

 

 Redogöra för syfte och frågeställning för studien. 

 Tala om vad jag vill få ut av denna intervju  

 Upplägg av intervjun samt förväntad tid 

 Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst. 

 Namn på informanter och företag kommer hållas anonyma.  

 Uppsatsen kommer att publiceras i bibliotekskatalogen Diva som är tillgänglig via 

Uppsala universitets hemsida. 

 Kontaktuppgifter till handledare  

 

Arkitekturens påverkan för upprätthållande av ordning 

 

Utformning 

 

1. Hur mycket anser ni som arkitekter att man påverkas av den fysiska omgivningen? 

Och vad läggs det mest fokus på när man konstruerar en miljö?  

 

2. Vad innebär det för utformningen av gallerian att den är semioffentlig och privatägd? 

Det vill säga att man kan stänga av området vissa tider. 

 

3. Hur skiljer sig arbetet med gallerior jämfört med andra kommersiella miljöer såsom 

torg och gator? 

 

4. Hur utformar man passagerna och hur vill man att de ska nyttjas?  

 

5. Hur tänker man kring fördelning av individer i gallerian? Konstruerar man miljön så 

att människor inte samlar sig vid vissa ställen? 

-Skyltfönster 

-Ingångar 

 

6. Hur jobbar man med tydligheten och lokalisering? Då människorna i gallerian ständigt 

byts ut. 

 

7. Vilka metoder använder arkitekter sig främst av för att påverka människor i 

kommersiella miljöer?  

 

Placering 

 

1. Om ni är med från planeringen av bygget, vart vill man helst placera en galleria och 

varför? 

 

2. Hur stor vikt läggs vid själva placeringen och funktionen? Övervägning till varför man 

placerar utgångar, skyltar och fönster, bänkar, butiker just där man gör.  
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3. Hur tänker man kring placering och utsmyckning i gångarna? Uppmärksammat att det 

ofta är väldigt få saker som drar till sig uppmärksamheten.  

 

4. Hur använder man sig av färger och ljus för att påverka människor? 

 

5. I nybyggda gallerior använder man sig mycket av glaskonstruktioner har jag 

uppmärksammat. Varför har man så mycket glasväggar och fönster? 

 

Övervakning 

  

1. Hur tänker man kring övervakning och att skapa och bibehålla en viss typ av ordning 

när man tar sig an ett projekt? 

 

2. Tänker man på säkerheten genom överblickbarhet och inga skymda utrymmen?  

-Ordningsvakter 

-Att se andra  

 

Fråga om informanten har något att tillägga.  

Tacka för intervjun. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide övervakning 

 

 Redogöra för syfte och frågeställning för studien. 

 Tala om vad jag vill få ut av denna intervju  

 Upplägg av intervjun samt förväntad tid 

 Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst. 

 Namn på informanter och företag kommer hållas anonyma.  

 Uppsatsen kommer att publiceras i bibliotekskatalogen Diva som är tillgänglig via 

Uppsala universitets hemsida. 

 Kontaktuppgifter till handledare  

 

 

Övervakning för att upprätthålla ordning  

(Alla frågor har en platsbundenhet till offentliga/semioffentliga platser även om det inte 

framgår tydligt i varje fråga) 

 

 

Övervakningskameror 

 

1. Vad är den viktigaste funktionen övervakningskameror fyller?  

 

2. Vad vill man uppnå med denna form av övervakning?  

-Sätta dit? 

 

3. Hur och vart placeras övervakningskameror i gallerior?  

-Varför?  

 

4. Vad är viktigt att tänka på kring placering av övervakningskameror på 

offentliga/semioffentliga plaster såsom gator, torg och gallerior?  

-Skymd? Synlig? 

- Vad får man inte filma? 

-Vart i rummet? 

 

 

5. Används det kameror som inte är i bruk alternativt skyltar som avser att området är 

övervakat trots att det inte är det? 

 

6. Anses det att den potentiella övervakningen har någon påverkan? Det vill säga att 

vetskapen att man kan vara övervakad påverkar.  

 

7. Finns det någon statistik som visar på att övervakningskameror hindrar folk till att 

göra olovliga handlingar?    

 

8. Vad får ni för reaktioner från människor som blir övervakade via 

övervakningskameror? 

 

9. Kan man relatera reaktioner till folkgrupper i samhället?  
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Väktare 

 

1. Vad är en väktares huvudsakliga funktion?  

 

2. Hur tänker man kring placering av väktare på offentliga platser och i gallerior?  

 

3. Finns det alltid specifika uppgifter för väktare att utföra eller sänds de även ut med 

uppdrag att bara närvara? 

 

4. Hur tror man en väktares närvaro påverkar omgivningen och varför? 

 

5. Behövs det fler väktare i mindre öppna miljöer där det är svårt att överblicka större 

områden än samma antal människor som vistas på en mer överblickbar plats?  

 

6. Har arkitekturen någon inverkan vid planering av den fysiska övervakningen?  

 

7. Finns det mönster/strukturer/specifika platser över krig hur väktare ska röra sig för att 

på bästa sätt övervaka ett område?  

 

Ingripande 

 

1. I vilka situationer anses det behövligt för en väktare att ingripa? 

 

2.  Är det några folkgrupper som utmärker sig vid antal ingripande? Det vill säga kan 

man relatera ingripande till vissa folkgrupper i samhället, att vissa grupper skapar mer 

oreda an andra?  

 

Fråga om informanten har något att tillägga.  

Tacka för intervjun. 

 


