
EXAMENSARBETE

Social hållbarhet i den svenska
småstaden

Utarbetande av verktyg och fallstudie i Gällivare kommun

Anneli Jonsson
2014

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Instutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



Social hållbarhet i 
den svenska småstaden

Utarbetande av verktyg och 
fallstudie i Gällivare kommun

Anneli Jonsson

EXAMENSARBETE

Civilingenjör Arkitektur

Instutitionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Luleå Tekniska Universitet. 2014



Titel:   Social hållbarhet i den svenska småstaden- utarbetande av verktyg och fallstudie i Gällivare kommun

English Title:  Social sustainability of the Swedish small town - Developing of a planning tool and a pilot project for the   
           muncipilary of Gällivare

Författare:  Anneli Jonsson

Publikation:  Examensarbete 

Program:  Civilingenjör Arkitektur

Omfattning:  30 högskolepoäng

  Luleå Tekniska Universitet 

  Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Avdelningen för arkitektur och vatten





Social hållbarhet har diskuterats i den svenska hållbarhetsdebatten sedan 90-talet och 
huruvida fysiska aspekter påverkar sociala hållbarhetsfrågor har bedömts på olika sätt 
sedan dess. Numera stärker forskning att dessa två aspekter har ett samband. Både 
svensk och internationell forskning angående social hållbarhet inom stadsbyggnad har 
nästan uteslutande genomfört studier i stora städer, men en nämnvärd andel av Sveriges 
befolkning bor idag i små- eller medelstora städer. En social hållbarhet handlar om att 
sätta alla människors behov och förutsättningar i fokus, och det finns därmed ett behov 
av att studera ämnet även ur mindre städers synvinkel. Det finns ett ökat intresse kring 
att förenklat kunna bedöma och diskutera den sociala hållbarheten med styrande och 
verksamma aktörer inom branschen. Detta examensarbete syftar till att både studera de 
sociala frågorna utifrån ett småstadsperspektiv samtidigt som ett hanterbart verktyg ska 
tas fram, för att tydligare kunna begränsa och definiera ämnets innehåll.

Examensarbetet tydliggör den sociala hållbarhetens innebörd och samband till 
småstadsstrukturen genom att sammanhang dragits utifrån olika nivåer vid förklar-
ing av begreppet. Begreppets övergripande innebörd anses vara grundat på sju centrala 
begrepp. Dessa är välfärd, rättvisa, mångfald, socialt kapital, demokrati, identitet och tid. 
De centrala begreppen anses kunna sammanfattas och delas in i sex olika huvudfrågor 
som berör småstadens fysiska struktur. Indelning av dessa indelade i följande; Förenklad 
rörelse; Närhet; Ökad integration; Möten mellan människor; Trygghet och social kon-
troll; samt Rum för alla. En uppdelning i huvudfrågor möjliggjorde en förenklad studie 
och bedömning över hur den fysiska strukturen påverkar den sociala hållbarheten. 
Dessa nivåer av begreppet utgör basen till en social hållbarhets-checklistas utformning 
och där samband kan tydliggöras och sammanfattas i ett hanterbart planeringsverktyg. 
Detta är utarbetat för att kunna användas för vilken småstad som helst i Sverige. Tidi-
gare genomförd forskning har legat till grund för förståelse och kunskap för begreppet 
social hållbarhet. Sedan har en egen indelning i nivåer och huvudfrågor kunnat ske samt 
utarbetning av checklista och genomförd fallstudie. 

En fallstudie över de identifierade huvudfrågorna och de fysiska attributen genomfördes 
i Gällivare. Fallstudien stärker att det utarbetade planeringsverktyget kan tydliggöra och 
påvisa både positiv och negativ påverkan på den sociala hållbarheten. Fallstudien i Gälli-
vare visade även att det finns vissa problem att hantera som kan anses som specifika för 
småstaden. Resultatet av examensarbetet visade att den social hållbarheten övergripande 
kan bedömas liknande för alla typer av städer. Social hållbarhet bör på denna övergri-
pande skala ses som en process som hela tiden bör styras mot en förbättring av stadens 
struktur för att uppmuntra de identifierade centrala begreppen och huvudfrågorna.

På en mer detaljerad skala skiljer sig definitionen av social hållbarhet åt vid jämförelse 
mellan en svensk småstad och större städer. Småstadens närhet, på grund utav dess 
småskaliga utbredning, är mycket gynnsam. Småstadens begränsade befolkningsun-
derlag är dock en identifierad aspekt som i viss utsträckning kan anses som negativ. 
Alla städer är dock olika. Likaså är alla människor olika. Detta betyder att de fysiska 
förutsättningarna och de förväntade sociala utfallen i viss mån inte kan generaliseras. 
Examensarbetet tydliggör att det finns samband mellan de fysiska förutsättningarna och 
de sociala utfallen och hur de kan se ut i en småstadsstruktur, men exakta rekommenda-
tioner som kan tillämpas för alla småstäder kan inte dras på en detaljerad nivå. Kunskap 
och analytiska studier av småstäderna måste kombineras för att slutsatser ska kunna 
dras. Det utarbetade verktyget, checklistan, kan ur den synvinkeln fungera som en god 
grund att stå på inför bedömning av någon annan småstads sociala hållbarhet. 

Sammanfattning

(i)



Abstract

(ii)

Social sustainability has been part of the sustainability debate in Sweden since 
the 1990s, and the disussions has both implied and excluded that physical aspects 
affect the matter. Recent research strenghtens that there is a connection between 
the two. Both Swedish and international urban planning research regarding social 
sustainability has been implemented on larger cities, but many of the Swedish 
population are living in small or midsized cities. Social sustainability is about fo-
cusing on peoples needs and prerequisities, and therefore there is a need for stud-
ies regarding the matter also in smaller cities. There has been a growing intrest in 
simplyfing the concept of social sustainability to be able to judge and discuss the 
idea with governing and active operators within the line of business. This master 
thesis seeks to define and study the social sustainability matters within a small city 
delimitation. It also seeks to create a useful planning tool. This to be able to clarify 
and more exact define contents matter. 

The master thesis clarifies the meaning of the subject and the connections to the 
small city structure by identifying and study the subject on different levels of re-
search. The overall definition of social sustainability can be said to be based upon 
seven different main concepts. These are welfare, justice, diversity, social capital, 
democracy, identity and time. These main concepts can be seemed to relate to six 
different main questions that relate to the city´s physical aspects. These main ques-
tions are; simplified movement, nearness, increased integration, meetings between 
people, safty and social controll, and room for everyone. A breakdown into these 
main questions simplyfied the study and the assessment of the relation regard-
ing how the physical structure affect the social sustainability. These two levels of 
concepts were used for the planning tools main structure. The planning tool can 
therefore also be used on every small city in Sweden. 

A pilot study was carried out in Gällivare about the identified main questions 
and the physical structure. The pilot project strenghtens that the planning tool 
developed can clarify och detect both positive and negative affects on the social 
sustainability. The pilot project in Gällivare also showed that there is problems that 
is specific for the small city structure. The result of the master thesis therefore can 
be definied eaqually for all cities on a overall level. At this level social sustainability 
should be seen as a process where the improvement of the physical structure al-
ways should be done to strenghten the main concepts and main questions identi-
fied. 

The definition of social sustainability for the small city differs on a more detailed 
scale, contra larger cities. The little spread of the citys settlement creates a narrow-
ness considered as favorable. The small number of residence is on the other hand 
considered as negative. All cities are different. People are also different. This means 
that the physical prerequises and the expected social outcomes to some extent 
never can be generalized. The master thesis cleares that there are connections be-
tween the physical environment and the social outcomes and shows how this can 
adressed for a small city. Exact recommendations can not be implied for all small 
cities on the detailed level. Enhanced level of knowledge together with analytical 
studies of the small city in matter need to be done together. The developed plan-
ning tool can from that point of view work as a foundation to base the judgment 
of other small citys level of social sustainability.         
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1
Introduktion
1.1 Bakgrund 
Inom hållbarhetsdiskursen har det länge legat stort fokus på de ekologiska och ekono-
miska frågorna. En övergång från ett eko-centriskt synsätt till ett antroprocentrisk har 
även skapat plats för de mjuka och mänskliga aspekterna inom hållbarhetsdebatten 
(Manzi, Lucas, Lloyd Jones & Allen, 2010). De refererar tillbaka till Kearns och Turok 
(2004) som anser att det antropocentriska synsättet har fått ett ökat erkännande och 
influerat hållbarhetsdebatten eftersom den hanterar människans behov och livskvalitét 
tillsammans med de ekologiska frågorna. Jan Gehl (2010) anser att alla städer i världen 
bör arbeta mer med den sociala hållbarheten, men att förutsättningarna ser olika ut. I 
utvecklingsländer kan fokus på den sociala hållbarheten handla om att i största möj-
liga mån öka tillgången till att uppnå de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, 
såsom någonstans att bo och ha mat varje dag. I utvecklade länder kan dessa aspekter i 
större grad anses uppnådda och här bör fokus ligga på andra sociala frågor. Att uppfylla 
aspekter som gynnar social hållbarhet är en stor pusselbit för att skapa attraktiva och 
välfungerande städer för alla. (ibid)

I Sverige finns en nationell strategi för en hållbar utvecklig utarbetad (Boverket, Riksan-
tikvarieämbetet & Arkitekturmuseet, 2009). Den tar fasta på Brunthlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling och lyfter fram de tre dimensionerna, den ekologiska, 
den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Inom den sociala hållbarheten är även 
kulturella aspekter inräknat. Den sociala hållbarheten bör lyftas fram mer och det finns 
många utmaningar att hantera och stärka. (ibid) 

Den globala utvecklingen har länge gått mot att fler och fler människor bosätter sig i 
städer, och andelen fortsätter att öka (Boverket et al., 2009). Det stora skiftet inträffade 
2008, när mer än 50 % av världens befolkning var bosatta i städer. I ett globalt perspek-
tiv är befolkningsökningen störst i de små och medelstora städerna, men det är oftast 
megastäder som lyfts fram i debatten kring urbanisering och hållbar utveckling. I Eu-
ropa, Nord- och Sydamerika bor den stora andelen av befolkningen redan i städer, men 
Asien och Afrika står fortfarande inför en dramatisk tillväxt. (ibid)

Sverige har länge varit en del av den urbaniserade delen av världen, och här bor mer än 
80 % av befolkningen redan i tätorter (Boverket et al., 2009). Urbaniseringen i Sverige 
är mycket blygsam i förhållande till resten av världen, men det pågår även här en bety-
dande befolkningsförflyttning att ta hänsyn till. Sveriges tre storstadsregioner har störst 
befolkningstillväxt, men det pågår samtidigt en stor förflyttning från landsbygden och 
de små städerna till de medelstora städerna. Denna förändring är förhållandevis stor 
i andel, inte minst i Sveriges norra delar, där större städer skapar en förflyttning från 
småstäder i inlandet. (ibid)

Catharina Sternudd (2007) anser att problem som uppstår med en snabb befolknings- 
tillväxt, med sociala, miljömässiga och infrastrukturella förändringar, fokuserats på ett 
storstadsperspektiv i både den internationella samt den nationella forskningsarenan. 
Den svenska småstaden har här knappt diskuterats. Hon argumenterar för att småstad-
sperspektivet även bör lyftas fram eftersom hela 3,8 miljoner människor i Sverige bor i 
tätorter med mindre än 60 000 invånare. (ibid)
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Människan i fokus
En social hållbar utveckling handlar om att sätta människans skilda behov och 
förutsättningar i fokus, och skapa ett samhälle där alla ges lika villkor till ett gott liv 
(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2010). 2013 hölls en konferens, stadens sociala 
samband, av Delegationen för hållbara städer, Boverket, Statens folkhälsoinstitut och 
Malmö stad (2012) som behandlade hur samhällets utmaningar kunde hanteras genom 
att människan ges den centrala rollen till förändring. Konferensens sammankallande, 
menade på att hur man planerar, bygger och förvaltar städer har tydliga samband med 
människors hälsa och delaktighet i samhället. Det påverkar även möjligheter till integra-
tion, jämställdhet och demokrati samtidigt som det kan bidra till att minska miljöpåver-
kan. (ibid) 

Behov av fortsatt forskning finns
Den sociala hållbarhetsdebatten i Sverige tog fart på 1990-talet och sedan dess har en 
mängd olika texter skrivits, vilket tyder på att många anser att den sociala hållbarheten 
är en nödvändig aspekt att beakta för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle 
(Boverket, 2010). Boverket (2010) reflekterar i sin kunskapssammanställning om social 
hållbarhet att det finns mer forskning och analyser kring den sociala hållbarheten i den 
svenska storstaden, i jämförelse med småstaden. Detta eftersom det argumenteras för att 
de problem som kopplas till social hållbarhet tydligare kan synliggöras i storstaden. Ett 
exempel på detta är segregation. (ibid) Forskning kring segregation har bidragit till en 
ökad kunskap kring varför den uppstår, men det saknas fortfarande kunskap kring varför 
den består och hur den ter sig i små- och mellanstora städer (Boverket et al., 2009). 

Det finns mycket lite forskning inom stadsplaneringsdoktrinen som pågått under en 
längre tidsperiod (Boverket et al., 2009). En längre tidsaspekt är nödvändig för att få en 
ökad kunskap av hur t.ex. utglesning och en befolkningsminskning påverkar en utveck-
ling mot ett hållbart samhälle. En social hållbar stadsutveckling ses som både en process 
och ett tillstånd där både segregation och gentrifiering bör beaktas. (ibid)  

Det finns även en bristfällig kunskap kring sambandet mellan den byggda miljön 
och människan (Boverket et al., 2009). Att den fysiska miljön påverkar människans 
förutsättningar är vedertaget i forskningen, men perspektivet att människans rörelse och 
verkan i rummet är en del av och skapar den byggda miljön är inte lika utforskat. Detta 
sätt att se och analysera staden på gör att den fysiska miljöns uppbyggnad ofta anklagas 
för att starkt bidra till sociala problem. Ett exempel där den fysiska miljön och problem 
kring social hållbarhet uppmärksammats är i samband med renovering av de miljonpro-
gramsområden som byggdes under senmodernismen i Sverige. (ibid)  

Ökat intresse för utveckling av hållbarhetsverktyg
Sweden Green Building Council [SGBC] (2011) har sedan 2010 bedrivit ett projekt kallat 
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS. Projektet syftar till att svenskanpassa redan 
idag befintliga internationella certifieringssystem eller utveckla ett svenskt. De två inter-
nationellt ledande certifieringssystemen är BREEAM Communities och LEED Neigh-
borhood Development, men det finns även ett antal andra certifieringssystem utöver 
dessa två. Hållbarhetscertifiering för stadsdelar är intressant eftersom man kan hantera 
hållbarhetsfrågor med en större spännvidd och ta ett större grepp kring frågorna. (ibid) 
Ett helhetsperspektiv kring hållbara stadsdelar skapar möjligheter för att även lyfta fram 
de sociala aspekterna på ett annat sätt, än i jämförelse med enbart certifieringssystem för 
enskilda byggnader (SGBC, 2013).   

Göteborg stad (2011) arbetar aktivt mot målet att bli en socialt hållbart stad. För att 
kunna uppnå detta mål har behovet av ett socialt perspektiv i den fysiska planeringen 
systematiserats genom att de utvecklat ett verktyg som de kallar för en social konsekven-
sanalys, SKA. Genom planprocessen ska detta verktyg finnas med som ett stöd för plan-

K
ap

ite
l 1

. I
nt

ro
du

kt
io

n

2



erare och tydliggöra de sociala frågorna. De sociala aspekterna kan dock inte helt isolerat 
hanteras i planprocessen utan de är sammanflätade med de ekologiska och ekonomiska 
aspekterna. Göteborgs stad anser därför att de sociala aspekterna måste tydliggöras och 
att ett SKA-verktyg här kan bidra till att öka kunskapen kring frågorna. (ibid)

Tillämpning
Gällivare kommun (2012) är i nuläget inne i en mycket omfattande stadsomvandling-
sprocess som innebär att två centrum ska bli ett större. Malmberget kommer uppleva en 
snabb befolkningsminskning, pga. gruvexpansionens påverkan på bebyggelsen, medan 
Gällivare tätort kommer uppleva en stor befolkningstillväxt. Förändringarna för befolk-
ningen kommer vara både stora och tidsmässigt snabba i jämförelse med vad många 
andra städer upplever. Det är därför mycket viktigt att alla berörda får vara med och 
påverka för att nuläge, förändring och framtid ska bli så bra som möjligt. Förutsättnin-
garna för detta har arbetats med i projektet ”Nya Gällivare” och det visionsarbete som 
tagits fram. De sociala aspekterna har varit mycket ledande i samhällsomvandlingen och 
legat till grund för många av de projekt som lett fram till deras ställningstagande idag 
och inför framtiden. (ibid)  

1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att tydliggöra vad begreppet social hållbarhet betyder för 
en småstad och hur den fysiska strukturen kan bidra till förbättrad social hållbarhet. 
Examensarbetets syfte är även att skapa ett underlag för konkreta diskussioner i utveck-
landet av ett planeringsverktyg för små städer, med fokus på social hållbarhet. 

Utvecklande av verktyg som fungerar för att uppmärksamma goda förutsättningar och 
brister för den sociala hållbarheten i små- och mellanstora städer bör tas fram. Detta 
för att minska de uppmärksammade kunskapsluckorna som finns för dagens forskning 
kring social hållbarhet, men även bidra till hållbarhetsdebatten i stort. 

Det övergripande målet är att skapa ett ökat kunskapsunderlag kring sociala aspekter i 
stadsbyggandet, omsatta i småstadens kontext. Det huvudsakliga målet med examen-
sarbetet är att arbeta fram ett planeringsverktyg som ska användas som ett stöd för verk-
samma stadsplanerare i småstäder i allmänhet och Gällivare i synnerhet. Verktyget, en 
checklista, upprättas i syfte att kunna framhäva och analysera den sociala hållbarhetens 
betydelse och påverkan på den svenska småstaden. Verktyget ska även kunna användas 
för att lyfta fram de sociala frågorna i diskussioner med andra aktörer. 

1.3 Forskningsfrågor
•	 Hur	definieras	social	hållbarhet	för	en	småstad?
•	 Vilka	aspekter	i	småstadens	fysiska	struktur	anses	som	viktiga	för	social		 	
	 hållbarhet?
•	 Hur	kan	den	fysiska	strukturen	både	positivt	och	negativt	påverka	den	sociala		
	 hållbarheten	i	småstaden?
•	 Finns	det	motsättningar	mellan	olika	aspekter,	och	i	så	fall	hur	tar	det	sig			
	 uttryck?
•	 Finns	det	motiv	till	att	välja	att	prioritera	någon	aspekt	högre	än	en	annan?

•	  Kan man med hjälp av en checklista tydliggöra brister och förutsättningar för en  
	 social	hållbarhet?
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1.4 Disposition
Rapporten är uppdelad i sex kapitel. Nedan följer en kortfattad beskrivning av kapitlens 
innehåll. 

Kapitel 2, teoridelen, samlar aktuell litteratur och beskriver vad social hållbarhet betyder, 
vilka fysiska komponenter i staden som påverkar, och ger förutsättningar för, en god 
social hållbarhet.  

I kapitel 3, fallstudie Gällivare, inleds med att redovisa fallstudieområdet Gällivare 
kortfattat och vilka förändringar de står inför. Checklistans innehåll och övergripande 
frågeställningar, med identifierade fysiska attribut att analysera, redovisas sedan. En 
övergripande metodförklaring till hur checklistan bör användas redovisas också. 

Kapitlet redovisar och diskuterar sedan de analyser som genomförts över Gällivare stad. 
Dessa analyser baseras på de frågeställningar som ställts i checklistan och i litteraturen 
presenterad. Analyserna redovisar därigenom hur en småstad i Sverige, i detta specifika 
fall Gällivare, ser ut med hänsyn till de aspekter som ansetts som påverkande för social 
hållbarhet.

Kapitel 4, slutsatser, ger svar på de ställda forskningsfrågorna och beskriver därmed hur 
de fysiska attributen kan påverka eller bidra till en social hållbarhet i en småstad.  

I kapitel 5 diskuteras problem som stötts på under arbetets gång samt förslag på in-
tressanta aspekter för eventuellt fortsatta studier inom området. 

Kapitel 6 redovisar referenslistan och det avslutande kapitel 7 innehåller bilagor.  

1.5 Metod
Att studera städers byggda miljö med utgångspunkt i hur den fysiska strukturen ge-
nererar eller motverkar önskvärda sociala mål är ett ämne som studerats av många 
(Legeby, 2010). Det är dock mycket problematiskt att kombinera arkitektur- och stad-
splaneringteorier med sociala teorier eftersom dessa ämnesområden har mycket olika 
angreppssätt. Detta gör att kopplingar mellan dessa två oftast hamnar på en konceptuell 
och abstrakt nivå. Att det finns koppling och samband mellan den fysiska miljön och 
sociala aspekter är ändå en självklarhet enligt Legeby. (ibid) 

Hon refererar tillbaka till Hillier (1996) som anser att för att kunna skapa sig en god 
kunskap om stadens förutsättningar och påverkningar på de sociala aspekterna på en 
mer preciserad nivå måste den berörda staden studeras enskilt. Han påpekar även att 
genom att använda sig av teorier som försöker förstå och förklara staden och livet i den 
är bättre än de som försöker skapa regler att följa. Analytiska metoder är av denna anled-
ning mer önskvärda att använda sig av än normativa. (ibid) En fallstudie för en svensk 
småstad, i detta fall Gällivare, tillsammans med en teoretisk förklaring angående ämnet, 
ger därför en god grund för att ämnet social hållbarhet ska kunna analyseras och förstås. 

Arbetsprocess
1. Bakgrund för fastställande av problemformulering, avgränsning och   
 forskningsfrågor
2. Initial litteraturstudie för övergripande innehåll och aktuellt kunskapsläge  
 kring ämnet
3. Fördjupad litteraturstudie
4. Utformning av checklista 
5. Analyser av identifierade fysiska attribut
6. Slutsats och diskussion
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Litteraturstudie 
Litteraturstudien har legat till grund för att få ett gott kunskapsunderlag gällande ämnets 
innebörd inom stadsplanering och stadsutvecklings-doktrinen. Beroende på inom vilket 
forskningsämne eller sektor som ämnet studeras vinklas innebörden vilket försvårat 
inhämtande och sortering av intressanta källor att använda. I första hand har Luleå 
Universitetsbiblioteks sökfunktion Primo används för att hitta relevant information. För 
att få en kunskapsgrund som baserades både på begreppets övergripande innebörd, samt 
förhållande till en stads fysiska struktur, användes sökorden social hållbarhet, social håll-
bar stadsutveckling, sociala aspekter, urban social development, och sustainable urban 
development. Då det finns mycket forskning kring ämnet internationellt användes även 
engelska sökord. 

Social hållbarhet är ett ämne som ett flertal olika myndigheter och organisationer i Sver-
ige arbetar eller nyligen har arbetat med. Kunskapsinhämtningen har därför komplet-
terats med aktuell information från deras hemsidor där aktuella rapporter, seminarier, 
med mera, lagts upp. Boverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arkitekturmu-
seet, Delegationen för hållbara städer (DHS), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Sweden 
Green Building Council (SGBC) är organisationer som använts som källor i rapporten.  

Fallstudie
Gällivares befintliga bebyggelsestruktur analyserades med några olika analysmetoder i 
rapportens fallstudiekapitel. Fallstudien har genomförts för att kunna analysera hur den 
sociala hållbarheten tar sig uttryck i en småstad. Fallstudiens analysmetoder baseras 
utifrån den litteratur som tagits upp, och slutsatser kan på det sättet dras om det finns 
några skillnader för en småstad angående social hållbarhet. 

De genomförda analyserna genomfördes inom ramen för en fallstudie. En fallstudie är 
en undersökningsmetod som med fördel kan användas då en ökad förståelse för socialt 
komplexa fenomen är önskat (Yin, R., 2003). Fallstudier är en empirisk undersökning 
som ger möjligheter att studera nutida företeelser inom en föränderlig kontext. Fallstudi-
er är specifikt bra att använda då förståelsen och påverkan mellan den nutida företeelsen 
och kontexten inte är tydlig. (ibid)

Space syntax
Space syntax är en analysmetod eller en beskrivningsmodell som fokuserar på relationen 
mellan så kallade rum (Ekelund & Koch, 2012). Dessa rum är inte vad vi i vardagligt 
språk anser som rum, utan det är tolkningen och representationen av rummet som är 
det som analyseras. Hur ett representativt rum avgränsas beror på hur rummet upplevs 
men även på de fysiska gränser som synliggörs. Rummets sociala förmåga är det som 
skapar utgångspunkter för hur det ena rummet hänger ihop eller upplevs i relation till 
ett annat. Man kan här tala om både en visuell, men även en rörelsemässig representa-
tion. (ibid)

 I detta examensarbete används så kallade axialanalyser och segmentanalyser för att 
studera integrationen i stadsstrukturen. En axiallinje är en representation av ett rum i 
ett system, och ska utgöra den kortaste sträckan mellan två sammanlänkande rumsliga 
representationer (Ekelund & Koch, 2012). Axiallinjernas integration studeras inbördes 
mellan varandra i systemet. Tillsammans bildar de ingående axiallinjerna en axialkarta 
som används för grunden av studien av integration. Axialkartans axiallinjer kan delas 
upp i mindre rumsligheter från korsning till korsning och detta kallas då istället för ett 
segment. En segmentanalys kan i vissa hänseenden anses som en mer ”verklig” nyanser-
ing av hur olika delar av stadens stråk och gator upplevs och används. I en axialanalys 
eller en segmentanalys kan olika konfigurationssteg användas för att grovt tydliggöra det 
antal avvikelser från axiallinjen som det behövs för att röra sig från en rumslighet till ett 
annat. (ibid)
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I detta examensarbete används en axialkarta som skapades i kursen Datorstödd stadspla-
nering vid Luleå Tekniska Universitet våren 2013. Representationen och utbredningen 
av rummen kvarstår. Axialkartans rumsliga representationer utgörs av de gång- och 
cykelvägar som sträcker sig igenom Gällivare tätort. Axialkartan finns redovisad i sin 
helhet som bilaga. 

Platsanalyser
Fallstudiens analys består av ett sammanställande av den befintliga bebyggelsen i Gälli-
vare idag, relaterat till de huvudfrågor som identifierats. Flera av frågeställningarna har 
baserats på analyskartor utifrån både egna observationer på plats och genom kartmate-
rial. Kartmaterial har fåtts av Gällivare kommun och kompletterats med kartstudier via 
Google maps.

I kursen Datorstödd stadsplanering på Luleå Tekniska Universitet, våren 2013, genom-
fördes ett flertal analyser och observationer på plats i Gällivare. Dessa gjordes för 
Gällivare centrum. Resultatet från gångmätningen visas med hjälp av karta och diagram 
nedan. Analys av våningshöjd, entréers placering, funktioners indelning samt en gång-
mätning genomfördes och delar av dessa analyser har använts i detta examensarbete. 
Övriga analyser är genomförda i sin helhet i detta examensarbete.   
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2.

4.

5.

6.

     Flöde/h     Flöde/min     Flöde/h     Flöde/min
1.       29             0,48               275             4,3
2.       5             0,08               108             1,8
3.       9              0,15               47              0,78
4.       35             0,58               122             2,03
5.       47             0,78               365            6,08
6.       40             0,67               139             2,33

Minimum       Maximum

3.

Flöde av människorMätpunkter för gångstudien



1.6 Fokusering och avgränsning
Ämnet hållbar stadsutveckling fokuseras i detta examensarbete till att innehålla stadens 
fysiska struktur och dess befolkning. Fokus för arbetet ligger på de sociala aspekter som 
stadsplanerare kan påverka och förändra, det vill säga aspekter kopplade till den fysiska 
strukturen. Stadens sociala liv byggs upp av människorna som lever och verkar i den. 
För att förstå hur de upplever och använder staden är det därför viktigt att undersöka 
och analysera andra aspekter som inte direkt kan kopplas till den fysiska strukturen. 

Examensarbetet tar fasta på de sociala aspekterna som begränsas inom ämnet hållbar 
stadsutveckling. Begreppet social hållbar utveckling är ett flerdimensionellt koncept  
(Manzi et al., 2010) och synergieffekter till de övriga två ingående begreppen ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet är påtagliga (Hopwood et al., 2005; Littig and Griessler, 2005, 
refererad i Dempsey, Bramley, Power & Brown, 2011). Är dessa av stor vikt kan de tas 
upp, annars fokuseras på de sociala aspekterna. I den sociala hållbarheten anses kulturel-
la aspekter inräknas (Boverket et al., 2009). I detta examensarbete kommer dock den 
kulturella aspekten inte att diskuteras. Examensarbetet berör inte heller politiska system 
och institutioner. 

Examensarbetet tar inte upp hur parker och grönområden i detalj kan påverka eller 
bidra till den sociala hållbarheten. Examensarbetet behandlar istället dessa typer av 
rum inom det övergripande begreppet offentliga platser. Kollektivtrafikens påverkan tas 
enbart upp mycket kort och fokus läggs på hur gång- och cykeltrafiken påverkar. Detta 
eftersom det identifierats som en god möjlighet till att använda sig av dessa vid rörelse i 
småstaden pga. dess små avstånd.

Checklistan utformas på ett sätt att den är övergripande och inte platsspecifik, dvs. den 
ska kunna appliceras och användas på vilken svensk småstad som helst. Den ska kunna 
användas för översiktsplanering, program och detaljplanering. Verktyget ska även kunna 
användas för att studera och analysera befintliga strukturer och deras förutsättningar 
och brister, för att förbättringar i området ska kunna ske.  

I fallstudien analyseras 8 av de 11 frågeställningar identifierade i checklistan. Detta efter-
som examensarbetet har en relativt tidsbegränsad i relation till omfattningen på check-
listans antal frågeställningar. De redovisade analyserna ger dock en förståelse och förslag 
på hur de övriga frågorna kan hanteras. 

Analysen tar bara upp landmärken som är fysiskt radiella. De övriga lokala och subtila 
landmärken som en inbiten invånare orienterar sig efter är något som kräver lokalkänne-
dom och eftersom jag  inte har detta krävs det intervjuer för att få en förståelse för detta. 
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2.1 Social hållbarhet och stadsplanering
Historisk utveckling
Fler och fler människor bor i städer (Gehl, 2010). Den konstanta ökningen av befolkning 
och expansion av städerna har lyft fram människans behov. Under en lång tid har detta 
varit en fråga som legat i skuggan bakom andra dominerande frågor. Den modernistiska 
planeringsideologin som länge dominerat lade fokus på biltrafiken och reducering av 
användandet av stadens miljöer. Modernismen fokuserade på enskilda byggnader istället 
för det sociala livet vilket reducerade intresset för de sociala aspekterna. Det offentliga 
rummet och de kulturella och sociala aspekterna i staden prioriterades därav lågt eller 
inte alls under en lång tid. Det är av därför av oerhörd vikt att stärka stadens funktion 
som mötesplats mellan människor för att bidra till ett öppen, demokratiskt och slutligen 
ett socialt hållbart samhälle. (ibid)  

Det var först i början av 1990-talet som de sociala aspekterna fick ett ökat erkännande 
som en viktig komponent i debatten kring en hållbar utveckling (Colantino & Dixon, 
2011). Ämnet förknippas i politiska sammanhang mycket med ”social communities”, 
dvs. grannskap eller samhällen. (ibid) ”Social communities” är numera ett vedertaget 
begrepp (Office of the Deputy Prime Minister [ODPM], 2006). Ett dokument, utarbetat 
och antaget, av medlemsländerna i EU tar upp vilka kvalitéer ett hållbart grannskap ska 
ha. Dessa är sammanfattade i ett antal riktlinjer. Riktlinjerna bygger på EUs föregående 
arbete med Aalborg Charter och Agenda21. (ibid) 

På en nationell nivå i Sverige arbetade delegationen för hållbara städer (2010) i perioden 
2008-2012 med frågan. Inte genom att definiera vad en hållbar stadsutveckling innebär, 
utan som en plattform för kunskapsspridning för kommuner och andra aktörer som är 
intresserade i frågan. (ibid) Regeringen har även genom statens offentliga utredningar 
utarbetat ”En hållbar framtid i sikte” som skulle förankra arbetet med Agenda 21 och 
Habitat I och II i Sverige, på en nationell, regional och lokal nivå  (Nationalkommittén 
för Agenda 21 & Habitat, 2003). Boverket (2010) lyfter frågan kring en socialt hållbar 
stadsutveckling genom bland annat en kunskapsöversikt angående en social hållbar stad-
sutveckling. I rapporten studerades den sociala hållbarheten i några svenska storstäder 
och två mindre städer utifrån ett segregationsperspektiv. (ibid)

Utredningar och diskussioner kring de sociala aspekterna i staden har genomförts 
under en lång tid på uppdrag av regeringen (Boverket, 2010). Dessa har lett till att våra 
metoder, förhållningssätt och strategier har förändrats. Det som dock kan sägas är att 
diskussionerna kring ämnet visar att dagens förhållningssätt och tankar kring en social 
hållbar stadsutveckling inte är nya, utan funnits med som idé sedan 70-talet. Den fysiska 
parametern inom ämnet, dvs. staden och dess struktur, har under årens lopp varierat 
i betydelse i diskussionerna. På 2000-talet återuppmärksammades den fysiska faktorn 
igen, och ett ”hela-staden-perspektiv” hamnade åter i fokus som en viktig idé för en 
social hållbar stadsutveckling. (ibid)  
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Den svenska småstaden
Enligt Sternudd (2007) är småstaden ett begrepp som används mycket flitigt och i positiv 
bemärkelse av många kommuner runt om i Sverige idag. Småstaden förknippas oftast 
med positiva omgivningar och ger intrycket att ge ett gott liv. Den typiska småstaden 
skulle kunna visualiseras som en småskalig bebyggelse i ett finmaskigt gatunät där det är 
nära till många olika funktioner i samhället. Det får gärna även finnas ett centralt torg. 
(ibid)

Sternudd (2007) anser dock att den fysiska bilden av småstaden i Sverige idag kan se an-
norlunda ut. Förändringar i stadsstrukturen under årens lopp och där de olika tidstyp-
iska planeringsidealen har spelat en stor roll. Modernismens framväxt med biltrafikens 
centralisering i samhället kan ges som ett exempel som förändrat stadsstrukturerna i 
småstäderna. Byggnadsvolymerna blev även storskaliga i jämförelse med småstadens 
låga trähus under denna period. Det kan därför finnas en stor blandning mellan gam-
malt och nytt i småstäderna idag, vilket inte kan förknippas med småstadens ursprung-
liga idealbild med en enhetlig form. (ibid) Berglund, Sjöström och Åström (2004) 
beskriver att den modernistiska stadsstrukturen ibland anses ha en brist på samman-
hang, en ödslighet, en ensidig markanvändning och en historielöshet. Den täta och 
mångfaldiga stadsstrukturen med begrepp såsom gemenskap, intensitet i stadsrummen, 
blandning och tydliga årsringar minskade eller försvann helt med den modernistiska 
planeringen. (ibid) 

Definitionen av en småstad kan se olika ut beroende på vem som frågas (Sternudd, 
2007). Man kan relatera småstaden till dess byggda form samt till invånartalet. En tätort 
med ett invånartal mellan 10 000 till 40 000 skulle kunna beskriva en livsmiljö som 
starkt förknippas med småstaden. Det kan dock finnas städer med både färre eller fler 
invånarantal som fortfarande kan karaktäriseras som en småstad. Bebyggelsestrukturen 
spelar här en stor roll. En småskalig och tät bebyggelsestruktur som ger upphov till korta 
sträckor mellan stadens funktioner är några nyckelbegrepp. Det finns även ett tydligt 
centrum och en blandning mellan verksamheter och bostäder inom stadens gränser. 
Dessa kvalitéer i småstaden anses ge upphov till det överlappande nätverk som ger dess 
sociala liv sin speciella karaktär. (ibid) 

Det finns även vissa emotionella föreställningar om vad som rimligtvis skiljer småstaden 
och storstaden åt (Sternudd, 2007). Storstaden förknippas oftast med modernitet och en 
dynamisk utveckling med en framtidstro, medan småstaden oftare ses som traditionell 
men med en stagnerande utveckling. Småstadens beskrivs å andra sidan oftare som en 
trygg idyll med stor gemenskap, kvalitéer som i storstaden oftare förknippas med ordval 
såsom spänning och främlingskap. Förställningarna skiljer sig dock åt mellan vem man 
frågar och i vilket sammanhang som frågan ställs. (ibid)

Inom den svenska stadsbyggnadsdiskursen kring städer och urbanitet är det oftast 
storstaden som diskuterats och undersökts (Sternudd, 2007). Småstadens karaktärer och 
livsmiljö är ett mycket sällan diskuterat ämne, trots att det är aktuellt eftersom 42 % av 
Sveriges befolkning bor i tätorter med invånartal under 60 000. (ibid)

Definition av social hållbarhet
Social hållbarhet är ett begrepp som inte har en tydlig exakt definition (Hopwood et 
al., 2005; Littig and Griessler, 2005, refererad i Dempsey, Bramley, Power & Brown, 
2011). Det är ett multidimensionellt och brett överskridande koncept som grundar sig i 
frågeställningen:	Vilka	är	de	sociala	målen	i	en	hållbar	utveckling?		Social	hållbarhet	är	
varken absolut eller konstant, det är ett dynamiskt koncept som ändras med tiden. (ibid) 
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Enligt Nordström Källström (2008, refererad i Boverket, 2010) kan man definiera social 
hållbarhet både smalt och brett. Vägen till målet kan också se olika ut. Det är därför 
viktigt att förhålla sig till den sociala hållbarheten som en process. I denna process är det 
viktigt att beakta långsiktigheten och de sociala villkoren man vill skapa till människor 
i framtiden, samtidigt som man överväger och beaktar de sociala konsekvenserna för 
människan idag. (ibid) Manzi et al., (2010) resonerar liknande genom att basera begrep-
pet på tre sammanlänkande komponenter. Det ska finnas en vision om ett måluppfyl-
lande som ser till helheten ur ett långsiktigt perspektiv. Det ska ävem finnas en vilja och 
insikt om att slutmålet nås enbart genom ett flertal olika processer. Det ska slutligen 
finnas en komponent som beskriver hur läget ser ut idag för att kunna mäta framsteg 
mot strategi och mål. (ibid)  

Centrala begrepp  
Staden kan uttryckas som två delar. Det ena är det sociala livet och den ekonomiska 
arenan som tillsammans skapar stadens innehåll och det andra är stadens form som 
skapar den fysiska miljön som staden består av (Ullstad, 2008). Människans liv utspelar 
sig i och mellan de byggnader som staden består av och dessa kan både förenkla och 
begränsa människas behov och möjligheter till ett gott liv (Gehl, 1936). En antal centrala 
begrepp kan på en övergripande nivå beskriva vad en social hållbarhet handlar om och 
berör.  

Välfärd och rättvisa  
En socialt hållbar stad sätter människan och hennes behov i fokus (SKL, Vägverket, 
Banverket & Boverket, 2007). En social hållbar stadsutveckling har ett välfärdsperspek-
tiv (Göteborg stad, 2011). Alla människor ska kunna leva i staden och ha möjlighet till 
att använda stadens miljöer på ett sätt som gör att vardagen fungerar praktiskt. Detta 
kan exempelvis betyda att det ska finnas service i närheten till bostaden, att staden ska 
ge möjligheter för människor att interagera på lika villkor i stadens rum och att miljöer 
är utformade så att mötesplatser med omväxlande socialt liv uppstår. Rättvisa  blir här 
ett nyckelbegrepp att förhålla sig till. Rättvisa betyder att stadens alla goda möjligheter 
måste vara jämt utspridda mellan olika delar av staden för att inte enbart tilltala vissa 
eller utgöra barriärer i samhället. (ibid) 

Mångfald
Alla människor är olika på det sätt att våra behov varierar, vi har olika prioriteringar 
och olika kulturer (Göteborg stad, 2011). Stadens miljöer ska fungera så att alla ska ha 
tillgång till och kunna använda sig av dessa.  Ingen skillnad ska göras mellan personer 
oavsett kön, ålder, religion, socio-ekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. En social hållbar stadsplanering kan därför inte generaliseras utan 
måste beakta dessa skillnader. Det finns även likheter mellan människor som man bör 
reflektera kring vid stadsplanering. Vi har alla ett behov av mänsklig kontakt och söker 
oss därför till platser där andra människor finns. Vi rör oss ungefär lika snabbt och vi 
har benägenhet att sitta ner och vila oss ibland.  Dessa saker kan beaktas för att skapa 
attraktiva och tillgängliga stadsrum där grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses. 
Denna kunskap kan bidra till att stötta social hållbarhet. (ibid) 

Enligt Jan Gehl (2010) är social mångfald en viktig aspekt att beakta för att människor 
ska kunna skapa en ökad förståelse för varandra. Richard Sennett (1990) reflekterar 
likaså om mångfaldens nödvändighet för samhället. En ökad förståelse skapar respekt 
för olikheter samtidigt som det värnar om människans integritet. Detta är enligt honom 
en av de grundläggande tankarna kring varför en mångfald i staden ska uppmuntras och 
planeras för (ibid). K
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Socialt kapital och demokrati
En social hållbarhet kan även diskuteras med begrepp som socialt kapital (Nyström, 
2006). Ett socialt kapital relaterar till att samhällets egenskaper ska bidra till att män-
niskor litar på varandra och att de kan samverka tillsammans. Begrepp såsom trygghet, 
jämställdhet, integration och föreningsliv hör det sociala kapitalet till (ibid). 

Genom att reflektera kring arkitektoniska värden kan det sociala kapitalet förstärkas 
(Nyström, 2006) . Detta kan handla om kvalitéer, funktioner, känslor den förmedlar, 
men även om hur arkitektur och plats hör ihop och hur de samverkar (ibid) . Arkitek-
turen påverkar våra liv vare sig vi vill det eller inte (Lindvall & Myrman, 2001). Det är 
en mycket viktig grundläggande fråga att vi som enskilda människor kan påverka och 
bestämma över vårt eget liv. Det är en demokratisk rättighet. Stadens befolkning har 
oftast inte expertkunskaper, men de har kunskap kring hur staden används och det är 
därför mycket viktigt att de är med och uttrycker den kunskapen för beslutsfattare och 
planerar av staden (ibid) . 

Identitet 
Stadens byggda miljö är viktig för dess attraktivitet (SKL et al., 2007). Varje stad har egna 
förutsättningar och dessa måste tas hänsyn till vid utveckling och förändring i staden. 
Här är det viktigt med en tydlig identitet och stadens historiska arv. Människan är dock 
stadens största resurs för attraktivitetet. (ibid) Att kunna utveckla vår identitet och känna 
oss trygga på den plats vi bor på, hänger starkt ihop med stadens identitet (Lindvall & 
Myrman, 2001). Hur mycket vi fäster oss vid den miljö vi lever i hänger både ihop med 
hur staden ser ut och hur vacker den är. (ibid) Staden bör uttrycka sitt kulturarv och ta 
hänsyn till den mänskliga skala i uppförande av bebyggelsestrukturen (SKL et al., 2007). 

Tid
Om man ska diskutera stadens sociala hållbarhet är det därför viktigt att överskrida och 
diskutera ämnet i en större omfattning än enbart stadens form (Ullstad, 2008). Tid är ett 
perspektiv som är viktigt att beakta i både den övergripande hållbarhetsdebatten, men 
även när vi diskuterar och beaktar social hållbarhet (Göteborg stad, 2011). En stad bör 
utformas med en stabilitet för dagens samhälle, men det är av oerhörd vikt att planerin-
gen även är flexibel och kan hantera förändringar i framtiden. (ibid) 

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) uttrycker detta tydligt eftersom lagens bestäm-
melser syftar till att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala förhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” 
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2.2 En social stad och dess fysiska attribut
Jane Jacobs (2005) var en författare som ansåg att både livet för människorna och ekonomin 
i staden missgynnades av de stadsbyggnadsideal som planerades för under 60-talet. I boken 
”Den amerikanska storstadens liv och förfall” reflekterar hon kritiskt emot den funktional-
istiska planeringens framväxt och hur den förändrat det sociala livet i en negativ riktning. 
Problematiken hon beskriver är det offentliga livets åsidosättande och en minskad möjlighet 
för utbyte mellan människor i staden. Det finns dock inget tvivel att detta kan göras något 
åt, man måste bara enligt henne förstå stadens processer och hur det sociala livet utspelar 
sig för att sedan kunna skapa rätt fysiska förutsättningar. (ibid) 

Jan Gehl (2010) anser likaså att det sociala livet kan begränsas eller stärkas av de fysiska 
attributen som staden byggs upp av. Gehl (2010) reflekterar kring problematiken på en både 
övergripande och detaljerad skala, vilket precis som i Jacobs (2005) reflektioner visar på att 
en social hållbarhet innefattar fysiska attribut från hur staden som helhet fungerar ner till 
en nivå som behandlar exempelvis placering av sittplatser i det offentliga rummet.

Att det är av stor vikt att en helhetssyn på staden finns med och beaktas för att stärka den 
sociala hållbarheten i staden är något som även Boverket (2010) påpekar i sin kunskapssam-
manställning över det aktuella forskningsläget av social hållbarhet. En helhetssyn behövs 
eftersom förändringar i ett område påverkar förutsättningarna i andra delar av staden. Man 
bör därför sträva efter att skapa en fungerande helhet som binder ihop delar av staden istäl-
let för att behandla områden som isolerade öar. (ibid) Positiva aspekter som kan uppnås 
genom integrerade stadsrum är att människor får en ökad förståelse för varandra, att staden 
innehåller och sammanväver alla delar i livet, och att tillitsfulla relationer mellan människor 
skapas (Boverket, 2010; Jacobs, 2005; Sennett, 1990). 
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Förenklad rörelse i hela staden
Möjligheten till att förflytta sig i staden är en grundförutsättning för att kunna skapa 
sociala värden för människan (SKL et al., 2007). Det är även viktigt för näringslivet och 
samhället i stort. Människans vardag består av förflyttningar för de behov man har och 
för att det ska fungera måste förflyttningar i staden enkelt kunna genomföras. (ibid)Att 
planera och utveckla staden mot en mer sammanhållen enhet skapar möjligheter för 
människor att röra sig mellan olika delar av staden på ett enklare sätt (Boverket, 2010). 
Fler människor får då möjlighet till att mötas och detta bidrar till att det sociala kapitalet 
i staden med förhoppningsvis minskat främlingskap och en ökad integration skapas. 
Ett helhetstänkande och skapande av goda förutsättningar för rörelse på denna övergri-
pande nivå kan förhoppningsvis bidra till en minskad segregation i hela staden, och inte 
enbart i den enskilda stadsdelen. (ibid)  

Den bilfria staden
Människor har ett behov för förflyttning mellan bostaden och arbetsplatser samt till alla 
de övriga aktiviteter som man ägnar sig åt på en dag (SKL et al., 2007). Bilen har dock 
förändrat hur vi rör oss och när under veckan vi ägnar oss åt vissa aktiviteter (Berglund 
et al., 2004). Föräldrar skjutsar sina barn till aktiviteter runt om i hela staden, vi handlar 
i mindre utsträckning på veckorna utan storhandlar istället på helgerna. Alla i familjen 
är i stort sett beroende av bilen och de som inte har möjlighet eller tillgång till bil får inte 
samma möjligheter till service och ett väl fungerande vardagsliv. (ibid) 

Kvinnor har inte samma tillgång till bil som vad män har (SKL et al., 2007). Det finns 
även skillnader på tillgång till bil beroende på inkomst, värderingar, vilket avstånd till ar-
betet man har samt rädsla för att utsättas för våld. Alla människor har inte heller samma 
förutsättningar till rörelse. Människor med funktionshinder, barn och äldre är sådana 
grupper. För att förenkla rörelse för alla människor i staden är det därför gynnsamt att 
ge goda förutsättningar till en väl fungerande gång- och cykeltrafik, samt kollektivtrafik 
i staden. Att i större utsträckning röra sig med gång- och cykel är även gynnsamt för 
välmåendet hos befolkningen eftersom det ger både motion samt rekreation. Det är min-
dre ytkrävande än biltrafiken och ger möjligheter för levande städer, där möjligheter till 
möten ökar starkt. (ibid)

Det finns många faktorer som direkt och indirekt påverkar vilket transportsätt eller val 
av rörelsemedel vi använder oss av (SKL et al., 2007). Vilket avstånd vi ska förflytta oss, 
vilken förväntad restid det tar, känslan av genhet är exempel som direkt påverkar. Även 
vår hälsas status, vilken säkerhet och känsla av trygghet som upplevs spelar roll. Klimatet 
påverkar även, där man ser att både gång- och cykeltrafiken minskar under vinterh-
alvåret. (ibid) Om man enskilt studerar vad som påverkar vår benägenhet till att gå kan 
även gångnätets funktionella kvalitet, dess attraktivitet, vilka fysiska hinder som finns 
där människans olika förmåga till att förflytta sig spelar roll (SKL et al., 2007). För en 
god rörelse med cykel är barriärer det som störst påverkar. (ibid)

Resandet med kollektivtrafik har länge varit relativt blygsamt i Sverige (SKL et al., 2007). 
Den vanligaste anledningen till att vi reser med kollektivtrafik är arbete eller skola. Den 
lokala transporten har minskat och de mer långväga transporterna med kollektivtrafiken 
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har ökat. Resandet är starkt påverkat av tätortens storlek, där antalet resor per person 
ökar med tätortens storlek. Andra förutsättningar kan dock även påverka. Det kan vara 
stadens topgografi, förutsättningar för cykeltrafik, parkeringsmöjligheter, eller ”tradi-
tionen i staden”, till att hur väl utbyggt kollektivtrafiksnät det finns eller om de har något 
överhuvudtaget. Av de personer som använder sig av kollektivtrafiken för resa är ung-
domar den största gruppen. (ibid)

Den sträcka som en gående person i snitt kan tänka sig att promenera till och från en 
aktivitet är 1,5 – 2 kilometer (SKL et al., 2007). Sträckan man kan tänka sig att cykla ökar 
drastiskt där upp till 5 kilometer är rimligt. Vår benägenhet till att promenera är dock 
mindre i små orter där man i större utsträckning tar bilen istället. (ibid) Småstaden med 
dess mindre avstånd ger därför en god möjlighet till en ökning av just gång- och cykel 
vid rörelse i staden. Resande med kollektivtrafik var högst önskvärt för ungdomar, men 
finns goda möjligheter till att promenera eller cykla till och från målpunkter i staden är 
detta ett bättre alternativ.   

Tillgänglighet för alla
Sverige har ett upprättat nationellt mål att samhället ska vara tillgängligt för alla (SKL et 
al., 2007). Ett tillgängligt trafiksystem består av en samverkan mellan bebyggelsen och 
de trafiksystem som finns i staden. Tillgänglighet definieras som den lätthet man kan 
nå de funktioner och aktiviteter som människan har ett behov av att använda eller ta sig 
till. Hur ”lätt” detta är beror på hur lång restiden är, vad det kostnad, vilka hinder det 
finns, trygghetsgraden och i vilken utsträckning man har tillgång till det färdmedel som 
behövs för att kunna ta sig till platsen. Vad som anses vara en god tillgänglighet för dessa 
grupper skiljer sig åt, men vissa likheter finns. Avstånd till viktiga målpunkter, utform-
ningen på stråken samt känslan för trygghet spelar roll. (ibid)

För barn är en god tillgänglighet sammankopplat med en säker och trygg miljö i deras 
närmiljö, likaså är det viktigt med trygga och säkra vägar till målpunkter i deras liv (SKL 
et al., 2007). Exempelvis kan detta vara vägen till skolan, sporthallen eller till vännen. 
Barnen ska ha möjlighet att röra sig utan att föräldrar ska behöva vara oroliga för att de 
ska råka ut för en olycka. En reducering av biltrafikens hastighet kan öka tryggheten, 
samt att stråk viktiga för barn bör läggas där det finns chans för liv och rörelse av andra 
människor. Att mäta andelen säkra eller trygga gång- och cykelvägar som finns i staden, 
eller hur många elever som går eller cyklar till skolan kan inventeras för att ge ett mått 
på tillgängligheten. Man kan även använda sig av indikatorer som bedömer kvaliteten. 
Andelen barn som har mindre än 500 meter till skolan skulle kunna vara ett exempel på 
en sådan indikator. (ibid)

För funktionshindrade personer beror tillgängligheten och möjlighet till rörelse av hur 
väl gatumiljön är anpassad efter deras hinder och i kollektivtrafiken (SKL et al., 2007). 
Tryggheten och tillförlitligheten för rörelse med dessa trafiksystem betyder likaså myck-
et. Avståndet till aktiviteter, speciellt service, påverkar också. Ett avstånd som överstiger 
100 meter kan vara mycket krävande att röra sig för dessa personer. Genom att placera 
ut bänkar för vila kan det avstånd som anses som rimligt för dessa personer utökas upp 
till 300 meter. Ett mått på hur väl tillgängligheten är uppnådd för funktionshindrade kan 
då alltså vara andelen personer som har ett avstånd som överstiger 300 meter. (ibid)  

Det finns många hinder som negativt påverkar både framkomlighet och användbarheten 
(Müller, 2012). Exempel kan vara trottoarkanter som är för höga eller markbeläggn-
ing som är ojämn. För personer med nedsatt syn kan bristande led- och varningssys-
tem av olika slag försvårar rörelse. Att hantera frågan om god tillgänglighet är en fråga 
som berör alla. Den är nödvändig för 10 % av befolkningen, har stor betydelse för 40 
%, samtidigt som god tillgänglighet genererar en bekvämlighet till alla i samhället. Att 
enbart hantera ”enkelt avhjälpta hinder” som hanterar ökad tillgänglighet för en specifik 
målgrupp måste vidgas. En övergång till en “design-för-alla måste” anammas. (ibid)  
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Orienterbarhet
Orienterbarheten i staden är en nödvändighet för alla människor (Lynch, 1960). Detta är 
viktigt eftersom det kan ge oss en trygghet i att vi kan finna vår egen väg. Att känna sig 
trygg har en stark koppling till att vi människor mår bra och har ett gott välbefinnande. 
I motsats till att kunna orientera sig är känslan att gå vilse. Om detta skulle inträffa kän-
ner vi oss utelämnade och en känsla av oro börjar växa. Orienterbarhet skapar alltså en 
mental trygghet hos människor. (ibid)

Att kunna orientera sig i staden är en process som innehåller två sammanlänkande delar 
(Lynch, 1960). Människan och miljön man vistas i samspelar och bygger upp ens inre 
bild över staden. Denna mentala bild är utöver stadens fysiska sammansättning även 
beroende av individens kunskap om staden, där minnen kan förenkla orienterbarheten 
genom att man dessa skapat en ökad förståelse för miljöns sammansättning. En enkel 
och klar bild över vår närmiljö och staden i stort förenklar och skapar möjlighet till att 
enkelt röra sig och förstå staden. (ibid)

Stadens orienterbarhet och förenklade mentala bilder är även gynnsamma för en ökad 
känsla av gemenskap mellan människor (Lynch, 1960). En tydlig bild över staden är 
starkt ihopkopplat till den identitet som skapas. Denna identitet eller bild kan skapa 
kollektiva minnen och uttryck som förenar människor. En stad innehåller en mång-
fald av olika människor, individer som alla har sin egna mentala bild eller förståelse för 
staden. Den allmänna bilden av staden är alltså en samling av dessa individuella bilder 
till en helhet, eller en samling av bilder från en majoritet av en grupp i samhället. Dessa 
är viktiga att fokusera på för att mångfalden i staden ska kunna fungera och orientera sig 
i staden. (ibid)

Fem fysiska attribut kan bidra till att styra människans rörelse och känsla av orienterbar-
het (Lynch, 1960). Dessa fem är stråk, gränser, områden, noder och landmärken. Hur de 
olika attributen uppfattas kan skilja sig åt mellan individ och individ, men även skalan 
man analyserar dem på kan ge olika utslag. Exempelvis uppfattar en bilist sin färdväg 
som ett stråk. Vägen uppfattas kanske i motsats som en svårpasserad barriär för ett barn. 
Dessa fysiska attribut överlappar och är oftast beroende av varandra, och måste därför 
studeras som ett samband. (ibid)

Sammanlänkande stråk
En viktig aspekt för att bidra till en mer sammanhållen stad är att integrera och skapa 
bättre kopplingar mellan olika delar i staden (Boverket, 2010). Stråk kan i detta hän-
seende fungera som goda förbindeler och skapa en naturlig koppling mellan delar i 
staden. (ibid) Ett stråk är oftast en gata, en trottoar, en kollektivtrafiklinje, kanal eller 
järnväg (Lynch, 1960). Det är längst med dessa element som människan rör sig i staden 
och de är utgångspunkt för våra rörelser. Det finns tydliga indikationer att människor 
väljer att röra sig längs med stråk med stort flöde. Detta kan vara både av människor el-
ler trafik. (ibid)

När människan ska orientera sig i staden utgår man dominerande ifrån denna typ av 
fysiskt element och det är genom att röra sig längs stråken i staden som andra element 
relateras till och sätts i samband med varandra (Lynch, 1960). En strukturering av 
huvudstråk och sidogator kan tydliggöra orienterbarheten. Breda gator kan ge intrycket 
av en mer dominerande ställning i stadsstrukturen och då uppfattas som ett huvud-
stråk. Sidogator har i historiens gång oftast utformas med en smalare bred. En synlig 
fortsättning av stråket till andra delar av staden höjer även dess värde. Det finns även 
andra karaktärer i ett gaturum eller längs ett stråk som kan uttrycka vilken typ av stråk 
man rör sig efter. (ibid)

Sammanhängande stråk ger även bättre förutsättningar för att lokal service och verk-
samhet ska kunna uppstå, vilket i sig är upplyftande för närområdet (Boverket, 2010). 
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En koncentration av speciella aktiviteter eller funktioner längs ett stråk kan även fungera 
som en attraherande faktor för människans rörelse (Lynch, 1960). Detta kan även styra 
tankarna kring ett stråks utbredning, där en minskande variation av aktiviteter kan uppfat-
tas som stråkets slut. (ibid)

En tydlig identifiering av vilken gata man är på är viktigt för helhetsförståelsen för stadens 
uppbyggnad (Lynch, 1960). Utan identitet blir dessa gator mycket svåra att navigera sig till 
och från. Identitet av ett stråk i samband med att det är kontinuerligt sammanlänkat med 
andra stråk är en absolut nödvändighet för att rörelse i staden ska fungera. Arkitektoni-
ska uttryck såsom fasadmaterial kan skapa identitet av ett stråk, men även andra visuella 
aspekter såsom skyltar kan bidra. (ibid) 

Ett stråk kan även ha en tydlig riktningsfunktion som kan vara önskvärd (Lynch, 1960). 
Genom att intensiteten och variationen av aktiviteter ökar längs med stråket mot en 
specifik attraktionspunkt kan människan få en uppfattning om vart stråket leder. När ett 
stråk har alla dessa tre kvaliteteter, identitet, konnektivitet samt en riktning kan en god 
orienterbar aspekt uppfattas. Denna aspekt är avstånd. Kevin Lynch har dock reflekterat 
att avståndsbedömning baserad på dessa tre parametrar användes men inte alls i samma 
utsträckning som genom att reflektera kring noder och landmärken vid förflyttning. (ibid)

Bygga bort barriärer
Något som även påverkar om en stadsdel eller ett område är segregerat eller svåråtkom-
ligt ifrån staden som helhet kan vara barriärer av olika slag (Boverket, 2010). Barriärer är 
strukturer i staden som skiljer delar av staden åt och som kan upplevas eller vara svåra att 
passera. Fysiska barriärer i stadsstrukturen kan vara trafikleder, vattendrag eller järnväg. 
Barriärer kan även utgöras av hela områden såsom industriområden, stormarknader samt 
grönområden. Dessa typer av strukturer kan vara svåra att flytta eller helt ta bort, men bar-
riäreffekterna kan minskas. (ibid) 

Oftast är det vägar som utgör barriärer i samhället, men det finns en nyttig funktion med 
dessa eftersom de ger en riktning och ledtråd till vart vägen leder (Lynch, 1960). Detta är 
en god egenskap för just orienterbarheten. (ibid) Barriärer kan även vara av psykologiskt 
karaktär där en känsla av otrygghet kan begränsa möjligheterna för personer att röra sig i 
staden (Carmona, 2010a). Exempelvis kan en gata med högre trafikflöde än normalt upp-
fattas som svår att passera för barn. (ibid) 

Gränser i staden kan även vara mjukare attribut än den tydliga barriären (Lynch, 196). 
Dessa kallas för sömmar och kan utgöras av en linje som skiljer två delar åt men att dessa 
samtidigt är sammankopplade med varandra. Gränser är element som är viktiga för män-
niskan för att kunna sätta ihop delar av staden till ett sammanhang. För att inte strukturer 
ska upplevas som barriärer är kontinuitet och synlighet till andra element i staden viktiga. 
(ibid) Den stora utmaningen idag är att reducera befintliga barriärer samtidigt som inte 
nya planeras och byggs (Boverket, 2010).

Utveckla målpunkter 
För att människor ska vilja röra sig längs stråken och att barriärverkan ska ses som min-
dre kan ett utvecklande av både nya och befintliga målpunkter positivt bidra till en ökad 
rörelse igenom hela staden (Boverket, 2010). Målpunkter är platser som får människor 
från olika delar av staden att röra sig till och använda sig av platsen. (ibid) Kevin Lynch 
(1961) kallar dessa punkter för noder. Dessa platser får människor med olika bakgrund att 
träffas (Boverket, 2010) och anses som viktiga mötesplatser i stadens struktur (Boverket, 
2010; Lynch, 1961). Att placera två olika typer av målpunkter strategiskt bredvid varandra 
kan vara ett sätt att få fler människor med olika bakgrunder att mötas (Boverket, 2010). 
Den rörelse som dessa målpunkter skapar har positiv påverkan för både tryggheten och 
livfullheten i ett område. (ibid) 
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Lynch (1960) anser även att dessa attraktionspunkter kan vara knutpunkter. Knutpunk-
ter kan exempelvis vara bytesplatser mellan olika transportslag. Större stationer i staden, 
järnvägsstationer exempelvis, har nästan alltid en mycket viktig funktion som nod. 
Dessa knutpunkter kan även uppstå där rörelse längs med stråk möts. (ibid)

Det finns en problematik kring de målpunkter som staden har idag (Boverket, 2010). 
Oftast är viktiga målpunkter som bidrar till en rörelse från olika delar av staden plac-
erade i centrala lägen i staden. Det betyder att det finns en brist på målpunkter i mer 
perifera delar av staden. Detta skapar en rörelse av människor in till centrum, men inte 
från stadsdel till stadsdel. Lokala målpunkter viktiga för de boende i stadsdelen kan fin-
nas men inte anses vara attraktiva eller tillgängliga för resten av stadens befolkning. Det 
finns olika strategier man kan använda sig av för att förstärka rörelsen mellan målpunk-
ter över hela staden och då speciellt till stadsdelarna. Antingen kan man öka tillgängli-
gheten till de målpunkter som finns idag för alla människor och områden i staden eller 
skapa nya mötesplatser där det idag finns en brist. (ibid) 

Det är även viktigt att det finns ett antal strategiskt placerade noder för att förenkla 
orienterbarheten och rörelsen i staden (Lynch, 1960). Noder ökar tydligheten och 
medvetandet för stadens element. Det är dock viktigt att reflektera över att antalet noder 
i staden inte får vara för många för att dessa ska kunna stå ut och memoreras i den men-
tala bilden. Vad som upplevs eller reflekteras som en nod i staden beror av den studerade 
skalan. Noder finns på alla skalor i staden, där allt från att det kan vara en liten strat-
egiskt viktig punkt i staden, till ett större torg. I en mycket stor skala på regional eller 
nationell skala kan en stad i sig själv vara en nod i sammanhanget. (ibid) 

Områden  
Människan delar in staden i områden (Lynch, 1960). Dessa områden karakteriseras av 
att de har en liknande identitet eller attribut för att på en tvådimensionell skala up-
plevas som en helhet. En känsla av att ”stiga in” i området kan upplevas av människan. 
De fysiska aspekterna som kan användas för att identifiera sig till vilket område man 
är i kan bero mellan en rad olika saker. Det kan vara utseendet på byggnaderna, vilka 
typer av människor som rör sig på gatorna, vilka aktiviteter och funktioner som finns 
i byggnaderna och längs gatan. En identifiering av området kan även ske med hjälp av 
andra aspekter där ljudnivån är ett exempel. Lynch nämner även att sammansättningen 
av vilka människor som vistas i området har betydelse för uppfattningen av ett områdes 
skillnad från ett annat. Socioekonomiskt- och etniskt liknande grupper var tydligast 
identifierade. (ibid)

Om områdena i staden är för lika varandra kan detta minska orienterbarheten i staden 
(Lynch, 1960). Å andra sidan kan ett för tydligt avgränsat område likaså minska ori-
enterbarheten då området i sig skapar en stark barriärverkan. En känsla av isolering 
uppstår då och förståelsen för hur man tar sig till andra områden i staden blir inte lika 
självklar. (ibid) En för tydlig uppdelning av områden har ett samband med fler problem-
atiker, där segregation är en (Boverket, 2010). Segregation av människor har flera sociala 
negativa aspekter som kommer redogöras närmare (se vidare under rubrik; Fokus på 
integration istället för segregation).
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Landmärken 
Landmärken är likt noder referenspunkter att orientera sig efter, men dessa är enbart 
externt utformade (Lynch, 1960). Dessa är oftast fysiska objekt såsom byggnader, land-
skap, skyltar m.m. Landmärkens uppgift är att tydligt utskilja sig ifrån den omgivande 
strukturen och det är därför viktigt att dessa är unika i sin natur. Ett landmärke måste 
vara identifierbar och uttrycka dess ”viktighet” i relation till den övriga bebyggelsen. För 
att skilja sig från övrig bebyggelse är det därför viktigt att den har en tydlig form och det 
är även önskvärt om den kan relateras till en rumslighet. Arkitektoniska uttryck som 
skiljer sig från den omgivande miljön kan vara ett sätt att skapa singularitet och makt i 
stadsrummet. (ibid)

Det finns två typer av landmärken att orientera sig efter (Lynch, 1960). Det ena är ett 
radiellt landmärke som ger signaler om var man befinner sig i staden i relation till detta 
objekt. Detta kan ex. vara ett högt torn. Dessa landmärken blir rumsligt synbara med 
två angreppssätt. Antingen kan man synliggöra landmärket från många olika vinklar 
och platser i staden, eller lokalt särskilja den från platsen genom en variation av höjder 
eller placering längs den horisontella axeln i gatunivå. Ett problem som reflekteras kring 
denna typ av landmärke är att de oftast inte har någon tydlig utformning och särskil-
jande egenskap längre ner vid gatunivå. Dessa objekts används därför oftast som land-
märke för människor som inte känner till staden så väl, eftersom de har liten påverkan 
för människor som känner till omgivningarna väl. (ibid)

Den andra typen av landmärke är mer lokalt och ger subtila signaler om var i staden 
man befinner sig (Lynch, 1960). Det kan ex. vara skyltar eller annan typ av urban 
utformning som skiljer sig åt. Dessa landmärken är mycket viktiga detaljer för att lära 
känna ett område och dess samhörighet i staden och förstärks genom en ökad användn-
ing av rummet eller platsen. En kulturell eller historisk aspekt till landmärket kan öka 
dess betydelse som landmärke eftersom folk kan relatera till det genom minnet. (ibid)

För det lokala användandet är det tydligt att rörelsen genom staden orienterades efter 
en rad av olika landmärken som i sin helhet beskrev hur man hittade sig fram (Lynch, 
1960). En serie av landmärken kan även skapa en känsla av närhet eller framåtskridande 
genom att man hela tiden stöter på nya uttryck. Avståndet mellan lokala landmärken får 
inte vara för långt placerade mellan varandra och det måste hela tiden finnas tecken på 
att man rör sig i rätt riktning. Att kunna förhålla sig till lokala landmärken blir därför en 
mycket viktig trygghetsfaktor för människan, samtidigt som det ökar ens rörelsehasti-
ghet. (ibid) 

Starka och svaga strukturer 
Att skapa en tydlig orienterbar struktur handlar enligt Lynch (1960) om att beakta 
dessa fem aspekter, stråk, barriärer, områden, målpunkter, samt landmärken, och deras 
relation till varandra i en större helhet. De kan samarbeta och förstärka varandras goda 
egenskaper, men de kan även arbeta emot varandra. Den mentala bilden och läsbarheten 
av en stad beror även till stor del av individuella bilder och relationer till omgivningarna. 
Han anser dock att den fysiska formens strukturella kvalitet antingen kan stärka eller 
försvaga den mentala bilden. (ibid)

Lynch (1960) reflekterar över olika typer av stadsstrukturer i relation till orienterbar-
heten. En stadsstruktur där det finns få eller inga kopplingar mellan olika element är den 
mest problematiska, eftersom elementen i en sådan struktur är enskilt placerade. Detta 
bidrog inte i något anseende till en strukturell eller orienterbar miljö. Att grovt kunna 
relatera sig mellan en plats och en annan strategiskt viktig plats i staden kan förbättra 
orienterbarheten. Detta genom att miljön ger förutsättningar för att övergripande kunna 
ta ut en riktning och även ungefärliga avstånd. Känslan av att man är avskild från staden 
i helhet finns dock fortfarande. I en miljö som denna hittar en person i staden genom att 
hela tiden röra sig framåt i en generell riktning och trevande söka sig fram. (ibid)
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I de flesta fall är stadens struktur mer flexibel (Lynch, 1960). En koppling mellan om-
råden finns där man vet hur man ska ta sig från en viktig strategisk punkt till en annan. 
En stadsstruktur som uppmuntrar till rörelse av detta slag förenklar dock orienterbar-
heten väsentligt och reducerar tiden det tar att färdas längs sträckan. (ibid)

När en stadsstruktur har flera möjliga kopplingar mellan områden och en tydlighet över 
hur de hänger ihop skapas en mycket stark miljö som ger människan en mängd olika 
möjligheter att enkelt och snabbt röra sig i staden (Lynch, 1960).

Den sista beskrivna strukturen är den mest önskvärda och att den skapar täta, starka 
strukturer med levande egenskaper (Lynch, 1960). Det är viktigt att reflektera över att en 
liknande struktur kan vara mycket svår att skapa eftersom det finns en stor variation av 
individer och även kulturella aspekter som försvårar införlivandet av en sådan struktur. 
Att strukturera upp och organisera staden för en förbättrad orienterbarhet är nödvän-
digt, men det är lika viktigt att forma staden så att den är variationsrik och tar hänsyn till 
alla dess invånares individualitet. (ibid)
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Bygga ihop staden för att uppmuntra närhet 
Det resoneras kring att den aspekt som haft störst påverkan och förändring på vårt var-
dagsliv är de ökade avstånden i staden (Berglund et al., 2004). Vardagslivet baseras i den 
egna bostaden och det grannskap man bor i (Ullstad, 2008). En närhet mellan bostaden 
till stadens olika typer av aktiviteter är viktigt. (ibid) De flesta människor utför inte 
enbart en aktivitet under ett dygn, utan flera, och dessa på mycket varierande platser i 
staden (Bergdahl & Rönn, 2001). Bilen är här fortfarande ett överlägset färdmedel. (ibid) 
Att det finns många goda sociala egenskaper med en övergång till gång- och cykel vid 
rörelse är tydliga (SKL et al., 2007). Närhet bör därför baseras på den gående personen 
eftersom det ger hög tillgänglighet för alla. (ibid)

Närhet kan beskrivas med ordet ”integration” och tolkas i staden med spacesyntax 
analys (SKL et al., 2007). Närheten beskrivs här genom hur många riktningsändringar 
som behövs för att röra sig från en punkt till en annan. Det är alltså inte en beskrivning 
i meter. En hög integration, dvs. en närhet och känsla för ”kortare” avstånd är gynnsamt 
för en ökad rörelse av människor och alltså en högre mänsklig aktivitetet i stadens gatu-
rum. (ibid) 

Förtätad bebyggelse
En förtätning av vår bebyggelse skapar närhet i staden till arbete, service, handel och 
övriga intressen (SKL et al., 2007). En tät bebyggelse skapar precis som nämnts även 
ökade möjligheter till att människor ska mötas. Även stadens ekonomiska verksamhet är 
gynnande av en ökad närhet i staden. (ibid) En förtätad stad ger därigenom ökade möjli-
gheter till ett livfullare stadsliv (Berglund et al., 2004) och här ligger begreppet urbanitet 
nära till hands att reflektera kring (SKL et al., 2007). Begreppet beskriver staden som 
livsform där de sociala egenskaperna har en central roll. En hög urbanitet är förknippat 
med stadsstrukturer som samlar ihop människor och byggnaderna i staden. (ibid) 

I vår relativt glesa stadstruktur bör en förtätning som tar hänsyn till människan, dvs. en 
bebyggelsestruktur i mänsklig skala, genomföras (Berglund et al., 2004). Täthetsgraden 
i staden bör även ta hänsyn till de lokala förutsättningarna. I de centrala delarna kan en 
högre täthetsgrad byggas, om än det är viktigt att täthetsgraden ses över och hanteras 
även i de mer perifera delarna. (ibid) En förtätning av bebyggelse bör även gärna ske 
med hänsyn till att komplettera och ta i anspråk under- eller outnyttjade ytor i staden 
(Boverket, 2010). Detta skulle exempelvis kunna vara parkeringsplatser, områden kring 
tillfarter eller stora grönområden. En aspekt man kan värdera när man funderar kring 
användande av parkeringsytor är parkeringstalet. Det är inte ovanligt att vissa parker-
ingsytor är planerade för 2 parkeringsplatser per lägenhet medan det egentliga behovet 
är mycket lägre. Genom att minska antalet parkeringsplatser per lägenhet visade det sig 
exempelvis att Växjöhem teoretisk sett kan planera för 250 nya lägenheter på de ytor 
som inte har behovet för parkering längre. (ibid) 

De många fördelarna med en förtätad stad och den mångfald som det för mer sig är 
aspekter som stadsbyggnadsdoktrinen är medvetna om (Berglund et al., 2004). Trots 
detta försvårar våra normer och planeringsrutiner införlivandet av en tät blandstad. Den 
modernistiska planeringskulturen som fortfarande finns kvar måste ges nya normer och 
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rutiner för hantering av dessa frågor. (ibid) Ordningsföljden för hur vi planerar våra 
städer måste förändras (SKL et al., 2007). Stadslivet måste prioriteras först och sedan föl-
jas av rummets betydelse, byggnadens betydelse och sist bör trafikplaneringen ta hänsyn 
till och anpassas utifrån de tre föregående aspekterna. (ibid)  

Funktionsblandning 
Den funktionalistiska planeringen som pågick under den moderna och postmoderna 
perioden i Sverige delade upp och separerade livets och stadens olika funktioner i zoner 
(Berglund et al., 2004). Detta har bidragit till den segregerade stad vi lever med idag. 
(ibid) En följd blev att människor från olika grupper i samhället separerades och gavs 
olika möjligheter i livet (Talen, 2006). Genom att separera funktioner försökte man 
minska verksamheters buller till att störa bostadsmiljöer (Berglund et al., 2004). I dagens 
städer är dock de flesta verksamheters bullernivåer inte störande och detta ger möjli-
gheter till att blanda fler funktioner ur den synpunkten. (ibid) Skalan på de funktioner 
som ledde till störningar har även minskat idag, där både skalan och bullernivåerna 
förväntas minska med tiden (Bergdahl & Rönn, 2001).

Bilen hade ett högt prioriterat värde under denna period, vilket lett till att vi har ett 
stadslandskap som i delar kan beskrivas med begreppet ”sprawl” (Boverket, 2010). Vil-
lamattorna spred ut sig och bostadsområdena separerades och omgärdades av bilvägar 
och grönområden. Denna typ av bebyggelsestruktur skapade både barriärer och långa 
avstånd mellan olika funktioner. Den yta som behövdes för att skapa god tillgänglighet 
för biltrafiken förändrade städernas befintliga struktur. Strukturen bröts upp och delar 
av den äldre bebyggelsen revs. (ibid) De servicefunktioner som tidigare funnits i närom-
rådet försvann (Talen, 2006). 

Synen på staden och livet i den har förändrats (Boverket, 2010). Den funktionalistiska 
uppdelning av funktioner med långa avstånd ses numera som något negativt. Denna 
typ av stadsbyggande har nu fått en motreaktion. Blandstaden har blivit vår tids planer-
ingsideal (ibid), där en närhet mellan stadens olika funktioner skapas (Bellander, 2005). 
Den befintliga staden med dess funktionalistiska element finns dock fortfarande kvar 
som en del av städerna idag och måste hanteras (Boverket, 2010). 

Funktionsintegrera mera
För att minska funktionssepareringen i städer kan man enligt Bergdahl och Rönn (2001) 
använda sig av metoder för en ökad funktionsintegrering. Funktionsintegrering betyder 
att marken får och ska användas av fler funktioner än enbart en. (ibid) En funktion kan 
exempelvis vara bostad, handel, arbetsplats eller service (Bellander, 2005). En funktion 
kan också vara rekreation och transport (Bergdahl & Rönn, 2001). En funktionsblandad 
bebyggelse skulle gynna den sociala mångfalden (Bergdahl & Rönn, 2001; Talen, 2006). 
En central aspekt med integrering av funktioner är förhållandet mellan människans 
aktiviteter, såsom att röra sig från bostaden till arbetet, och hur detta enklare sker i sin 
närmiljö (Bergdahl & Rönn, 2001).  

Skalan spelar roll för hur funktionsintegration eller funktionsblandning uppfattas (Berg-
dahl & Rönn, 2001). Funktionsintegrerade miljöer har ett behov av ett tydligt avgränsat 
område. Utgångspunkten för det område funktonsintegrering behandlar kan variera från 
huset, kvarteret till hela stadsdelsområden. En funktionsblandning på en husnivå bety-
der att olika funktioner samsas inom husets väggar. På kvartersnivå ska olika funktioner 
finnas inom kvarteret, men dessa kan vara skilda åt på grund av andra fysiska attribut, 
såsom gator. Kvartersindelningen kan även användas på större nivåer upp till stadsdels-
nivå. I ett större perspektiv än så blir begreppet inte lika relevant. (ibid)

Eftersom begreppet har utgångspunkt i människors rörelse mellan funktioner, där 
bostaden är utgångspunkt, förutsätter det att en av funktionerna är bostaden (Bergdahl 
& Rönn, 2001). En funktionsindelning med service och arbete innefattas därför inte i 
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begreppet. Funktionsintegrering i staden anses ibland vara problematiskt eftersom det 
med säkerhet kommer leda till konfliktande möten mellan människor. (ibid) 

Philip Nyden och hans kollegor (1997;1998, refererad i Talen, 2006) har identifierat 
många goda aspekter gällande ett funktionsblandat närområde och stabiliteten i områ-
det. Detta uppmuntrades om det fanns en blandning av handelsverksamhet, exempel-
vis med både restauranger och affärer, tillsammans med ”sociala sömmar”, dvs. skolor, 
parker med mera, inom samma område. (ibid) En funktionsblandad bebyggelse ger då 
gynnsamma förhållanden för en stabil tillvaro för både individen eller för en hel familj 
(Powell, 2003, refererad i Talen, 2006). En blandning av funktioner inom området kan 
ligga till grund för det behov människor har i livet samtidigt som de blir en  större del av 
det offentliga rummet (Clampet-Lundquist, 2004 i Talen, 2006). Detta skapar en känsla 
av kollektivt ägande, och området blir därmed mer socialt aktivt där både information 
och kontrollen i området stärks. Detta är goda aspekter för ett stabilt grannskap. (ibid)

Utveckla stadskärnorna och centrumhandel
En av de viktigaste funktionerna att ha en närhet till som invånare i staden är handel 
(Berglund et al., 2004). Handel har under historien alltid haft en central plats i staden, 
men detta har sedan mitten av 1900-talet minskat mer och mer. Numera placeras nya 
handelsområden och funktioner kopplade till handel i större utsträckning mer och mer i 
externa lägen från städerna. (ibid)

Berglund, Sjöström och Åström (2004) argumenterar för att det är viktigt att värna 
om stadskärnorna som områden för handel ur ett flertal olika synpunkter. Handel är 
en av de funktioner i staden som genererar störst rörelse av människor, detta eftersom 
det är en mycket stor del och en viktig funktion i en människas vardagsliv. Utan denna 
rörelse till och från stadens centrala delar skulle många tillfällen för människor att mötas 
försvinna. Stadens centrum är ett viktigt vardagsrum där en stor del av livet utspelar sig.  
(ibid) 

Stadscentrum hotas av externhandeln genom att det bidrar till ett minskat underlag av 
människor som handlar, vilket genererar en minskad omsättning (Berglund et al., 2004). 
Ett minskat underlag hänger även ihop med att sällanköpsvaror säljs i mindre utsträckn-
ing i stadens centrum. Detta eftersom handel av dessa sker i samband med när man ska 
genomföra sin vardagliga handling. Det skapas alltså en ond cirkel, som direkt leder till 
att en av grundstenarna för stadens liv försvinner eller absolut reduceras. Ett minskat 
stadsliv skulle vara förödande för en god stadsutveckling. (ibid) En trygg och levande 
bostadsmiljö bidrar även oftast till att förbättra andelen service i området , vilket i sig 
skapar ett ökat antal arbetstillfällen (Boverket, 2010). Under 1990-talet försvann många 
specialaffärer, såsom post och bibliotek. (ibid)

Ur ett välfärds- och rättviseperspektiv handlar det om att centrumhandel ger människor 
jämlikare förutsättningar att ta sig till denna funktion (Berglund et al., 2004). Externa 
handelsområden ökar rörligheten för människor med tillgång till bil, men minskar 
tillgängligheten drastiskt för de som inte har denna förmån. Att utveckla och behålla 
centrumhandel i större utsträckning ökar möjligheterna att promenera, cykla eller an-
vända kollektivtrafik för att handla. Livskvaliteten för många äldre ökar därmed drastiskt 
eftersom de inte lika tidigt behöver flytta till vård- eller omsorgsboende, utan klarar av 
att sköta sina vardagliga rutiner själva. Detta ger även uttryck i minskade samhällskost-
nader för vård och omsorg. (ibid)

Att skapa möjligheter för en närhet till handel i stadens centrala delar ger större ekono-
miska medel till god kollektivtrafik (Berglund et al., 2004). Pengar som idag läggs till att 
öka rörligheten för biltrafiken. Det skulle minska våra ekologiska påverkningar genom 
att biltrafiken inte skulle öka, utan förhoppningsvis minska. (ibid) K
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Arbetsplatser
Skala och störningsgrad hos arbetsplatser har minskat och kan förväntas fortsätta min-
ska (Bergdahl & Rönn, 2001). Vissa arbetsplatser ses dock fortfarande som störningskäl-
lor och skyddasavstånd är en typlösning som används på både verkliga och förmodade 
problem i människors livsmiljö. Störningsminimering avses som viktigare än kvalitéts-
maximering, där en levande stad skulle skapas av ett rikt utbud av blandning av kultur, 
handel, service, arbete och mötesplatser blandat med bostäder. Typiska skyddsavstånd 
som nämns är industrikvarter  - 50 meter. små industriområde – 200 meter. Industrom-
råde 500 meter. stor industriområde mer än 1000 meter. Vårt sätt att planera städer och 
de processer som används för planering av städer, översiktsplanering, detaljplanering 
osv. har instrument som gynnar en funktionalistisk uppdelning av städerna. Det måste 
alltså till förändringar i hur dessa hanteras för att funktionsintegereing ska bli möjligt. 
(ibid) 

Arbetsmarknaden är på väg att omstruktureras så att dagligt resande till en bestämd 
huvudarbetsplats minskar i omfattning (Bergdahl & Rönn, 2001). Funktionsuppdelning 
fungerar därigenom allt sämre som ett sätt att stödja kollektivtrafiken. (ibid) 

Flexibel bebyggelse
För en funktionsblandad stad är det viktigt med service och verksamhet i bottenplan 
längs med vissa stråk (Boverket, 2010). Nya funktioner och service kan ha svårigheter 
att inrättas om det inte finns underlag eller efterfrågan idag. Genom att planera för en 
funktionsblandning kan dessa möjligheter skapas på sikt, men det är av oerhörd vikt 
att det finns goda möjligheter för en flexibel utveckling över tid. Att kunna komplet-
tera bebyggelse med funktioner vid behov är en lösning. Att utforma lokaler så att de 
uppfyller kraven för publika lokaler men samtidigt kunna tidsbegränsat använda dessa 
som bostäder, förråd eller liknande, kan skapa denna flexibilitet. När förutsättningarna 
ändras och behovet av service ökar kan dessa lokaler enkelt byta skepnad och användas 
för detta ändamål. (ibid)

Var funktionsintegrera?
Speciellt i socioekonomiskt svaga delar av staden är det viktigt att bryta den funktion-
suppdelning som finns och skapa levande och trygga boendemiljöer, samtidigt som 
detta förstås även är viktigt i alla stadsdelar (Boverket, 2010). En funktionsblandning 
skapar goda möjligheter till trygga och levande miljöer för människor att vistas i. Dessa 
aspekter uppmuntrar till att fler människor använder stadens miljöer under större delen 
av dygnet. (ibid)

För  att bidra till en funktionsblandning i staden kan flera olika strategier användas 
(Boverket, 2010). Precis som tidigare beskrivet är det viktigt att förstärka stråk inom 
och igenom bostadsområdena. Detta kan göras genom att samla GC-stråken tillsam-
mans med bilstråken och lägga dessa i närhet till bebyggelsen. För att ge stråken en ökad 
karaktär av huvudgator och öka deras status i trafiknätet kan en förtätning av bebyggelse 
i närhet till dessa vara önskvärd. Detta ger ökad möjlighet till att nya funktioner kan 
etableras i området. Exempel på något som kan skapa en mer sammanhållen stad är att 
beakta stadens helhet och planera ny bebyggels i närheten till kollektivtrafiksdragningar 
och i närheten till befintlig bebyggelse. (ibid) 
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Fokus på integration istället för segregation 
Boendesegregation betyder att olika befolkningsgrupper är fysiskt åtskilda ifrån var-
andra (Boverket, 2010). Boendesegregation kan delas upp i olika typer av grupper där 
demografi, socioekonomisk och etnisk segregation brukas skiljas åt. Oftast när man talar 
om boendesegregation så görs detta i termer såsom ”utsatta” eller ”marginaliserade” 
bostadsområden. Men i verkliga fallet så är det inte bostadsområdena som är seg-
regerade, det är staden som helhet som är det. Det är oftast inte dessa negativt uttalade 
bostadsområden som bidrar mest till segregation, utan man skulle kunna argumentera 
för att de etniskt homogena villaområdena kanske bidrar mer. (ibid)

Boverket (2010) argumenterar med hänsyn till det aktuella kunskapsläget kring ämnet 
att det finns luckor för vilken betydelse boendemiljön och stadsrummet har på segrega-
tionsprocessen. Denna brist av kunskap försvårar förståelsen för vilka åtgärder som ger 
goda resultat och en minskad segregation ur den aspekten. De anser att för den sociala 
hållbarheten för staden i stort är det viktigt att ta fasta på hela-staden-perspektivet, men 
för att hantera boendesegregation är de tveksamma till att enbart åtgärder som länkar 
samman olika delar av staden kan bryta boendesegregationen. Forskning visar på att det 
i första hand inte är den fysiska strukturen i staden som skapar boendesegregation. Det 
är etnisk segregation eller diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden som är de 
främst drivande faktorerna. Det är ändå troligt att stadens fysiska utformning har be-
tydelse för segregationsproblematiken och att det påverkar möjligheterna för människor 
att vara en del i det urbana livet. (ibid) 

Boverket (2010) anser även att man i större utsträckning bör fokuserar på en ökad 
integration av delar i staden. Integration är inte segregationens motsatsord. Integration 
betyder att människor inkluderas i och tillsammans är en del av samhället, samt att alla 
har samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det ska inte vara 
någon skillnad på vem man är och var man bor. Alla ska exempelvis ha samma möjli-
gheter utifrån sin ekonomiska situation att skaffa sig en bostad som passar ens livsstil 
och behov. Denna aspekt bidrar till att det är lättare att få tillgång till och integreras i 
andra samhällsfunktioner, såsom arbete, fritid och utbildning. (ibid) 

Integration kan inte skapas genom stadsplanering, men stadsplanering kan skapa bättre 
förutsättningar för integration (Boverket, 2010). En förenklad rörelse i staden genom 
bättre kontakt mellan delar av staden (Boverket, 2010; Lynch, 1960), samt att skapa 
förutsättningar för en variation och goda mötesplatser är viktiga aspekter att beakta 
för att främja en integration. I längden gynnar detta förhoppningsvis till en minskad 
bostadssegregation. Detta skapar goda fysiska möjligheter för människor att träffas och 
även känna sig delaktiga (Boverket, 2010). 
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Se och att bli sedd 
Segregation kan också ses som ett moraliskt dilemma, vilket Franzén (2001) redogör 
för. Segregation handlar även om ett ojämnt maktförhållande mellan två olika grup-
per i samhället, där den ena gruppen inte blir erkänd av den andra. Att inte bli erkänd 
av andra grupper kan ses som ett förödmjukande av medmänniskan och detta leder till 
ett orättfärdigt samhälle. Orättfärdighet handlar om alla människors lika värde, och en 
segregation ur denna synpunkt uppfyller inte detta. En fysisk segregation av människor 
skapar minskade möjligheter för möten, och en ökad känsla av skillnad mellan ”oss” och 
”dem” skapas därmed lättare. I samhället kan detta leda till en känsla av hot eller fara för 
olikheter. Detta förstärker enbart ett olikt värde av människor. (ibid)

För att kunna hantera denna moraliska problematik kan ett ömsesidigt erkännande 
mellan de två grupperna vara en lösning (Franzén, 2001). Människans självuppfattning 
bygger både på vårt eget erkännande för vem vi är, vår integritet, men påverkas likaså 
genom andras uppfattningar. Segregation handlar alltså om att denna balans mellan våra 
relationer inte är i jämvikt. Att skapa en bättre jämvikt i dessa relationer är inte enkelt. 
Den överordnade gruppen måste minska sin makt och syn på det ”främmande” på den 
andra gruppen, samtidigt som den underordnade gruppen kämpar för att få sitt erkän-
nande. (ibid) 

Att bygga ett samhälle där alla människor har lika värde handlar därmed om att skapa 
möjligheter för ett ömsesidigt erkännande mellan olika grupper (Franzén, 2001). Detta 
kan skapas genom att människor ser och blir sedda av de andra. Denna ömsesidighet 
handlar om att samhället ska tillåta både ”vi” och ”jag”. Man ska kunna känna sig som 
en del av ett samhälle samtidigt som man har möjlighet att vara sin egen individ. I stora 
städer är det inte möjligt med ett tätt ”vi” men in mindre samhällen är det de. Att vara 
del av ett tätt ”vi” kan dock vara försummande för den egna individualiteten och detta 
är heller inte önskvärt. I samhället kan man även gränsdragningar mellan ”vi” och ”dem” 
utspela sig inom ”vi”-kategorin. Detta är även negativt för segregation och social hållbar-
het eftersom alla människor har ett lika värde. Det ska inte göras någon skillnad på hur 
vi blir bemötta, oberoende på vilka skillnader vi än har. (ibid)

Segregationen i samhället tydliggör skillnader mellan människor samt skapar barriärer 
och gränser mellan människor (Franzén, 2001). Från den ena sidan ser man inte de 
”andra” samtidigt som man inte själv blir sedd. Att se och att kunna bli sedd skulle bidra 
starkt till att ett ömsesidigt erkännande kan utvecklas. (ibid) Att uppmuntra mångfal-
den i staden till att vända sig utåt och få oss att se andra bidrar samtidigt till att vi själva 
blir sedda (Sennett, 1990). Det finns som sagt en rädsla över att ”se och att bli sedd” och 
för att möjliggöra det ömsesidiga erkännandet och kontakt med varandra måste denna 
rädsla och otrygghet kommas över. (ibid)

Gator med mycket liv och rörelse, miljöer som uppmuntrar möten, samt miljöer där 
man kan göra upptäckter, kan ge goda förutsättningar (Sennett, 1990). Man bör starkt 
ifrågasätta allt för homogena miljöer ur detta syfte, men trots detta är det mycket vanligt 
i Sverige att sådana miljöer planeras för. Man kan skilja på två olika homogena miljöer. 
Den ena är homogen på grund av att det enbart finns samma typ av verksamheter. Den 
andra typer är homogen eftersom den enbart ger möjlighet för ett fåtal sociala funktion-
er att ta plats samtidigt. Dessa typer av miljöer uppmuntrar inte möjligheterna att se och 
samtidigt bli sedda av andra, vilket är mycket negativt för segregationsproblematiken. 
(ibid)
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Variation
För att bryta den funktionalistiska uppdelningen i våra städer eftersträvas nu även en 
högre grad av variation (Boverket, 2010).  Denna variation kan beskrivas med både en 
varierad stadsmässighet och en gestaltningsmässig variation. En stadsmässig blandn-
ing skapar en ökad variation av boendeformer och ett ökat utbud av mötesplatser och 
service. Tillsammans kan dessa skapa förutsättningar för ett rikare stadsliv, där en mer 
stadsmässig bebyggelse varvas med mer offentligt liv. För att skapa en mer varierad 
bebyggelse i hela staden bör allt från de centrala kvarteren ut till de perifera ytter-
kantsmiljöerna beaktas. (ibid) 

Varierat bostadsutbud 
Att planera för ett mera varierat bostadsutbud har många positiva aspekter (Boverket, 
2010). Alla människor har olika behov, önskemål och förutsättningar angående sin 
bostad och bostadsområden. Genom att variera lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och 
hustyper kan dessa skillnader lättare tillgodoses. (ibid)  

Att planera för socialt blandade bostadsområden är ett nyckelkoncept till att skapa en 
social mångfald i staden med många önskvärda egenskaper (Talen, 2006). Den mest 
använda principen till att göra detta är att blanda olika enheter av boende i området. Det 
kan vara en blandning av olika hustyper, bostadsformer osv. Det finns två möjliga sätt till 
att blanda enheter. Antingen planeras förutsättningar för detta i samband med planering 
av nya bostadsområden, eller som ”infill”-projekt i existerande bebyggelsemiljöer. Att 
addera och komplettera med nya små enheter är ett annat. Lediga lokaler kan omvandlas 
till att inrymma nya bostadsmöjligheter. Det gäller att vända och agera i motsatt riktning 
emot hur den sociala segregationen i samhället skapats. Att planera för tillkommande 
bostadsformer där de förut varit exkluderade är ett exempel. (ibid) 

Den typ av variation som fokuserats mest på inom branschen är variationen av upplå-
telseformer (Boverket, 2010). Här kan en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter 
positivt påverka ett område eftersom bostadsrätten anses attrahera mer resursstarka 
hushåll. (ibid) Strategier för att placera dyrare boenden i låginkomstområden kan vara 
att riva befintlig bebyggelse eller genom att renovera lägenheter och slå ihop flera små 
enheter till större (Talen, 2006). Att attrahera resursstarkare hushåll till låginkomstom-
råden har dock visats sig vara svårt att genomföra i försök i Stockholmregionen (Bover-
ket, 2010). I dessa typer av områden där man planerar för en större social mångfald och 
en större blandning av personer från olika inkomstklasser skulle deras situation förenk-
las om man skapade möjligheter för dessa att träffas sitt närområde (Clampet-Lundquist, 
2004 i Talen, 2006). Detta skulle kunna bidra till stärkta band mellan personer i mixade 
bostadsområden. (ibid)

En blandning av upplåtelseformer ger människor möjligheter till att göra bostadskarriär 
i sitt område (Boverket, 2010). Att kunna göra bostadskarriär innebär även att en kom-
plettering av bostäder speciellt anpassade till åldersrelaterade, socioekonomiskt svaga el-
ler etniska grupper bör eftersträvas. Man får dock vara försiktig när man planera sådana 
boenden eftersom de delar upp människor i kategorier och rumsligt avgränsar grupper 
samt att det finns en risk för outhyrda lägenheter om denna specifika grupp minskar. 
Denna risk kan minskas genom att inte planera för stora koncentrationer av denna typ 
av byggnationer, samt att göra dessa flexibla för att kunna användas för andra funktioner 
under en tidsperiod. (ibid) 

Olika lägenhetsstorlekar behövs även för att inte begränsa ett område till enbart vissa 
befolkningsgrupper (Boverket, 2010). Det som oftast är ett problem är att det finns för 
liten andel stora lägenheter för familjer samt små lägenheter. Trångboddhet kan ha nega-
tiv påverkan på en människas eller människors livssituation, med ohälsa, försämrade 
sömnförhållanden och skolresultat. Det är även viktigt att skapa en variation av hustyper 
då dessa tilltalar olika människor i olika tider i livet. Oftast är våra bostadsområden idag 
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mycket ensidigt byggda, med exempelvis enbart flerfamiljshus eller småhus. Dessa kan 
även vara ännu mer enformiga med enbart lamellhus eller punkthus. (ibid)

Aspekter såsom standard, hyresnivå och pris påverkar även människors möjligheter 
till boende (Boverket, 2010). Här är det viktigt att beakta en variation av nyproduktion 
samtidigt som ombyggnation och lägenhetsomvandlingar i befintliga bostadsområden 
bör göras. Detta kan öka möjligheterna för olika inkomstgrupper att bo i samma bostad-
sområde avsevärt. Det finns dock problematik kopplat med ombyggnationer i socioe-
konomiskt svaga områden. Höga produktionskostnader skapar en ökad hyrsökning 
för de boende i området, vilket kan medföra att vissa personer inte har möjlighet att bo 
kvar. Här kan en lösning vara att boendena själva får möjlighet att vara med och påverka 
vilken standard som byggs. (ibid) 

Gestaltningsmässig variation 
Att förändra det fysiska utseendet på bebyggelsen kan även skapa en variation i stads-
bilden (Boverket, 2010). Här kan syftet vara att bryta upp en mycket ensidig bebyggelse 
och skapa variation med hjälp av estetiska förändringar. Det kan handla om att göra 
tillbyggnader, förändra befintliga fasader eller genom att förnya entréer. Dessa förän-
dringar kan skapa attraktivare bostadsområden samtidigt som det eventuellt attraherar 
nya målgrupper. En annan metod man kan använda sig av, men som inte är så vanlig i 
Sverige, är rivning av befintlig bebyggelse. En viktig aspekt att beakta vid användande av 
denna metod är att genomföra detta på bostäder som ingen bor i idag. Detta eftersom 
det kan vara mycket känsligt att riva någons hem. Att ha en lokal förankring och dialog 
med de boende är inte enbart viktigt vid rivning, utan snarare ännu viktigare vid stora 
ombyggnationer och förändringar i områden där de boende ska bo kvar. (ibid) 

Det gäller även att ta hänsyn till och bygga så att det uppfyller rimliga tekniska och 
arkitektoniska krav, som även tar hänsyn till den ekonomiska ramen som projektet och 
människorna i området har (Lindvall & Myrman, 2001). Om inte detta görs är risken 
stor för att förändringen inte uppskattas. De som har möjlighet till att själv påverka var 
de vill bo och arbeta kommer flytta och en ökad segregation blir det negativa utfallet. 
Den arkitektoniska kvaliteten är därför en viktig del av samhällets struktur. (ibid) 

Istället för att prata om arkitektonisk kvalitet bör begreppet vidgas och vi bör i större 
utsträckning tala om arkitekturens värde (Nyström, 2006). Kvalitet har en tendens att 
kopplas till en produkts- eller en byggnads egenskap. Entreprenörer, beställare och 
likaså resten av samhället förenklar ofta begreppet till att i stora drag handla om mate-
rialegenskaper. Arkitektoniskt värde har dock en djupare och mer berikande innebörd 
eftersom värde förknippas med ord såsom värdera, eller om något är värdefullt m.m. 
Värde beskriver om något är vackert eller kanske tryggt. För att inte diskussioner om 
den arkitetoniska kvalitens nödvändighet och innebörd enbart ska handla om materi-
alval kan istället ordet kapital övervägas att användas. Arkitekturens värde kan stärka 
det sociala kapitalet i samhället. Genom att resonera kring värde, istället för kvalitet, 
kan diskussionen övergå från att handla enbart pengar till en diskussion som lyfter fram 
goda sociala kapitalvinter istället. Det ger mer valuta för pengarna. (ibid)

Mångfald och isolering kan samexistera  
Richard Sennett (1990) anser likaså att det finns brister i tanken kring att en mångfald 
har uppnåtts i staden om enbart en variation av människor vistas i samma område.
Han menar på att enbart för att människor rör sig i samma område behöver detta inte 
medföra att det förväntade och önskvärda sociala utbytet och integrationen uppstår. Han 
menar alltså på att mångfald och isolering kan samexistera och att diskussionen kring 
mångfald måste breddas från enbart en fråga om urban samexistens. (ibid) K
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Det kommer alltid finnas olikheter mellan människor och olikhet bör framställas som 
positivt och uppmuntras istället för att försöka organisera alla till en enda helhet (Sen-
nett, 1990). Han anser att ett sätt att öka insikten om olikheter är att öppna upp synen 
angående interaktion och tillåta mer verbal konflikt mellan människor. Han menar på 
att social konflikt stärker de sociala banden, och att detta verbala utbyte av varandras 
åsikter, skapar en ökad förståelse för den andres olikhet och tankar. Man får även en 
ökad förståelse själv över sina åsikter vilket även leder till en större självinsikt och ens 
relation till samhället. (ibid)

Varför mångfald och isolering kan finnas på samma plats beror av olika sociologiska skäl 
(Sennett, 1990). Att vara tyst och inte skapa konflikt mellan varandra är en självförsvars-
mekanism, eftersom att uttrycka sin olikhet mellan varandra är att ta en risk och blotta 
sin personliga identitet. Ens identitet och även ens integritet blir därigenom möjlig för 
andra att bedöma vilket kan kännas skrämmande. Det är dock denna insikt att män-
niskor är olika som är nödvändig för att en verklig mångfald och variation i staden kan 
skapas. En stad som är för alla. (ibid)

Att verbalt uttrycka sina olikheter kommer inte minska problem med klasskillnader och 
ojämlikhet mellan grupper i samhället (Sennett, 1990). Det kommer aldrig heller att fin-
nas ett optimalt samhälle där flera människor kan leva utan meningsskiljaktigheter. En 
sådan bild av ett samhälle är inte verklighetsbaserat och inte heller uppnåelig. Att kunna 
prata om sina olikheter är dock en viktig komponent för att en mångfald av människor 
ska kunna leva i samma stad. En mångfald av människor kommer aldrig att uppmuntras 
av att alla har samma identitet, utan det handlar om att skapa respekt och förståelse mel-
lan varandra. Att via dialog framföra och tydliggöra skillnader kan positivt bidra till en 
tolerans av olikheter i samhället. Att genomföra denna dialog på platser där många olika 
människor möts, t.ex. i skolvärden eller där politiska frågor behandlas, kan bidra till en 
djupare förståelse och respekt för varandra. (ibid) 

Gentrifiering, grannskap och socialt kapital 
Jacobs (2005) beskriver i sin bok ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” vikten 
av ett gott grannskap och hur dess sociala struktur kan gynna människor i staden. Hon 
diskuterar grannskap ur storstadsperspektivet där grannskapets storlek är större än en 
hel småstad eller flera småstäder tillsammans. Hon tar dock upp vissa aspekter som kan 
anses som intressanta att reflektera över och som kan antas vara gynnsamma även ur 
småstadsperspektivet.

I starka grannskap finns en tillit mellan människor vilket gör att de har en större chans 
till att samordna sina tankar och handlingar till att förändra och förvalta området så 
att det fungera för dem själva (Jacobs, 2005). Jacobs kallar detta för eget självstyre. Väl 
fungerande områden med exempelvis bra skolor beror till stor del av engagerade män-
niskor och att de som bor i området bryr sig. Grannskapets nätverk mellan personer 
byggs upp under en lång tid och beror även på att det finns en känsla för en identitet och 
avgränsat geografiskt område att känna samhörighet med. (ibid) Speciellt identitet och 
en kollektiv självkänsla för området kan vara det som skiljer ett lyckat stadsbyggnad-
sprojekt från ett mindre lyckat (Boverket, 2010). Detta eftersom ett projekt i ett område 
med dessa två kvaliteter oftast innebär medverkande och engagemang från de boende. 
Ett förtroende mellan de boende är viktigt, men behöver därmed inte betyda att alla ska 
umgås med alla. Denna typ av samhörighet kan stärkas av gemensamma mötesplatser 
och aktiviteter. (ibid) 

Ett socialt nätverk mellan människor som finns i ett grannskap som Jacobs (2005) 
beskriver består av verkliga människor. Verkliga människor bygger upp sina sociala 
relationer med andra människor och investerar en stor del av sin tid till att upprätthålla 
och utveckla dessa relationer. Om detta sociala nätverk, som tagit lång tid att bygga upp, 
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splittras allt för snabbt kan detta vara förödande, med kaos och instabilitet som utgång. 
De sociala funktionerna dämpas eller försvinner i värsta fall för gott. Detta är en del av 
det som händer vid så kallade saneringsprojekt. (ibid) I Sverige kan de snabba förändrin-
garna i miljonprogramsområdena under 70-talet vara ett beskrivande exempel (Bover-
ket, 2010). 

För att förhindra denna sociala struktur och värdefulla nätverk till att splittras eller förs-
vinna beskriver Jacobs (2005) vikten av en gradvis tillväxt eller förflyttning i området. 
Under en sådan förändringsprocess över tid finns det en kontinuerligt andel personer 
i området som är en del av detta lokala nätverk. Utan detta nätverk faller det sociala 
kapitalet som är så ovärderligt i staden. Utan något kapital kan inte heller vinsterna ges, 
och detta oavsett orsaken till kapitalets försvinnande. För att ett nytt nätverk ska kunna 
utvecklas till en sådan grad att det ger vinster för det sociala kapitalet, kan det ta väldigt 
lång tid. (ibid)

Vissa av de satsningar som gjordes i miljonprogramsområdena utgick ifrån att många 
av de sociala problem som uppstod i området uppstått eftersom de saknad “den stora 
gemenskapen” (Boverket, 2010). Detta har i senare utredningar visats sig vara en myt. 
(ibid) Jane Jacobs (2005) reflekterar även kring gemenskaps-begreppets innebörd och 
i vilken utsträckning människan vill vara en del av ”gemenskapen”. Att planera för en 
gemenskap har visats sig problematiskt, eftersom det förutsätter att personer som har 
något gemensamt måste ha mycket gemensamt. I småstadsliknande orter där det finns 
ett begränsande liv längs gatorna blir det därför mycket problematiskt när en person 
som inte alls stämmer in med ”gemenskapen” vistas på offentliga platser. Gemenskap blir 
ett begrepp som innebär att nivån för närhet i sina relationer antingen blir mycket privat 
eller att de helt uteblir. Jacobs beskriver att människor som oftast måste välja mellan den 
mycket privata gemenskapen eller ingen alls, väljer ingen alls. Detta eftersom en mycket 
privat gemenskap med personer kan vara krävande och problematisk. Gemenskap och 
ökad förståelse för varandra är dock en mycket viktig del av det sociala kapitalet och tillit 
i samhället. (ibid) Att planera för fler möjligheter till offentligt liv och offentliga miljöer 
som är välkomna för alla kan vara en god möjlighet till att minska risken för att behöva 
välja mellan dessa två nivåer av gemenskap i småstaden. 
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Möten mellan människor 
Möten mellan människor och möjlighet till kontakt är en viktig funktion att värna om 
i staden (Jacobs, 2005). Utan mänskliga kontakter och rörelse av människor i offentliga 
rummen kommer staden upplevas som förstelnad och tråkig. Detta är en kvalitet som 
absolut inte är gynnsam och önskvärd. En sådan stad upprätthåller i stort enbart de 
privata kontakterna mellan människor och här har de offentliga kontakterna gått förlo-
rade. De offentliga kontakterna och platserna har dock en viktig funktion eftersom de 
föser ihop olika typer av människor, människor som inte känner varandra, och skapar 
möjligheter för nya typer av möten att uppstå. Att kunna möta människor i det offent-
liga rummet är gynnsamt eftersom det skapar tillit. Denna tillit handlar om ett allmänt 
omhändertagande av människor även om personen kanske inte är en del av din privata 
sfär eller ens en bekant. Vid en osäker situation, som kan kännas otrygg eller hotfull, är 
denna tillit mycket viktigt eftersom man som medborgare i ett tillitsfullt samhälle lättare 
skyddar personen i fråga. (ibid)

Ett tillitsfullt samhälle är ett resultat av en miljö där människor möts flera, flera gånger 
och där mötet enbart behöver bestå av triviala aktioner såsom att bara uppmärksamma 
varandra (Jacobs, 2005). Dessa offentliga kontakter är något som även Jan Gehl (2011) 
uppmärksammat. Han kallar dessa för lågintensiva kontakter. Han menar på att det är 
dessa typer av kontakter som skapar möjligheter för sociala aktiviteter att uppstå och att 
dessa även är grunden för att djupare kontakter, läs Jane Jacobs privata kontakter, ska 
kunna gro och växa. Enligt honom är dessa enkla möten beroende av att kunna mötas, 
se och höra varandra i det offentliga rummet. Utan dessa grundförutsättningar kommer 
inte ens de mest grundläggande mötena i staden att genomföras och staden kommer 
då tappa många goda kvaliteter. Möten mellan människor på den lågintensiva nivån 
ger möjligheter för människor att utveckla sina kontakter till djupare nivåer om de så 
önskar. Det finns även goda möjligheter för människor att kunna upprätthålla de kon-
takter som man redan skapat, detta genom att det är mycket enklare att träffas och prata 
med varandra genom att ”springa på varandra på stan” än att planera kontakt genom 
inbjudan till ens privata hem. (ibid)

Offentliga möten mellan människor är även ovärderliga eftersom de ger övergripande 
social kunskap över hur samhället fungerar, samtidigt som människor i sig är en grund-
källa till inspiration (Gehl, 2011). Där människor är förändras hela tiden rummes in-
nehåll och de aktiviteter som händer (Gehl, 2010). Denna stimulerande miljö kan enbart 
skapas genom att människor använder stadens rum. Livfulla städer är här ett begrepp 
som används flitigt. (ibid) Begreppet bygger på att använda den kunskap som finns om 
att den källa som stimulerar till högst intressant aktivitet hos andra människor är andra 
människor och deras aktivitet (Gehl, 2011). 
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Att utforma de offentliga platserna till att erbjuda möjligheter för människor att mö-
tas i staden på den lågintensiva nivån (Gehl, 2011), eller den offentliga nivå som Jane 
Jacobs (2005) beskriver visar på att det finns många goda kvaliteter som kan uppnås. 
Det framgår tydligt att det är människorna på platsen och de möten som uppstår mel-
lan människor som skapar dessa kvaliteter (Gehl, 2011). Människans aktiviteter är mer 
relevanta för den sociala hållbarheten, än enbart platsen eller byggnaden i sig. (ibid)

Människans aktiviteter 
Enligt Jan Gehl (2011) finns det tydliga kopplingar mellan den fysiska miljöns kvalité 
och i vilket grad människan använder den beroende på vilken typ av aktivitet som ska 
utföras. Människans aktiviteter kan enligt honom beskrivas med tre olika varianter, nöd-
vändiga, valbara och sociala. Nödvändiga aktiviteter är sådana som oftast gör varje dag, 
exempelvis går till arbetet, skolan osv. Dessa aktiviteter är inte så tydligt sammankop-
plade med den fysiska strukturens kvalité eftersom man inte har något val. Gynnsamma 
yttre förhållanden och bra kvalitet på de offentliga miljöerna kan dock få dessa varda-
gliga- och nödvändiga aktiviteter att ta längre tid, vilket är uppskattat för att öka möjli-
gheterna till möten. (ibid)

Den andra typen av aktivitet är valbara aktiviteter (Gehl, 2011). Dessa aktiviteter är 
sådana som man gör om man själv önskar att göra det, och att det finns både tid och 
en miljö för denna aktivitet att utföras. Detta kan exempelvis vara att ta en promenad, 
sätta sig och njuta av solen osv. Valbara aktiviteter är tydligt förknippade med utom-
husmiljöer och här spelar de yttre förhållandena, med exempelvis väder och vind, stor 
roll. Desto bättre kvalitet på rummen samt gynnsamma yttre förhållande gör att männi-
skor i större utsträckning vill utföra dessa aktiviteter. (ibid)

Den sista om än mycket viktiga aktiviteten som en människa utför är sociala aktiviteter 
(Gehl, 2011). Exempel är barn som leker, människor som hälsar och pratar med varan-
dra eller bara passiv kontakt såsom att sitta och studera stadslivet. Denna typ av aktivitet 
är starkt förknippad med andra människors närvaro i offentliga miljöer och uppkommer 
sällan om inte andra människor finns där. De sociala aktiviteterna uppkommer i stor 
utsträckning ifrån att de två övriga aktiviteterna tar plats i stadens miljöer och sker oftast 
under mycket spontana förutsättningar. Man kan säga att de är en uppkomst av att män-
niskor bara vistas i samma rum. (ibid) 

Om det är en undermålig kvalitet på stadsrummen kommer inte folk att vilja stanna 
kvar och uppehålla sig, utan bara skynda sig hem (Gehl, 2011). Detta ger livlösa offent-
liga rum. Det är därför mycket viktigt att möjliggöra goda förutsättningar för alla dessa 
tre aktiviteter att kunna ta plats i staden. Att kunna se och höra varandra, det vill säga 
mötas, är precis som tidigare nämnts en förutsättning för andra djupare sociala aspekter. 
Arkitektur och stadsplanering kan inte direkt påverka det sociala livet och att människor 
ser, hör och möter varandra i staden, men de kan skapa bättre förutsättningar för att det 
ska hända. De bästa miljöerna för mänskliga möten sker i de utrymmen som finns mel-
lan husen, de offentliga platserna. (ibid) 
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Människans sinnen 
Hur människan upplever och uppfattar miljöer är förknippat med våra sinnen 
(Gehl, 2011). En förståelse för vilka dessa är och hur vi använder oss av dessa är en 
förutsättning för att kunna skapa goda kvalitéer som uppmuntrar och påverkar vilka 
aktiviteter och i vilken utsträckning vi ägnar oss åt dem. De ger även insikt i hur vi söker 
och upplever kontakt med andra människor. Det är genom våra sinnen vi upplever kon-
takt med människor, det är via dessa vi kommunicerar. Men det är också via våra sinnen 
vi upplever rummet. Hur rummet är uppbyggt och dess fysiska attribut kan påverka 
speciellt de sociala aktiviteterna som är så viktiga för speciellt det offentliga rummet. De 
sinnen som påverkar den rumsliga uppfattningen och de sociala aktiviteterna mest är 
synen och hörseln. (ibid)

Hur människans ser ett rum skapar dess rumsliga avgränsning (Gehl, 2011). Ögat har 
ett synfält som är horisontellt, och inte vertikalt. Synen horisontellt ger utrymmer för 
att uppfatta vad som händer i en cirkel 90 grader runt omkring ens fästpunkt rakt fram. 
Synfältet utvidgning reduceras om du tittar neråt och om du tittar uppåt reduceras 
det ännu mer. Om människan promenerar rakt framåt med huvudet riktat längst med 
rummet så ser man från gatuplan det som försiggår i markplanet. Vårt synfält är även 
begränsat i hur långt vi ser och där avståndet ger olika förutsättningar för sociala ak-
tiviteter. Människan kan se andra människor upp till cirka 1 kilometer, men det är inte 
förrän mycket kortare avstånd som det blir intressant med för det sociala utbytet, dvs 
möten mellan människor. Vid 30 meter kan du individualisera en person och se skillnad 
på personer baserat på utseende, ålder, m.m. Vid 25 meter kan man uppfatta ansiktsut-
tryck och känslor. Kortare avstånd än 30 meter är alltså nödvändiga för att den sociala 
kontakten mellan människor ska kunna ske, och det är även vid dessa kortare avstånd 
som människan har möjlighet till att komplettera med sina övriga sinnen. Vid ett avs-
tånd större än 35 meter får människor även svårt att höra andra människor. Ett avstånd 
mindre än 7 meter är gynnsamt eftersom man inom denna radie har möjlighet till att 
höra vad andra människor pratar om. (ibid)

Beroende på vilken intensitetsnivå det sociala utbytet eller kontakt mellan människor 
sker varierar avståndet (Gehl, 2011). Desto intensivare och ”privatare” kontakt desto ko-
rtare är avståndet. Detta kan exemplifieras genom hur människor lutar sig fram mot var-
andra om de pratar om mer privata än offentliga ämnen. De avstånd som finns i staden 
mellan byggnader, dvs. de offentliga rummen, påverkas alltså vår upplevelse och känsla 
av närhet eller ensamhet. Smalare gator ger högre och tätare intensitet av de mänskliga 
kontakterna och en större känsla för varma och personliga kontakter. Vidare gator ger 
oftast känslor som förknippas med ensamhet och opersonlighet. (ibid)

Att uppleva och hinna uppfatta det som händer i rummet är förknippat med både synen 
och hastighet för förflyttning (Gehl, 2011). Människan rör sig till fots med en hastighet 
på ungefär 5 km/h. Människans synorgan är starkt ihopkopplat med denna hastighet. 
Överstiger hastigheten denna så minskas möjligheterna till att ta del det mänskliga livet 
och möten mellan människor reduceras starkt. Skillnaderna mellan en stadsplanering 
baserad för rörelse med gång istället för med bil blir därav tydlig ur ett perspektiv för 
gynnat socialt utbyte och möten mellan människor. Detta hänger dock inte enbart ihop 
med den ökade hastigheten. Det hör även ihop med den tid som människan vistas i 
miljöerna. En minskad hastighet ger oss ökade möjligheter till att ta in visuella attribut 
och ta del av mänsklig information som är viktigt för socialt utbyte. Uttrycken i staden 
kan också vara mer subtila eftersom man hinner uppfatta mindre nyanserade skillnader. 
Jan Gehl uttrycker att det enbart är via rörelse till fots som det sociala utbytet gynnas 
och ger mervärden. Människan ska ges möjligheter anpassade efter sina sinnen och 
möjligheter för kontakt mellan människor ökas drastiskt om planerar med hänsyn till 
dessa. Inga avskiljande väggar, korta avstånd, låga hastigheter, inga nivåskillnader och att 
människor vänds mot varandra är gynnsamt för mänsklig kontakt. (ibid)
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Offentliga rum
Innehållet i de offentliga rummen består alltså av de människor som uppehåller eller 
rör sig där, men också av de aktiviteter som försiggår (Gehl, 2011). För att de offentliga 
rummen ska vara attraktiva är dessa aktiviteter oerhört viktiga. Om en person startar en 
aktivitet lockar det till sig fler människor och sedan ännu mer människor. Till slut finns 
både personer som är aktivt deltagande i aktiviteten men även personer som enbart är 
passivt deltagande. Fler aktiviteter skapas och tiden som människor upprätthåller sig i 
de offentliga rummet har ökat drastiskt. Gehl illustrerar detta önskvärda utfall genom att 
hänvisa tillbaka till Van Klingerens uttryck, ”en plus en blir tre – minst”. Tråkiga, hän-
delsefattiga miljöer är oftast en skapelse av att människans aktiviteter är för utspridda så 
att dessa aldrig kommer i kontakt med varandra. Chanserna för att aktiviteten ska öka 
till något större blir därför minimal. Att samla människor och aktiviteter är därför en 
god utgångspunkt för det sociala livet i staden. Livet på de offentliga rummen är både 
en produkt av antalet människor som finns där och hur länge man är där. Om man kan 
skapa goda kvaliteter i rummet som gör att människan upprätthåller sig dubbelt så länge 
i rummet varje dag kommer aktivitetsnivån att öka avsevärt. (ibid)

Storlek på rummen
Möjligheterna för människor att se och ta del av andras aktiviteter är förknippade med 
storleken på rummet (Gehl, 2011). För att gynna mänskliga möten och därmed ökad 
även ökat antal aktiviteter bör rummets storlek anpassas efter det relevanta antalet per-
soner som använder sig av rummet. För breda gator eller för stora torg sprider ut de få 
aktiviteter eller människor som finns och minskar livfullheten. Storleken på gatan eller 
torget varierar därför från stad till stad, plats till plats. Att utgå från människans sinnen 
är dock en bra utgångspunkt för alla rum. (ibid)

En gatas bredd mellan 20 – 60 meter eller ett torg som överstiger 60 meter ger långa av-
stånd från kant till kant, vilket inte är gynnsamt ur både synlighets och hörselsynpunkt 
(Gehl, 2011). Att minska storleken på de offentliga rummen skulle alltså, i de flesta fall, 
generera större möjligheter för aktiviteter och möten mellan människor. Mindre platser 
är även mer intressanta eftersom de ger en möjlighet att se de små detaljerna samtidigt 
som man kan överblicka hela rummet. I Venedig är gatubredderna inte vidare än 3 
meter på de flesta ställen och denna bredd anses som gynnsamt för ett flöde av 30 till 40 
personer per minut. (ibid) 

Vid uppförande av nya offentliga platser finns en god möjlighet till att anpassa de of-
fentliga rummen till det aktuella och verkliga antalet människor och aktivitet på platsen 
(Gehl, 2011). Den befintliga, oftast väl tilltagna, modernistiska planeringen har dock gett 
andra förutsättningar på många platser. Det finns även problematik kring att planera 
för små, trånga platser i städer och länder som ligger i norr, eftersom möjligheterna till 
sol och ljus är mer begränsande. En möjlighet för att minska storleken på de offentliga 
rummen kan vara att dela upp rummen i mindre platser. Att använda sig av trädrader 
kan skapa känslan av ett mindre rum. Detta ger möjlighet till sol att tränga in på platsen. 
(ibid)

Tät enhetsindelning för olika aktiviteter
Att öka koncentrationen av aktiviteter och därmed antalet människor kan även förknip-
pas med den yta eller del av rummet som finns längs kanterna (Gehl, 2011). Övergången 
mellan den offentliga gatan och den närliggande byggnadens utformning är här av stort 
intresse. Byggnader som delar upp fasaden för flera olika aktiviteter och med många 
entréer ger mer aktivitet på gatan än en homogen byggnad. I en byggnad med enbart en 
aktivitet med få entréer reduceras livet på gatan eftersom de inte aktiverar människans 
sinne och intresse. (ibid) K
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Vissa funktioner eller aktiviteter i staden har ett behov av stora lokaler (Gehl, 2011). 
Banker är ett exempel. När sådana ska ges plats i stadens byggnader kan då en princip 
som innebär att de ges en minskad fasadyta än vid dagens planering, och där man sedan 
placerar resterande delar av aktiviteten ”bakom andra” för att öka intresset ut mot gatan. 
Indelning av kvarteret bör därför bygga på principen med korta men djupa enheter. 
Människan har ett begränsat rörelseavstånd de gärna rör sig och att planera för många 
affärer och aktiviteter inom ett kort avstånd uppfyller man detta (ibid). Dett är något 
som kommunerna kan reglera i detaljplaneprocessen (Boverket, 2002). I en detaljplan 
kan ett område delas in i fastigheter och även regleras för vilket ändamål de ska använ-
das för. (ibid)

Fasaders utformning
En öppenhet av de flesta byggnader och deras verksamhet är gynnsamt både från det 
offentliga rummet in till verksamheten, som det är från verksamheten ut till de offent-
liga platserna (Gehl, 2011). Att kunna se och ta del av det som händer ger en stimulans 
och utbyte av information av hur samhället fungerar. Att öppna upp byggnader för detta 
mervärde handlar inte om att bygga fasader med glas utan det handlar om att möjliggöra 
en synlighet av aktiviteten i byggnaden. En byggnad med öppna fasader som är direkt 
placerad vid gatulivet möjliggör detta, medan en byggnad som finns en bit ifrån enbart 
uppfattas som en byggnad. (ibid)

I vissa fall är det viktigt att man värna om den slutenhet som behövs för aktiviteten 
(Gehl, 2011). Exempelvis så bör patientrum och omklädningsrum på badhus ha privata 
och stängda fasader. Det finns dock många funktioner och aktiviteter som idag är gömda 
bakom slutna fasader som skulle ge mänskliga möten och socialt utbyte ett uppsving i 
staden om de öppnades upp. (ibid)

Olika nivåer
Att samla människor på samma plats handlar även om att ta hänsyn till rummets indeln-
ing i olika nivåer (Gehl, 2011). Människan upplever som sagt rummet i sin horisontella 
sfär och med en radie upp till 100 meter. Man reducerar möjligheten för människor 
att uppfatta en aktivitet avsevärt direkt som den utspelar sig antingen en bit upp eller 
en bit ner. Möjligheterna för att se aktiviteter är dock bättre om man är högt upp och 
överblickar ett område än om man är nedsänkt och ska se något ovanför sig. Det är 
dock i vilket fall som helst svårare att skapa möten och kommunicera med varandra från 
nivåskillnader. Man bör alltså eftersträva att planera för rörelse och aktivitet till en och 
samma nivå. Loftgångar är ett exempel på miljöer som samlar den mänskliga aktiviteten 
på en övre nivå. Det vore mer gynnsamt att planera för trappor för varje boende ner till 
gatan, då detta ger mer rörelse över byggnadsblocket samtidigt som trapporna ger möjli-
ghet till att vara utomhus i samband till en bostad. Höjder på byggnader är även relevant 
i diskussionen. Låga byggnader harmoniserar med människans sätt att uppleva och ta 
in den rumsliga miljön. Vid höga byggnader ser människan oftast ändå enbart det som 
händer vid byggnadens nedersta del. (ibid)
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Rörelse med loftgång 
blir koncentrerad på en 
nivå över aktiviteten på 
markplan. Ger aktivitet på 
få punkter. 

Entré rakt ner till makplan 
ger ökad aktivitet på gatan 
få flera punkter.



Multifunktionalitet av de offentliga platserna
När man planerar för möten mellan människor är det också viktigt att man ger 
förutsättningar för olika aktiviteter att utspela sig inom ett och samma rum (Gehl, 2011). 
Detta hör ihop med det resonemang som förts tidigare om segregation och integration. 
Planering som skapat en blandning av funktioner, byggnader och olika människor är en 
god förutsättning för integration på en övergripande skala. Att integrera människor och 
aktiviteter på samma plats kräver även planering på den mer detaljerade skalan. Här är 
det viktigaste att skapa förutsättningar för dessa olika människor att använda sig av och 
vistas i samma offentliga rum och möts i sin vardag. (ibid)  

Det är viktigt att komma ihåg att de offentliga platserna kan användas för flera olika 
funktioner och inte enbart till en specifik (Gehl, 2011). En funktions aktivitet kan vara 
placerad i ett kvarter men ändå vara avskärmat och inte integrerat med de övriga funk-
tionerna. Exempelvis kan funktionen vara omgärdad med stängsel. Istället kan funk-
tionen placeras som en del i bebyggelsen där de offentliga platserna ger ett mervärde för 
det sociala. Områden runt omkring en skola kan exempelvis utgöra inofficiella platser 
att studera på. Sambandet mellan människa och trafik som finns i städer är dock den 
mest problematiska att hantera ur ett fler-funktionalistiskt perspektiv. Detta eftersom 
städerna är anpassade för en segregation av dessa två. Trafik är transport av både gods 
och av människor. En separation av trafikslag ger ointressantare vägar för trafikanter 
att köra, samtidigt som det ger tråkigare vägar att färdas efter om du promenerar, och 
det ger tråkiga miljöer att bo vid. Att planera för en samexistens av både bil-, cykel- och 
gångtrafik skulle kunna skapa intressantare offentliga miljöer i staden som gynnar det 
sociala livet och rörelsen i stort. (ibid)

Att reducera hastigheten på biltransporter skulle kunna ge möjligheter för aktiviteter 
som varit undanträngda från gatan en lång tid att återigen ta plats, exempelvis möjli-
gheter för barn att leka på gatan (Gehl, 2011). Att i större utsträckning lämna bilen en 
bit från hemmet och sedan promenera till bostaden är ett annat eftersträvat exempel. 
Bilfria områden är positiva eftersom de ger möjligheter för utomhusaktiviteter och lek 
i ännu större utsträckning än områden med reducerad hastighet. De ger även ett an-
nat mervärde och det är en ökad rörelse av människor längs gatan till bostaden. Att 
transportera sig är en av de vanligaste aktiviteterna en människa gör i sitt vardagsliv och 
om man då kan få en del av den rörelsen att förläggas till promenad i staden bidrar det 
till livligare städer. Man åker inte bara bil till sin dörr och sedan går in till sin privata 
miljö. Många andra aktiviteter eller kommunikation mellan människor uppstår igenom 
grundläggande aktiviteter. (ibid)

Övergång från privat till offentlig
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid planering och utformning av de offentliga rummen 
är att de ska uppmuntra människor till att i större utsträckning vilja vistas och utöva sina 
aktiviteter i dessa (Gehl, 2011). Beroende på hur de offentliga platserna är utformade 
kan det vara mer eller mindre enkelt att ta del av det som händer där. Zoner som är en 
blandning mellan privat och offentlig kan minska denna känsla. Detta område kommer 
då fungera som en välfungerande länk mellan de två rummen. Möjligheten till att kunna 
se de offentliga rummen från exempelvis sin privata bostad gör att människor lättare tar 
del av de offentliga rummens aktiviteter. Barn kan man tydligt se influeras och hoppa in 
och leka med andra barn som leker på gatan. Att bo högt upp i en byggnad eller inte se 
de offentliga rummen alls blir gränser som skapar inaktivitet i offentligheten. Avståndet 
och tillgängligheten spelar alltså stor roll, samtidigt som det även har påverkan på våra 
relationer. Nära relationer skapas och upprätthålls oftare med personer i ens närhet, än 
med de som bor längre bort. (ibid)
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Klimatet påverkar
Att planera och ta hänsyn till klimatet har flera goda aspekter som gynnar stadens liv på 
ett önskvärt sätt (Fort St. John, 2000). Klimatet påverkar våra rörelsemönster och vilket 
transportsätt vi väljer för förflyttning (SKL et al., 2007). Under vinterhalvåret prome-
nerar och cyklar vi i mindre utsträckning och åker istället mer kollektivt. (ibid) Det är 
främst våra valbara aktiviteter som påverkas av klimatet, där en reducering av dessa 
aktiviteter minskar det sociala utbytet mellan människor (Gehl, 2011). Detta eftersom 
de sociala aktiviteterna uppstår av att de valbara aktiviteterna finns. Även de nödvändiga 
aktiviteterna påverkas och därigenom de två nämnda, sociala och valbara aktiviteter, 
eftersom ogynnsamma yttre förhållanden gör att man inte vistas längre än nödvändigt 
i det offentliga rummet. (ibid) Fokus bör ligga på att öka möjligheterna till att vara och 
spendera tid i de offentliga rummen även under vinterhalvåret (Fort St. John, 2000). 
De kallar detta ”climate-sensitive design”. De påpekar vikten av att planera för nordliga 
klimatförhållanden i nordliga städer, för att skapa möjligheter för en social integration 
och liv i staden även under vinterhalvåret. Det är främst sol, vind och snö som påverkar 
de yttre förhållandena i de offentliga rummen. Att planera för en maximering av solljus, 
minska vindens framfart och hantera snö genom att samla den där den är önskad och 
även använda den till både vindreducering och tillfälliga lekplatser, kan de offentliga 
rummen upplevas som trevligare att vistas på. (ibid) 

Sol
För att de offentliga rummen ska vara trevliga att vistas på spelar skuggbildningar in 
(Fort St. John, 2000). Skuggiga platser är otrivsamma platser på vintern. Byggnadernas 
utformning påverkar. För att maximera solinsläppet bör lägre byggnader placeras på 
gatans norra sida. Även en uppbruten form på byggnadskroppen i detta läge kan främja 
solchanserna. Skyggfaktorn för en byggnad är 6 gånger höjden och en planeringsaspekt 
att förhålla sig till kan vara att de offentliga platserna ska ha chans för sol även under 
den mörkaste perioden. En indragen byggnadskropp i ett kvarter i söderläge kan skapa 
möjligheter för fickparker som är trevliga platser i staden under vintern, eftersom de kan 
få både gynnsamma sol och vindförhållanden. (ibid)

Vind
Soliga platser blir dock inte lika behagliga och trevliga att vistas på om de är påverkade 
av kalla vindar (Fort St. John, 2000). Att planera för solfickor skyddade från vinden 
förlänger möjligheterna för utomhusvistelse. Vindens påverkan på platsen beror även 
på byggnadernas form. Låga och uppbrutna byggnader bryter upp vinden och minskar 
påverkningen vid marknivå. Höga byggnader fångar istället upp vinden och leder ner 
den. En lika höjd på byggnaderna minskar därmed vindens påverkan på platsen. Dessa 
egenskaper kan användas för placering av byggnader som så kallade ”vindbarriärer” på 
platser i staden där vinden är som mest påfallande. En byggnad kan reducera vindens 
hastighet med 50 procent och detta ger positiva utslag på ett avstånd mellan 4 till 10 
gånger den höjd som byggnaden är. (ibid) 

Snö och is
Snö kan med fördel användas för att bryta vindar (Fort St. John, 2000). Genom att 
placera snödepositioner på strategiska platser kan vindpåverkningen på platser minskas. 
Genom att använda sig av snön för detta ändamål runt omkring i staden kan snöröj-
ningen användas för ett gott ändamål, samtidigt som det ökar säkerheten för rörelse. 
Bredare trottoarer kan möjliggöra för snödeposition längs med gatan och denna extra 
yta kan ge möjligheter för cykelparkering under sommaren. (ibid) 

Större öppna gräsytor kan med fördel användas för snödeponi. Dessa snöhögar är 
viktiga för barn och unga i staden eftersom det ger ökade möjligheter till lek även under 
vintern. Öppna ytor kan även användas som aktivitetsyta för skridskoåkning. (ibid)
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Solinsläpp beror på 
byggnadens utformnig

Vinden påverkas av 
byggnaden

Snö kan bryta vindens 
framfart
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Den offentliga platsens diffushet
Livet i staden har förändrats sedan den funktionalistiska planeringens tid. Det offentliga 
livet och de offentliga platserna är numera något som i stor utsträckning saknas (Gehl, 
2011). Det offentliga rummet har lösts upp och är inte lika tydligt definierat i stadsrum-
met längre (Nyström, 2006). Gränserna mellan det privata och det offentliga har suddats 
ut och detta har förändrat vår syn på var och när vi är offentliga eller privata. Tidigare 
var hemmet en tydlig privat sfär, medan den idag inte är lika känslomässigt privat. I det 
offentliga rummet har gränserna också förändrats. De tidigare mer offentliga bostad-
sområdena har idag utökats med en halvoffentlig zon, en zon som är öppen för allmän-
heten men där man tydligt känner sig som en besökare. (ibid)

Det finns idag en pågående debatt kring de offentliga rummen som finns i städerna idag 
och vilka problematiker som är förknippade med dem (Carmona, 2010a). Den mesta 
kritiken grundar sig kring det offentliga rummets idealiserade tanke; att vara öppen 
och inkluderande för att uppmuntra social integration, politisk debatt och kulturell 
förståelse. Det ”offentliga” i offentligheten består trots allt av olika människor med olika 
bakgrund, kön m.m. Varje människa kommer därför ha olika sätt att relatera till det of-
fentliga rummet. (ibid)

Det finns en övergripande syn på att de offentliga platserna har en nedåtgående trend av 
användandet och det finns två kritiserande sidor för varför detta sker (Carmona, 2010a). 
Carmona (2010a) diskuterar detta utifrån aktuella litteratur, där den ena kritiken argu-
menterar kring att vissa offentliga platser inte hanterats eller glömts bort vilket lett till en 
fysisk nedgång av rummet. Han anser att övergivna-, invarderade-, utestängande-, seg-
regrerade- och ”domestic”, tredje- och virtuella platser inryms inom denna beskrivning. 
Den andra sidan av debatten argumenterar för att de offentliga rummen å andra sidan i 
vissa fall hanteras för mycket , vilket lett till att de tappat sin ”offentlighet”. En ökad pri-
vatisering av platser, platser för konsumption, uppfunna platser och skrämmande platser 
är offentliga platser som han tar upp. (ibid)

Carmona (2010a) reflekterar även kring uppkomsten av dessa två typer av offentliga rum 
i våra städer, där ett sammanflätat samband mellan de två kan tydas. Carmona anser 
att de platser som hanterats för mycket är en situation som skapats av att dessa tidigare 
nedåtgående platserna inte hanteras. Det är därför ibland mer välkomnande att tillåta 
andra aktörer att ta över hanteringen av dessa platser. Konsekvensen blir att de då istället 
blir hanterade för mycket, vilket likaså har negativa påverkningar. Problematiken kan 
därför ses som ett tvåsidigt mynt med negativa utfall vilket som. Detta leder till att de 
offentliga platserna blir enhetliga och liknande. (ibid) 

Idag finns ett behov av medvetenhet om att fler människor uppehåller sig offentligt i 
rum som kan kallas för den ”tredje platsen” (Carmona, 2010a). Detta är en ny typ av 
offentlig plats som har skapats och som består av en form av en semi-offentlig miljö. En 
stor del av det offentliga livet utförs i mindre och privata sfärer och dessa kan finnas på 
andra platser i staden än enbart i de planerade parker och torg.  Mindre verksamhet-
slokaler såsom exempelvis kaféer och barer är semi-offentliga platser som i historien 
och även idag skapar möjligheter för möten och utbytande av information såsom i de 
helt offentliga platserna. Dessa semi-offentliga platser uppmuntrar och skapar en social 
integration, även om de har en annan typ av ”ägandeskap” än de offentliga kommunala 
platserna. (ibid)
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Typer av offentliga rum
Begreppet offentlig plats är ett koncept med en blandning av, och ibland även 
motsägelsefulla betydelser (Kohn, 2004). En kategorisering av begreppet är svårt att göra 
eftersom det privata och det offentliga sfären har minskat i tydlighet (ibid). Det finns 
dock flertal olika försök till att dela in offentliga rum i kategorier för att kunna förtydliga 
begreppet (Carmona, 2010b). 

Ur ett designperspektiv klassificeras offentliga rum oftast med hänsyn till dess funktion 
eller hur de fysiskt är uppbyggda (Carmona, 2010b). Det kan dock anses som enklare 
och mer relevant att beskriva de offentliga rummens klassificering tillsammans med vad 
de rymmer för funktion. Indelning och beskrivning av funktioner kan även likaså vara 
olika (ibid). Gehl & Gemzoe (2001, refererad i Carmona, 2010b) har fokuserat en indel-
ning av de olika offentliga rummen med en mycket övergripande funktionsuppdelning, 
där man gör skillnad på de offentliga rummen med fem olika beskrivningar. Dessa fem 
är ”huvudtorg, plats för rekreation, promenadstråk, trafikområden, platser för monu-
ment och minnen. (ibid) 

En annan typ av funktionalistisk uppdelning av de offentliga rummen har gjorts av Carr 
(1992, refererad i Carmona, 2010b) som delar in rummen i 11 olika grupper. De gör 
skillnad mellan de offentliga platserna genom uppdelningen (1) Publika parker, (2) Torg, 
(3) Minnesplatser, (4) Marknadsplatser, (5) gator, (6) Lekplatser, (7) Bostadsområdens 
öppna platser, (8) Greenways and parkways, (9) marknadsplatser inomhus, (10) Varda-
gliga platser, (11) Vattennära platser. (ibid) 

Man kan även vilja dela in de offentliga platserna beroende på hur människorna väljer 
att använda sig av platserna, vilket Dines & Cattell (2006, refererad i Carmona, 2010b) 
valt att göra. De har delar in de offentliga platserna i fem delar. Vardagliga platser, platser 
med mening, sociala miljöer, platser för ensamhet, och negativa platser (ibid). En of-
fentlig plats har den funktionen att den kan innehålla flera av dessa samtidigt (Carmona, 
2010b).    

Offentliga platser är vårt gemensamma vardagsrum (Nyström, 2006) och platsen där 
människans aktiviteter utspelar sig (Gehl, 2011). Oavsett hur man väljer att dela in de 
offentliga rummen i staden är det viktigt att man reflekterar över hur de hanteras, (över-
hanterade och under-hanterade) eftersom detta kan bidra till både en negativ påverkan 
på offentliga rummets kvaliteér men också minska den önskvärda ”offentligheten” (Car-
mona, 2010). Utan goda kvaliteter i stadens offentliga rum försämras möjligheterna och 
önskan för människorna i staden till att använda sig av dessa miljöer starkt (Gehl, 2011), 
vilket är negativt för stadens sociala hållbarhet.
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Trygghet och social kontroll
För att kunna skapa möjligheter för människor att vilja vara ute på de offentliga plat-
serna och vara delaktiga och bidra till ett attraktivt stadsliv är även aspekten trygghet 
viktig att beakta. Jane Jacobs (2005) beskriver i sin bok att rädslan för en stad eller en 
del av en stad i störst utsträckning hänger ihop med hur trygg man känner sig när man 
rör sig längs med gatan eller på trottoaren. Hon anser därför av den anledningen att den 
viktigaste offentliga platsen i stadens struktur är just gatan. (ibid)

Bakom kriminalitet finns det djupa sociala problem som kan anses vara samma oavsett 
om den utspelar sig i en storstad eller en småstad (Jacobs, 2005). Enligt Jacobs är ett av 
stadsplaneringens syften att skapa förutsättningar för att upprätthålla ett samhälle som 38



kan hantera dessa problem. Detta bör enligt henne göras genom att man förstärker de 
säkerhetstjänster och de civila tjänster som finns. Ordningen och tryggheten längs våra 
gator och omkring i våra städer upprätthålls inte av polis, utan av ett omedvetet och 
invecklat system som vi människor tillsammans har skapat och som bygger på oskrivna 
lagar och regler över vad som är tillåtet eller inte. Jane Jacobs argumenterar därför 
mycket kring hur man kan förstärka civilkuraget och planera städer som inte försöker 
hantera trygghetsproblematiken med revirskapande och exkluderande metoder, såsom 
förtydligande av territorium med skyltar, stängsel och vakttjänster. (ibid)

I mindre städer finns en viss skillnad angående hur beteenden som inte uppskattas 
övervakas av befolkningen (Jacobs, 2005). Detta sker via ett tydligare avgränsat nätverk 
där information och ryktesspridning om ogillat beteende och kriminella gärningar 
sker snabbare och mer effektivt. Denna typ av övervakning fungerar mer eller mindre 
framgångsrikt eftersom folk i större utsträckning känner varandra. Jane Jacobs anser 
därför att det finns en skillnad mellan en gata i en småstad jämfört mot en i en stor-
stad. I en storstad har gatan en större uppgift för att upprätthålla tryggheten än i en 
småstad, eftersom man i småstaden per definition känner varandra eller är bekanta i 
större utsträckning. I storstaden vimlar det av människor som inte känner varandra eller 
aldrig sett varandra förut, alltså främlingar. Oavsett om man rör sig längs en gata med 
igenkännande människor eller en gata med främlingar, ska man kunna känna sig trygg i 
dessa båda omständigheter. (ibid) Detta ger anvisningar om att kontrollen och de sociala 
reglerna byggs upp av ett mindre antal människor, där fler människor känner varandra. 
Detta behöver dock inte betyda att gatorna är helt trygga dessvärre. 

Det finns generella principer som talar för att en gata trafikerad av många människor är 
en trygg plats och att en folktom plats upplevs mer riskfylld (Jacobs, 2005). Närvaro av 
människor är alltså en nyckelaspekt till att skapa trygga offentliga platser i staden. Jane 
Jacobs argumenterar ur denna synpunkt kring tre huvudegenskaper som positivt kan 
bidra till att en gata upplevs som trygg. Dessa anses enligt henne ge goda förutsättningar 
för en kollektiv och gemensam övervakning av området. (ibid)

Den första aspekten hon argumenterar för är att man bör ha tydliga gränser mellan 
offentliga och privata stadsrum för att tydliggöra vilka rum som får användas av vem 
(Jacobs, 2005). Detta ger även tydliga gränser över vilket område som behöver över-
vakas. Det är även nödvändigt att det finns en gemensam översikt på gatan genom vad 
Jacobs kallas för ”eyes on the street”. Att vända bebyggelsen med utsikt mot gatan är 
önskvärt. Den tredje aspekten refererar till att en kontinuerlig rörelse bör finnas av män-
niskor. Dessa människor bidrar till att antalet ögon på gatan ökar, samtidigt som de ger 
människor i husen en anledning till att studera och hålla uppsikt över gatan. Människor 
är mycket roade av att studera andra människor och här kan det användas som en tryg-
ghetsskapande faktor. (ibid) 

En ömsesidig övervakning av stadens offentliga rum och gator uppnås dock inte en-
bart genom att uppfylla dessa tre huvudegenskaper (Jacobs, 2005). Man kan inte skapa 
en kontinuitet av rörelse längs en gata eller genom ett område om det inte finns någon 
anledning för människorna att röra sig där. De bästa miljöerna för trygghet är där man 
självmant väljer att röra eller uppehålla sig. Då är man där av den egna viljan och noterar 
inte själv att man övervakar området. Aktiviteter kan attrahera och generera denna ön-
skvärda rörelse, där en större variation av aktiviteter ger en större variation av människor 
och var de rör sig ifrån. Om aktiviteterna även används under flera olika tidsintervall 
under dygnet bidrar de även ännu mer trygghetsskapande. (ibid)  
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Rum för alla
Könsindelade platser
Olika grupper eller olika personers närvaro eller tillåtelse att vara en del av det offent-
liga rummet har varierat (Tonkiss, 2005). En människas närvaro i rummet handlar om 
mycket mer än enbart dess fysiska närvaro och upptagande. Det finns inbyggda sociala 
normer och värderingar, identitet om man så kanske vill kalla det, som påverkar. En 
plats i staden kan förändra dess identitet med hänsyn till tidsintervall under dygnet och 
även ur ett historiskt perspektiv, men även med hänsyn till vilka personer, kvinnor eller 
män, gamla eller unga, som finns närvarande. (ibid)

Staden har under historien alltid varit influerad av skillnader mellan kvinnor och mäns 
närvaro och påverkan i det offentliga rummet (Tonkiss, 2005). Under den viktorianska 
eran i det engelska samhället var den offentliga platsen en övervägande manlig plats, 
där kvinnan oftast enbart befann sig som prostituerad. Det fanns alltså redan tidigt ett 
maktförhållande mellan kvinnor och mäns rätt att synas i de offentliga rummen. Kvin-
nor har under åren försökt skapa sig rätten till att synas och vara en del av offentligheten. 
Detta har kämpats för genom så ofta kallade feministiska aktioner. Den moderna stadens 
utveckling har dock skapat ökade förutsättningar för kvinnors rätt att vara en del av 
offentligheten genom att urbaniserade områden har en ökad möjlighet till att inte stå ut 
i mängden. Kvinnan har möjlighet att ”smälta in” och inte lika tydligt synliggöras som 
en utpekande individ. Denna möjlighet till att själv välja att synas eller inte synas har 
därmed skapat ett mer jämlikt maktförhållande mellan kvinnor och män. (ibid)

Sociala normer och allmänna uppfattningar om samhällets struktur skapar dock fort-
farande skillnader mellan hur en man och en kvinna rör sig och uppehåller sig i stadens 
rum (Tonkiss, 2005). Kvinnan bygger i större utsträckning upp mentala bilder över sin 
rörelse i staden än mannen. Denna mentala bild är grundad på en oftast ökad känsla 
av otrygghet. Otrygghet baseras på det obalanserade maktförhållandet och det tidi-
gare nämnda utsattheten av kvinnan i det offentliga rummet. Denna negativa känsla 
ger rumsliga uttryck i staden genom att vissa platser upplevs som ”otryggare” än andra 
baserat på dessa aspekter. En kvinna rör sig helst i fysiska omgivningar där det finns 
andra kvinnor, barn eller äldre. Att vara ute på dagen anses som mer tryggt än kvällstid, 
på grund av de sociala normer som finns. Upplysta miljöer kan bidra till att känslan av 
otrygghet minskar om rörelse sker på kvällstid. Det intressanta som kan nämnas i denna 
diskussion om kvinnor känsla av utsatthet i det offentliga rummet i jämförelse med 
mäns är att hot och brott är mindre förekommande mot kvinnor i det offentliga rummet. 
Dessa hemskheter sker oftast i den privata sfären av personer i dess närhet. Män å andra 
sidan utsätts för brott och hot oftare på de offentliga platserna. (ibid)

Jacobs (2005) skriver att stadsplaneringen i viss utsträckning är påverkad av ett matri-
arkat. Stadens miljöer är i viss utsträckning uppdelade mellan kvinnor och män under 
dagen. Bostadsområdena och miljöer som oftast förknippas med barnuppfostran kan 
i detta hänseende anses som mer kvinnliga miljöer. Detta eftersom det enligt Jacobs 
är vanligare med kvinnor i bostadsområdena och parkmiljöer. Att i större mån blanda 
funktioner kan bidra till att detta matriarkat mellan kvinnor och män minskas och att 
människor av båda könen blir synliga i staden under samma tider. (ibid) Statistiska 
centralbyrån i Sverige (2004) redovisade att andelen föräldraledighet för kvinnor är stor 
i jämförelse med männens. 81 procent av andelen föräldraledighet togs ut av kvinnorna 
i Sverige. Andelen hos män hade ökat och de anser att trenden pekar mot en försatt 
ökning. (ibid) Andelen mellan kvinnor och mäns tid hemma med barnen är dock fort-
farande stort och detta kan alltså ligga till argument för att det matriarkat som Jacobs re-
flekterade om i början av 60-talet fortfarande finns kvar i samhället. Att reflektera kring 
denna aspekt är därför fortfarande aktuell. K
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Barn och ungdomar 
Barn är en av de grupper i samhället som har störst behov av lättillgängliga och trygga 
miljöer (Jacobs, 2005). De regler och tankar kring otrygghet som tagits upp i styckena ti-
digare spelar lika stor roll för barn, om inte ännu mer, då de är ännu mer utsatta för faror 
i samhället än vuxna. Den övervakande faktorn tillsammans med trygghet och folkliv i 
staden, och specifikt för gatan och parken, blir ännu viktigare att analysera när det gäller 
barn och deras behov på stadens miljöer. (ibid) 

Barn har ett stort behov av platser där de kan leka och lära sig om livet (Gehl, 2011). De 
behövs platser som är specialiserade för en aktivitet, t.ex. olika idrottsplatser som stimul-
erar motion. De har även ett behov av mer icke-specialiserade platser som uppmuntrar 
till spontana lekar och äventyr. Denna spontanitet är mycket viktigt att kunna utföra för 
ett barn. (ibid) Enligt Jane Jacobs (2005) har gatan här en funktion som på många sätt 
kan fungera som denna spontana lekmiljö för barnen, samtidigt som den har många an-
dra goda sociala funktioner för samhället. Barns lekmönster kan liknas vid de sätt vuxna 
samspelar och uppehåller sig i det offentliga rummet (Gehl, 2011). Barn vill gärna vara 
och leka på platser där det finns stor chans för att något ska hända, dvs. på platser där 
det finns andra människor. Framsidan av huset mot gatan är därför en mer intressant 
plats, än baksidan av husen, eftersom det där finns andra människor att titta på. Trots 
detta finns lekområden i stor utsträckning placerade på baksidan av byggnaderna. (ibid)

Spontan lek uppstår under små tidsintervall och under ett flertal gånger under en dag 
(Jacobs, 2005). Det kan vara till och från skolan, medan barnet väntar på middag osv. 
Aktiviteter som dessa exempelvis vara att hoppa rep, spela boll, klättra på räcken m.m. 
Spontana aktiviteter som barn gör är förknippat med en frihetskänsla och denna känsla 
kan vara svår att känna i specialiserade aktivitetsområden. Gatan med dess trottoarer är 
en del av staden som uppmuntrar till spontan lek, detta eftersom den är mycket lättill-
gänglig för barnen. Det behövs inga specifika föremål för denna typ av aktivitet utan det 
viktigaste är att det finns utrymme på en tillgänglig och intressant plats. Utrymmet på 
trottoaren måste vara så pass bred att det finns plats för även lek, och inte enbart vara 
planerade för andra funktioner, såsom ex. gång- och cykeltrafik. Trottoarerna bör även 
vara oregelbundet utformade för att skapa en variation. Lek förekommer på alla små 
platser som finns längs trottoaren och inte bara på de platser dit man kan strosa. (ibid)

Att låta barn leka på gatan, istället för att förflyttas till parker eller lekplatser, hänger 
även ihop med de trygghetsrelaterande orsakerna som beskrevs allmänt om kring gatans 
funktion; övervakning (Jacobs, 2005). På en gata finns det (förhoppningsvis) ett flertal 
olika vuxna som rör sig eller befinner sig i stadsrummet och som kan hålla ett öga eller 
två på barnen. I en park eller lekplats finns inte detta folkliv och rörelse i samma ut-
sträckning och övervakningen av vuxna minskar drastiskt. Det finns dock trottoarer el-
ler gator i staden som är dåligt övervakade, eftersom de har en för liten rörelse, och dessa 
måste då ses över av stadsplanerare. Det krävs ett flertal vuxna för att övervaka barns 
spontana lek. Längs med gatan kan de vuxna som rör sig i området, både ansvariga för 
barnen samt främlingar, tillsammans med personer i de närliggande husen, ”Eyes on the 
street”, ge goda förutsättningar för en övervakning som sker gemensamt. Denna är min-
dre gynnsam och genomförbar i parker och vid lekplatser. Denna goda gemensamma 
övervakning kräver dock precis som, om inte ännu mer, krav på en hög rörelse av män-
niskor i området och en variation av aktiviteter för att locka till rörelsen. (ibid) Föräldrar 
tillåter i mindre utsträckning sina barn att leka på gatan eller promenera till skolan på 
grund av både fysiska barriärer, men även en ökad oro för otrygghet (Carmona, 2010a). 
Detta har resulterat till att ohälsa och fetma bland barn har ökat, eftersom barnen inte 
får denna enkla vardagsmotion. Barn blir en mer sällan synlig företeelse i stadens rum 
vilket är ett hot mot den offentliga ordningen i staden. (ibid)
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Leken på gatan, tillsammans med de andra vuxna, ger även barnen en uppfostran som 
bygger på ett socialt ansvarstagande (Jacobs, 2005). Ett ansvarstagande som handlar 
om att man ska ta hand om varandra även om man inte är bekanta på något sätt. Detta 
sociala ansvarstagande är något som man enbart lär sig genom att vara med och uppleva 
det. Det kan ex. utspela sig genom att vuxna i ens närhet säger till om man gör något 
tokigt som inte är uppskattat, eller att de erbjuder hjälp och trygghet vid situationer som 
kräver det. Detta visar barn vilka handlingar som är socialt uppskattade och vilka som 
inte är det. Det lär även barnen att man ska bry sig om andra som man själv inte känner. 
Jacobs anser att det inte ses någon skillnad i detta beroende på inkomstnivå. Barn lär av 
de vuxnas beteendemönster och denna typ av beteende är inget som enbart en förälder 
kan lära ut. Detta sociala ansvarstagande kommer enbart från en omgivning i staden 
som kan liknas vid trottoarens. En gemensam övervakning av barnen är inte bara socialt 
positiv utan sparar även ekonomiska resurser för samhället. Detta eftersom övervak-
ningen sker utan att man tänker på det och i samband med vardagslivets andra sysslor. 
Resurser i samhället skulle kunna omvärderas och läggas på annat i samhället om detta 
förstärktes. (ibid) Detta är även en aspekt som minskas pga. föräldrars val att inte låta 
barn uppehålla sig i och längs gatan (Carmona, 2010a). 

En grupp i samhället som nästan helt exkluderas rätt till att vistas i de offentliga rummen 
är ungdomar (Johns, 2001 refererad i Carmona, 2010a). Detta anses bero på tre faktorer. 
Den ena baseras på rädsla, den andra för deras oförmåga att konsumera i staden och den 
tredje att andra grupper i samhället inte gillar deras fritisaktiviteter. Fritidsaktiviteter 
som ungdomar utför anses i vissa fall vara problematiska att hantera eftersom de skapar 
konflikter med andra grupper. Deras aktiviteter anses även bidra till större skadegörelse 
av offentliga miljöer. Den mest debatterade sysselsättningen är skateboardåkning. (ibid) 
Exkludering av ungdomar i de offentliga rummen och en förflyttning av ”deras” plat-
ser till utkanten av staden skapar mer problem än det tar bort (Malone, 2002 refererad 
i Carmona, 2010a). Ungdomarna känner en större oro och otrygghet. Exkludering av 
ungdomar har reducerat deras möjlighet till social integration, rörelsefrihet och trygga 
omgivningar. Det som offentliga platser ska erbjuda alla människor. (ibid)
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Närhet mellan 
funktioner

Ökad 
integration

Möten mellan 
människor

Rum för alla

Trygghet och 
social kontroll

Förenklad
rörelse

Huvudfrågor

Rättvisa

Mångfald

Socialt kapital

Identitet

Demokrati

Välfärd

Centrala begrepp

Tid

Genomsyrar 
alla frågor

Sammanfattning av teori
Att social hållbarhet är ett brett begrepp är tydligt efter den inledande teoristudien. 
För att förenkla bilden och innehållet i begreppet med den avgränsning som detta 
examensarbete har haft kan en sammanställande diagrambild låtas få den uppgiften.

Social hållbarhet anses utgå ifrån sju centrala begrepp som ska beskriva basen för 
vad social hållbarhet vill bidra till. En förtydling av begreppet mot stadsbyggnads-
frågor har sammanställts i sex huvudfrågor som anses genomsyras av och möjlig-
göra positiva utslag för dessa. De sju huvudfrågorna kan sedan omvandlas till 11 
frågeställningar som förtydligar vad huvudfrågorna handlar om. Social hållbarhet 
relaterar både till stadens fysiska struktur samt till de människor som rör sig och 
vistas i staden. Vilka aspekter i den fysiska strukturen som både kan påverka eller 
förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för den sociala hållbarheten tydliggörs 
i diagrammets sista del. 

Diagram som visar samband mellan de olika nivåerna 43



Aspekter i stadens fysiska 
struktur

Sammanlänkande stråk

Minskad barriärverkan

Orienterbarhet

Avstånd mellan stadens delar

Funktionsintegrering

Förtätning

Bebyggelsetyper

Arkitektoniska uttryck

Offentliga platsers utformning

Avstånd och storlek på rum

Enhetsindelning av funktioner

Multifunktionalitet

Övergångar mellan privat och offentligt

Öppna fasader

Kvartersstruktur

Rörelse och flöde av människor

Variation av aktivitet under dygnet

Placering av funktioner i staden

Plats för spontan lek

Bidrar planen till att rörelse med gång 
och cykel förenklas?

Bidrar planen till en ökad närhet mellan 
funktioner?

Bidrar planen till att en ökad variation 
skapas?

Möjliggör planen för möten mellan     
människor och en ökad rörelse på de of-
fentliga platserna?

Påverkar planen mikroklimatet på de     
offentliga platserna negativt?

Bidrar planen till att tydliggöra offentliga 
platser?

Bidrar planen till att en ökad trygghet i 
området?

Påverkar planen möjligheter för barn och 
unga att vistas på platsen?

Finns platser som kan bedömas som 
könsindelade och hur hanteras detta? 

Har dialog med berörda parter genom-
förts i god tid innan den planerade förän-
dringen?

Har dialogen genomförts på ett sätt att 
hänsyn tagits för olika gruppers skilda 

behov?

Frågeställningar
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3.1 Gällivare - En småstad i förändring
Gällivare kommun är en småstad i Norrlands inland med visionen att bli “En arktisk 
småstad i världsklass” (Gällivare, 2012). Gällivares klimat är precis som ordet arktisk 
indikerar föränderligt under året och innebär mycket snö, sol, norrsken och natur. (ibid)

I Gällivare kommun ser man förändringar som möjligheter (Gällivare, 2012. Denna 
positiva inställning har genererat i ett omfattande engagemang av flera parter som berörs 
av den pågående samhällsomvandlingen som sker. Malmberget, en ort nära Gällivare 
samhälle, är idag starkt påverkat av gruvexpansionen och kommer på sikt innebära att 
stora delar av befolkningen och byggnaderna i området måste flytta. Detta betyder en 
förväntad inflyttning av fler människor till Gällivare vilket kommer skapa stora, och 
relativt snabba, förändringar för staden. (ibid)

Förändringar kan vara positiva om man hanterar de på rätt sätt och är väl förberedda 
(Gällivare, 2012). Det finns goda förutsättningar för detta i Gällivare eftersom kom-
munen under en längre tid har arbetat med frågan. Nya Gällivare var uppstarten för att 
hantera förändringarna. I projektet genomfördes en omfattande och ”öppen” medborgar-
dialog, med både boende och näringsliv. Detta genererade i deras nya vision, ”Gällivare 
– en Arktisk Småstad i Världsklass” (Gällivare, 2012). 

De tre hållbarhetsbegreppen ekologisk, ekonomisk och social planering har hela tiden 
funnits med i processen (Gällivare, 2012). Stort fokus har dock lagts i deras inledande 
och grundläggande arbete fokuserat på att göra människan delaktig i processen. Att ha 
en uppfattning av vad invånare i staden vill se i framtidens Gällivare ger stora möjli-
gheter till att skapa den bästa småstaden för just Gällivareborna. Man kan skapa en vari-
erad och intressant miljö för alla människor som bor där, samtidigt som det ger större 
chans för att folk bor kvar och till att förhoppningsvis fler människor flyttar dit. (ibid) 
Om man lyckas med detta går man emot och visar på en möjlighet till att bryta den 
pågående trenden i samhället av att människor flyttar från småstäder till större regionala 
knutpunkter (Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet, 2009).

Ett utpekat område för inflyttning av fler människor är Gällivare centrum (Gällivare, 
2012). En förtätning av centrum ska hjälpa till att skapa kontraster i stadens miljöer. 
En utvecklingsplan och vision för centrum har tagits fram. I denna nämns många av de 
identifierade aspekterna i litteraturstudien som är gynnsamma för den sociala hållbar-
heten. En ökad integration av både funktioner och människor. En minskad gränsdrag-
ning mellan områden. Ökade möjligheter för människor att träffas under spontana om-
ständigheter och levande miljöer under hela dygnet. Det ska även vara lätt att förflytta 
sig mellan områden. Området ska även vara föränderligt under tid. Och detta är bara en 
del av vad visionen tar upp. (ibid) Det finns alltså en hög ambitionsnivå och därmed en 
god möjlighet till att kommunen ska ta hänsyn till och skapa en bättre social hållbarhet i 
Gällivare centrum.  
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Mellanområdet

Gällivare tätort

Malmberget

Gällivare

Gällivare
 centrum

Vassara

Del av Malmbergets 
gruvområde

Översiktlig karta över Gällivare och Malmberget



Kommunens mål och strategier
Gällivare kommun har i sin samlade viljeriktning för att uppnå sin utarbetaede vison 
redovisat fyra målsättningar för social hållbarhet (Gällivare, 2012). Alla kommunens 
planer ska genomföras utifrån dessa målsättningar för att kunna nå social hållbarhet. 
(ibid)

De fyra målsättningarna för kommen är (Gällivare, 2012):

•	 Att skapa mötesplatser

•	 Att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, utbildning och kultur

•	 Att förstärka Gällivares identitet

•	 Ett tryggt och jämställt samhälle (ibid)

För att tydliggöra målsättningarna har fyra strategier tagits fram av kommunen (Gälli-
vare, 2012). Dessa fyra är; Klimatanpassad och levande utomhusmiljö; Hållbara trans-
porter; Hållbara livsmiljöer samt Hållbar exploatering. (ibid)

Den utarbetade checklistans frågeställningar som tagits fram i detta examensarbete kan 
kopplas till både de sociala målsättningarna och tydliggöras under strategierna. På detta 
sätt förankras strategierna med de sociala hållbarhetsmålen i form av tydliga frågeställ-
ningar. Indelniningen av frågeställningarna till respektive strategi ser alltså ut enligt 
följande:

Klimatanpassad och levande utomhusmiljö
•	 Möjliggör planen för möten mellan människor och en ökad rörelse på de offentliga 

platserna?

Hållbara transporter
•	 Bidrar	planen	till	att	rörelse	med	gång-	och	cykel	förenklas?

Hållbara livsmiljöer
•	 Påverkar	planen	mikroklimatet	på	de	offentliga	platserna	negativt?

•	 Bidrar	planen	till	en	ökad	trygghet	i	området?

•	 Påverkar	planen	möjligheter	för	barn	och	ungdomar	att	vistas	på	platsen?

•	 Finns	platser	som	kan	bedömas	som	könsindelade	och	hur	hanteras	detta?

Hållbar exploatering
•	 Bidrar	planen	till	att	en	ökad	variation	skapas?

•	 Bidrar	planen	till	en	ökad	närhet	mellan	funktioner?

Aktuell litteratur har även bidragit till att två frågeställning angående vikten av dialog 
med berörda är något som alltid bör ställas inför varje projekt eller planarbete. 

•	 Har dialog med berörda parter genomförts i god tid innan den planerade förändrin-
gen?

•	 Har dialogen genomförts på ett sätt att hänsyn tagits för olika gruppers skilda be-
hov?	
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3.2 Verktygsutveckling
Det har i den tidigare litteraturstudien visats på att den fysiska strukturen i staden kan 
påverka den sociala hållbarheten. För att skapa kvalitéer som förbättrar den sociala håll-
barheten i staden är det därför av oerhörd vikt att dessa kan lyftas fram och diskuteras 
med andra aktörer. Ett enkelt och hanterbart verktyg, en ”checklista”, skulle kunna bidra 
till att de sociala aspekterna inte blir bortglömda eller inte hanteras.

Checklistans utformning och innehåll
Checklistan är utformad med fokus på att enkelt men tydligt kunna hantera och bedöma 
den sociala hållbarheten i dagsläget, samt för att kunna studera och följa upp. Den in-
nehåller tre delar; Beskrivning, bedömningspunkter för social hållbarhet och slutsats 
om påverkan av social hållbarhet. Hantering av checklistan ska ses som en process där 
delarna bygger på varandra. 

Beskrivning
I den inledande delen ska den aktuella handläggaren fylla i vilken kommun och vilken 
förvaltning som hanterar frågan. Medverkande tjänstemän, dvs. vem som är ansvarig för 
bedömningen av den sociala hållbarheten, fylls även i. Dessa två punkter är nödvändiga 
för att enkelt kunna se vem som hanterat frågan om frågeställningar finns från andra 
aktörer eller handläggare. 

I denna inledande del ska även det aktuella förslaget eller en eventuell förändring beskri-
vas. I vilket projektläge är checklistan använd (Nulägesbeskrivning, i planförfarande 
m.fl.)?	Vad	är	syftet	med	bedömningen?	En	beskrivning	av	de	aktuella	förutsättningarna	
har även ett behov av att tas upp här. För att checklistans innehåll och bedömning enkelt 
ska kunna förstås av andra aktörer förenklar det om det finns bakgrundinformation 
presenterat i verktyget. 

Bedömningspunkter
Checklistan består i sin huvudsakliga del av elva bedömningspunkter för den sociala 
hållbarheten. Dessa punkter är baserade och framtagna utifrån den inledande littera-
turstudien, där sambandet mellan människa och fysiska aspekter i staden har bedömts 
ha påverkningar för de centrala begreppen och därigenom även en social hållbarhet. En 
bedömning för var och en av dessa elva punkter ska göras och besvaras enkelt med ett 
JA eller NEJ. JA betyder att den sociala hållbarheten inte påverkas negativt i denna punkt 
utifrån den bedömning som gjorts. Om någon punkt besvaras med NEJ måste en mo-
tivering till varför detta inte tagits hänsyn till/åtgärdats eller om det krockar med något 
annat intresse anges. 

För att bedömningen ska vara ”korrekt” ska en beskrivning göras angående frågeställn-
ingen. Tillhörande frågeställningarna finns det redovisat vilka fysiska aspekter som kan/
bör studeras för bedömning. Checklistan är utformad för att fungera i många olika sam-
manhang och därför är inte alla bedömningspunkter aktuella i alla skeden. I det fallet 
någon fråga inte är aktuell redogörs detta i beskrivningen. 
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Slutsats om påverkan av social hållbarhet
I den tredje och slutgiltiga delen ska en samlad bedömning baserad på svaren på de elva 
föregående frågeställningarna göras. Den aktuella frågan att svara på här är: Kommer 
förändringen	leda	till	negativa	påverkningar	av	den	sociala	hållbarheten?

Ett tydligt JA eller NEJ ska redovisas. Både ett JA och ett NEJ ska motiveras. Vid ett JA-
svar finns ett fortsatt utredningsbehov och man bör utföra en mer detaljerad utredning 
gällande hur man kan hitta alternativa lösningar eller mildra påverkningen av de identi-
fierade problemen. En avslutande namnunderskrift och datum autentiserar checklistan 
och utredning gällande den sociala hållbarheten kan nu bedömas som genomförd. 

Karta över Gällivare centrum
Använd denna för orientering i 
resonemang i analyserna genomförda i 
kapitel 3.3 t.o.m. 3.10.

Parkgatan
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3.3 Frågeställningar
Bidrar planen till att rörelse med gång och cykel förenklas?
  Sammanlänkande stråk

  Minskad barriärverkan

  Orienterbarhet

  Starka strukturer

  Tillgänglighet

Bidrar planen till en ökad närhet mellan funktioner?
  Funktionsblandning

  Förtätning

  Flexibla lokaler

Bidrar planen till att en ökad variation skapas?
  Bebyggelsetyper (småhus, flerfamiljshus, radhus, parhus)

  Upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt)

  Arkitektoniska uttryck (Höjd, tidsepok, färgskala)

  Fastighetsbildning

Möjliggör planen för möten mellan människor och en ökad rörelse på de of-
fentliga platserna?
  Avstånd och storlek på rummen

  Nivåskillnader

  Enhetsindelning av funktioner mot gata

  Öppna eller slutna fasader

  Multifunktionalitet

Påverkar planen mikroklimatet på de offentliga platserna negativt?
  Vind

  Sol

  Snö

Bidrar planen till att tydliggöra offentliga platser?
  Under- och överhanterade offentliga platser

Bidrar planen till att en ökad trygghet i området?
  Fönster mot gata

  Entréer mot gata

  Tydliga gränser mellan offentligt och privat

  Variation av aktiviteter under dygnet

Påverkar planen möjligheter för barn och unga att vistas på platsen?
  Lättillgängliga miljöer

  Trygga miljöer

  Platser för spontan lek

Finns platser som kan bedömas som könsindelade och hur hanteras detta? 

Har dialog med berörda parter genomförts i god tid innan den planerade 
förändringen?

Har dialogen genomförts på ett sätt att hänsyn tagits för olika gruppers skilda 

behov?
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3.3 Förenklad rörelse
En förenklad rörelse i staden är en grundförutsättning för att sociala värden ska 
skapas och för att människor enklare ska kunna genomföra sina vardagliga aktiv-
iteter (SKL et al., 2007). Denna förenklade rörelse ska ta hänsyn till hela stadens 
utbredning och syfta till att knyta ihop områden. (ibid) Att enklare kunna röra sig i 
staden tills fots eller med cykel bidrar till att stärka det sociala kapitalet (Boverket, 
2010), genom att människor i större utsträckning möts (Gehl, 2011). De ökade 
länkarna mellan olika områden skapar även en ökad känsla av integration (Bover-
ket, 2010). 

Sammanlänkande stråk
Analys över sammanlänkande stråk görs med utgångspunkt för den gående och 
cyklande människan. Detta görs eftersom det är de två transportsätt i staden som 
ger mest jämlika förhållande (SKL et al., 2007). Samtidigt är det de transportsätt 
som ger ökade möjligheter för människor till att träffas, eftersom att dessa rörelser 
i stora drag är gott anpassade för människans behov och sinnen (Gehl, 2011). 

Vissa personer i samhället har svårigheter med att röra sig längre sträckor. Äldre 
och personer med funktionshinder är några som kan nämnas (SKL et al., 2007). I 
dessa fall kan det vara intressant att reflektera kring hur stråkens sammanlänkning 
ser ut för en radie upp till 3 steg.

Integrationsanalys
Människor har en benägenhet att röra sig längs med stråk med stort flöde (Lynch, 
1960). Människor har även en benägenhet att vilja vistas på platser där andra 
människor finns och rör sig (Gehl, 2011). Ett högt integrationsvärde betyder 
att stråket har många sammankopplande stråk (Ekelund & Koch, 2012) och ger 
därigenom en möjlighet för många människor att röra sig till och därigenom längs 
med stråket. Dessa starkt integrerade axiallinjer har därför högst chans för ett stort 
flöde av människor. Ett högt integrationsvärde på axialanalysen kan även tolkas 
som en god sammankoppling med andra stråk och detta är gynnsamt för en fören-
klad rörelse i staden. Benägenheten till att promenera eller cykla beror på stadens 
storlek där småstadsbor inte lika gärna väljer något av dessa transportsätt framför 
storstadsbor. För att ta hänsyn till detta har konfigurationssteg upp till en radie av 
5 tagits med, men det kan dock antas att rörelse till och med radie 3 är försvarbart 
i småstaden. För personer med funktionsnedsättning, äldre eller unga personer är 
radier under 3 intressantast eftersom de inte rör sig lika långa sträckor som andra. 

Axialanalysen över Gällivare tätort visar att integrationen för staden har störst 
värde i de centrala delarna (Se bild Stegdjup Radie Hela(HH)). Vid en integration-
sanalys för axiallinjerna vid en radie av 2 sticker det långa stråket Hantverkarega-
tan tydligt ut (Se bild Stegdjup Radie 2 (R2)). Detta stråk kan antas ha högt värde 
på grund av dess längd och den omkringliggande rutnätsstrukturen som möjliggör 
många kopplingar av intilliggande gator. Man ser även en nyansering av ökat in-
tegrationsvärde upp mot nordväst. Vid kort rörelse i Gällivares gång- och cykel-
struktur har alltså stora delar av tätorten ett integrationsvärde kring medel ner till 
låg. Detta tyder på att en rörelse i och från ytterområdena är begränsande. 

Vid en rörelse på en radie av 3 ökar utbredningen av stråk med medel eller hög 
integration (Se bild Stegdjup Radie 3 (R3)). Det är i det nordvästra området av 
staden som det utökas. Utbredningen följer tydligt den rutnätstruktur som även 
finns uppåt. I övrigt förändras inte integrationsvärdet nämnvärt på axiallinjerna i 
de andra delarna, utan integrationen är fortfarande här relativt låg. Det som kan 
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Stegdjup Radie Hela (HH)

Hög integration

Låg integration

Integrationsnivå

noteras är att i dessa ytterkantområden finns strukturer som påminner om rutnätet 
men dessa får ett lägre integrationsvärde eftersom de inte är sammankopplade med 
ett längre igenomgående stråk, såsom Hantverkaregatan fungerar för de centrala 
delarna. Enbart en rutnätstruktur är därför inte alltid självklart betydande med en 
sammanlänkande stadsstruktur. En radie på 4 ger inga direkt större skillnader på 
integrationsvärdet jämfört med en radie på 3 (Se bild Stegdjup Radie 4 (R4)). 

Om man studerar integrationsvärdena på axiallinjerna vid en radie av 5 ser man 
nu att vid en längre rörelse utökas det högt integrerade området fortsatt norrut (Se 
bild Stegdjup Radie 5 (R5)). Kopplingarna till det tidigare mer isolerade området 
i nordöst blir bättre till det nordvästra området. Det är dock fortfarande medel 
eller låga integrationsvärden i de övriga ytterkantsområdena. Dessa områden har 
därmed en stor brist i sammankoppling med andra delar av staden och kan anses 
som mer isolerade. Detta gäller både för korta samt långa rörelser. 

Om man studerar hela systemet som en helhet ser man mycket tydligt de redan 
observerade skillnaderna över områdenas olika integrationsgrad där de centrala 
områdena och upp mot nordväst har hög integration, medan de södra, östra och 
nordöstra områdena har lägre integrationsgrad (Se bild Stegdjup Radie Hela(HH)). 
För att skapa en mer sammanlänkade stadsstruktur som ger goda möjligheter för 
en förenklad rörelse i hela staden för alla människor, på både mindre och större 
radier, bör stråk förändras i de mer isolerade områdena. Längre rumsbildningar, 
dvs. längre uppfattade stråk, som kopplar på många stråk kan tydliggöra rörelse i 
det numera ostrukturerade nätet.  
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Stegdjup Radie 2 (R2)

Stegdjup Radie 3 (R3)

K
ap

ite
l 3

. F
al

ls
tu

di
e 

G
äl

liv
ar

e 
 F

ör
en

kl
ad

 rö
re

ls
e

53



Stegdjup Radie 4 (R4)

Stegdjup Radie 5 (R5)
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Segmentanalys
Segmentanalyser visar de uppdelade representationerna av ett stråk från en korsn-
ing till en annan korsning (Ekelund & Koch, 2012). Representationen av segmen-
tanalysen kan därmed anses som mer samstämmande med verkliga upplevelser av 
rum i staden, då det även finns andra fysiska attribut och intryck som spelar in och 
skapar människans upplevelse. Ett högt integrationsvärde visar på att segmentet är 
sammankopplat med många andra segment i relation till ett stråk med låg integra-
tion. (ibid) Olika konfigurationssteg studeras även här för att få en uppfattning 
om hur integrationen, och den förväntade rörelsen, påverkas vid korta respektive 
längre avstånd.  

Vid en mycket kort förflyttning på bara två steg, radie 2, är spridningen på inte-
grationsgraden för segmenten fördelade över hela tätorten. Man kan dock ur-
skilja högre integrationsvärden i de centrala och de nordvästra delarna. Direkt 
vid en förflyttning med tre segmentsteg istället för två sjunker integrationsvärdet 
dramatiskt i de tidigare utpekade områdena med högre integration. I detta läge 
är integrationsgraden medel eller under för i stort sett hela tätorten. Inga tydliga 
sammankopplingar av högt integrerade segment finns någonstans. Inga större 
skillnader kan studeras vid en ökad radie till fyra eller fem steg. Det som går att 
anmärka på är att fortfarande kan en minskad integration hittas i de södra, östra 
och nordöstra delarna jämfört med de övriga delarna av staden.  

Även i denna analys kan det tydliga och sammanlänkande rutnätsstrukturen anses 
ge bättre förutsättningar för en integrerat och sammanlänkat nät. Vid studie av 
hela systemet i sin helhet ser man ett förvånande utfall där de yttre områden som 
tidigare haft lägre integration nu är de områden med högre än genomsnittet. 
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Segmentanalys Radie 3 (R3)

Segmentanalys Radie 4 (R4)
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Segmentanalys Radie 5 (R5)
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Barriärverkan
I Gällivare centrum kan både fysiska och psykiska barriärer hittas. Den 
mest tydliga och begränsande barriären är den omringande trafikstruk-
turen för biltrafiken som utgörs av Lasarettgatan Malmbergsgatan samt 
Parkgatan. Det är längs med denna struktur som en stor del av biltrafik-
en färdas och den bildar både en fysisk barriär men även en psykisk 
barriär. Stora trafikmängder kan upplevas som otrygga för exempelvis 
barn (Carmona, 2010a). Hantverkaregatan kan också upplevas som en 
barriär då den har ett högre trafikflöde jämfört med resten av centrum. 

Stora och oflyttbara strukturer återfinns i både järnvägsspåret och Vas-
saraälven. Dessa har en mycket tydlig barriärverkan, men eftersom de 
ligger i ett läge nära varandra kan man mer eller mindre se den som en 
barriär istället för två. Dessa två barriärer påverkar inte rörelse i staden 
avsevärt då den största delen av bebyggelsen ligger norr om dessa. 
Vassaraälven kan i viss utsträckningen anses som en minskad barriär 
vintertid då isen möjliggör förflyttning över den. 

Sjöparken är ett område som kan upplevas som en psykologisk barriär 
för vissa grupper i samhället. Det är speciellt kvinnor som upplever 
en otrygghet i parker och detta kan vara en mycket begränsande fak-
tor för deras rörelse. I Gällivare finns även ett antal sammanhängande 
områden som i många fall kan skapa barriärverkan. Industriområdet 
som sträcker sig längs med tätortens västra och södra del är ett sådant 
område. Det man dock kan påpeka i Gällivares fall är att detta område 
är placerat strategiskt i utkanten av staden och det är enbart en liten 
del av industriområdet i de mer nordvästra delarna som kan anses som 
barriär mot den befintliga bebyggelsen i mellanområdet. 

Under vinterhalvåret kan även snö påverka rörelse. Då mestadels pga. 
att snövallar bildas vid snöröjning av bilvägarna. Detta är en problem 
som observerats i Gällivare centrum. Även andra öppna ytor, exem-
pelvis ytorna mellan Östra- och västra kyrkoalléen, har en tendens att 
bilda barriärer och minska valmöjligheten och rörelsen för människor.

Rörelse av människor i Gällivare centrum 
En gångmätning genomfördes i kursen Datorstödd stadsplanering 
(2013) visar några utvalda punkters rörelse av människor under några 
tidsintervaller under dagen i Gällivare centrum. Gångmätningen visar 
tydligt att den största rörelsen till fots är till och från köpcentrumet 
placerat vid torget. De flesta människorna rörde sig till denna viktiga 
målpunkt längs med Storgatan till deras slutdestination. Längs med 
detta stråk finns det flera andra handelsmöjligheter. Höga människo-
flöden identifierades även längst med en sträcka av Västra kyrkoallén, 
likaså denna tydligt sammankopplad med handelsverksamheten i Gal-
lerian. Ett uppmätt värde av totalt mellan 800-1560 personer identifi-
erades i dessa stråk under den totala mättiden. Längs med övriga gator 
som observerades var flödet av människor mellan 60-615 personer. 
Den tid som mättes var mellan 07.00 – 09.00 samt 11.00 – 18.00. De 
människor som rörde sig under denna tidsperiod var 1428 personer 
promenerande, 22 personer sparkade och enbart fem personer cyklade. 
Gångmätningen genomfördes under vinterhalvåret.

Flerbostadshus
Enskilda bostäder
Arbetsplatser/Industri
Arbetsplatser/Instutitioner
Handel/Extern
Handel/centrum

Barriärer i Gällivare

Snö bildar barriärer på vintern

Bilstråk

Industriområde

Park

Snö

Vattendrag

Järnvägsspår
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 Orienterbarhet
Orienterbarhet är en viktig aspekt för att människor ska känna sig trygga 
i staden och veta var de är (Lynch, 1960). En god orienterbarhet gör 
att människor enklare kan röra sig i staden, samtidigt som det gör att 
resorna blir snabbare, eftersom det är tydligt att identifiera sitt förväntade 
rörelsemönster. Orienterbarhet beror av de tidigare redovisade attrib-
uten, sammanlänkande stråk och barriärverkan, men det beror också 
till stora delar av hur landmärken, målpunkter och områden är tydliga i 
stadsstrukturen. Om strukturen är stark eller svagt uppbyggd med flera 
eller få kopplingar spelar även in. (ibid) 

Landmärken - målpunkter – områden
Dundrets fjälltoppar och Malmbergets gruvlavar syns tydligt från många 
platser i Gällivare. De fungerar som omfattande radiella landmärken och 
tydliggör orienteringen för vad som är norr och vad som är söder. Övrigt 
i bebyggelsen finns två landmärken i närheten av varandra i de centrala 
delarna.  Den ena är ett 8 våningar högt byggnadskropp placerat vid det 
centrala torget och den andra är den lite lägre kyrkbyggnaden med dess 
uppstickande kyrktorn. I den övriga bebyggelsen finns inga tydliga fysiskt 
utmärkande landmärken att ta riktning efter. Dessa två landmärken bör 
förenkla orienterbarheten i centrum, men i övriga delar av staden är de 
inte lika användbara. I de övriga områdena och även i centrum bör det 
dock finnas lokala mer subtila landmärken som människorna personli-
gen använder sig av. Dessa är nog mer användbara för orienterbarheten, 
men avsaknad av fysiska landmärken bör ändå problematisera rörelsen i 
dessa områden. 

Vid studie och analys av målpunkter på den övergripande skalan av 
staden blir det mycket tydligt att det finns få tydliga målpunkter i staden. 
De få som finns är samlade i de centrala delarna och är starkt förknip-
pade med centrumhandel eller med transport. Centrumområdet kan i sin 
helhet ses som en målpunkt för Gällivares invånare. Bristande uppkomst 
av målpunkter i de övriga områdena kan bero på att de i mycket stora 
drag enbart består av enskilda bostadshus. Vid en mer detaljerad studie 
skulle eventuellt målpunkter i form av korsande stråk där chanserna för 
möten mellan människor kunna identifieras. 

Ett område med tydlig identitiet och karaktär kan skapa en specifik 
känsla för just det området (Lynch, 1960). Områden med för lika fy-
siska attribut och för tydliga gränser, så kallade barriärer, kan minska 
orienterbarheten. (ibid) I Gällivare kan båda dessa attribut identifieras. 
Staden har tydligt uppdelade områden beroende på identitet med både 
större och mindre småhusenklaver samtidigt som det är tydligt uppdelat 
vad som är centrumområde och övriga flerbostadsområden. Barriärer i 
staden bidrar till att dessa områden tydligt kan avgränsas från varandra, 
men även enklavbyggandet med enskilda gatustrukturer bidrar starkt. 
Deras skillnad från varandra kan även avläsas i integrationsanalysen. 
Det man dock kan reflektera kring är att Gällivares småstadsstruktur och 
enklavområden inte är stora i sin utsträckning. Detta kanske kan bidra 
till att orienterbarheten ökar något eftersom man kan orientera sig på ett 
lättare sätt.

Målpunkt - handel

Landmärke

Målpunkt - transport

Områden

Målpunkter, områden, landmärken

Dundret

Dundret är synligt från flera platser

Områden
Landmärke
Målpunkt - handel

Målpunkt - transport
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Kvartersstruktur

Starka och svaga kvartersstrukturer
I Gällivare tätort består stora delar av områdena av småhusområden där 
det finns tydliga vägar som delar upp området i kvarter. Det finns vissa 
flerbostadsområden med relativt stora bostadshus. Inom dessa områden 
finns det inga tydligt markerade gång- och cykelvägar. Tillsammans med 
en placering av husen i en relativt ostrukturerad formation kan detta vara 
lite problematiskt för orienterbarheten. 

I Gällivare centrum har en mer detaljerad analyskarta gjorts för be-
byggelsens placering i stadsstrukturen. Det man kan se är att det finns en 
stor blandning mellan mycket tydliga strukturer där husen i kvarteren 
bidrar till tydliga gränser mellan de offentliga stråken och tomten. I 
vissa fall finns det en blandning av både tydliga och lite mindre tydliga 
strukturer. Området runt Östra skolan är ett område med en mindre 
tydlig struktur där orienterbarheten kan vara problematisk. Strukturen 
i Gällivare centrum skulle i vissa fall kunna förbättras genom att bygga 
ihop områden med en mer uppbruten karaktär. Bebyggelsestrukturen 
i Gällivare har i stora drag kopplingar mellan varandra och en negativ 
påverkan på orienterbarheten på grund utav för svaga strukturer kan inte 
hittas. Det finns dock en tydlig barriärverkan mellan områden i staden, 
där space syntax analysen likaså tyder på en bristande sammankoppling 
i hela staden. Flera möjliga kopplingar mellan områden är i dagsläget 
bristande och att förstärka kvartersstrukturen skulle anses som gynnsamt 
för orienterbarheten med en starkare struktur.  

En karta i större storlek för kvartersstrukturen finns i bilaga 4.

Huvudstråk eller sidogata
En tydlig hierarkisk ordning mellan huvudstråk och sidogator kan hjälpa 
till att förenkla orienterbarheten (Lynch, 1960). Integrationsvärdet har 
tidigare sammankopplats med ett förväntat antal människoflöde, där 
högt integrerade stråk ansetts ha chans till större flöden jämfört med lågt 
integrerade. Om ett område i bebyggelsestrukturen har ett mycket jämnt 
integrationsvärde på alla stråken kan detta bidra till att en identifiering 
mellan vad som är ett huvudstråk och vad som är en sidogata förväntas 
vara svårare att bedöma. Att ha stråk i området med olika integrations-
grad, där ett eller några få stråk har ett högre värde än andra skulle kunna 
ge positiva utslag på orienterbarheten. Detta behöver dock inte betyda att 
alla huvudstråk måste ha det högsta integrationsvärdet i stadsstrukturen. 
Ett stråk med medelintegration kan i ett ytterkantsområde dock skilja sig 
från de lågt integrerade stråken och uppfattas som ett huvudstråk och 
därigenom förenkla rörelsen och även orienterbarheten i dessa områden. 

I Gällivare stadsstruktur finns det både i axial- och segmentanalyserna 
flera områden som med olika radier har ett jämnt integrationsvärde, 
där både de centrala delarna och övriga delar av tätorten påverkas. För 
att förbättra orienterbarheten bör områdenas gatustruktur ses över och 
tydligare skillnader skapas. 
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Samlad bedömning
Möjligheterna till en enkel rörelse i staden kan anses som bristande i Gällivare utav 
många anledningar. Det finns samtidigt attribut som kan anses som positiva och goda 
förutsättningar till förbättringar. 

Det finns många områden i tätorten där möjligheter till rörelse och orienterbarhet är be-
gränsad. Trots att Gällivare är relativt litet till ytan bedöms rörelsen vara starkt påverkad 
av olika integrationsnivåer, barriärverkan och kvartersstrukturen. Dessa tre attribut 
hänger starkt ihop där integrationsnivån för gång- och cykelstråken tydligt blir lägre 
på grund av barriärers placering. Barriärerna i Gällivare består till stor utsträckning av 
biltrafikleder. Dessa är oftast planerade på ett sådant sätt att de delat upp den befintliga 
strukturen för att ge en hög tillgänglighet för bilåkande (Boverket, 2010). Det som dock 
är tydligt är att barriärer i täta rutnätsstrukturer inte påverkar integrationsvärdet i lika 
stor utsträckning jämfört med i andra strukturer. Att tydliggöra den kvartersstruktur som 
finns i områden med låga integrationsvärden skulle därför kunna skapa en känsla för en 
mer sammanlänkande struktur och minska känslan av barriärer. För att förenkla rörelsen 
bör därmed även nya, längre stråk som kopplar på många andra stråk vara gynnsamt. Att 
planera för sådana stråk bör göras i de identifierade områdena som av dessa anledningar 
är segregerade från den övriga staden. Detta är de södra, östra och nord östra områdena. 
Området i söder är mycket intressant att studera eftersom detta område är uppbyggt som 
ett rutnät, men likaså har en dålig koppling till resten av staden. Detta måste starkt bero 
på att det inte finns långa stråk med många påkopplande stråk. 

Barriärerna delar även upp staden i olika områden där identiteten är tydligt kopplad till 
en typ av bebyggelse, ex. småhus eller flerbostadshus. Det intressanta att diskutera är här 
att integrationsvärdet och en förenklad rörelse kanske kan betyda olika i olika områden. 
Höga integrationsvärden antas ge upphov till en större rörelse av människor än ett stråk 
med låg integration. För att områden ska behålla sin speciella karaktär eller identitet finns 
det därför en anledning till att relatera integrationsnivån till de olika områdena. Alla om-
råden ska kanske inte ha ett högt flöde av människor och en hög livfullhet, utan de kan-
ske ska ha en lugnare karaktär. Detta kan exempelvis vara uppskattat i småhusområden. 
Integrationsnivån på stråken eller segmenten får dock inte vara så låga att de förhindrar 
en möjlighet till rörelse från området till andra delar av staden. Då blir dessa områden 
segregerade och detta har negativ påverkan på människors vardagsförflyttningar samt att 
det sociala kapitalet i staden minskar. Speciellt eftersom många av de viktiga målpunk-
terna i småstadsstrukturen är placerade i de centrala delarna. Det kan även vara positivt 
ur orienterbarhetssynpunkt att tydliggöra olika integrationsnivåer på stråken i områdena 
för att skilja mellan huvud- och sidogator. 

Småstaden är mindre i sin fysiska utbredning vilket bör förenkla uppbyggandet av de 
boendes egna mentala bilder och kunskapen om stadens struktur, än för en person i en 
storstad. Avstånden är mindre och de subtila intrycken blir tydligare. Gällivare tätort 
består som tidigare sagts av flera tydliga områden, med skilda bostadsområden, industri-
områden, och centrumområden, vilket kan förenkla den mentala bilden och orienterbar-
heten. Man kan alltså säga att en liten utbredning av en bebyggelse kan vara gynnsamt för 
både en känsla av trygghet samt starkt bidragande till en känsla av gemenskap.

Det finns dock mycket få målpunkter och attraktionspunkter som får människor från ett 
bostadsområde att röra sig till ett annat. Enligt analyserna kan man anta att den största 
rörelsen sker från bostadsområden till centrumområdet, och om man bor i det centrala 
området så finns det inga målpunkter ute i bostadsområdena som lockar till rörelse dit. 
Att det finns många barriärer som skiljer dessa områden åt, och att integrationen och 
sammanlänkningen till vissa områden är lägre, kan tillsammans bidra till att man som 
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individ inte rör sig till vissa områden, och då minskar helhetsförståelsen och orienterbar-
heten i dessa områden avsevärt. Detta betyder likaså att den tidigare identifierade segre-
gationen av områden, och därigenom även av människor, bara blir ännu tydligare.

Det skulle därför vara gynnsamt med att försöka skapa fler sammankopplande stråk ifrån 
de södra, östra och nord östra områdena i Gällivare tätort. Möjligheterna till rörelse till 
viktiga målpunkter, såsom handel eller transport, skulle stärkas och vardagliga förfly-
ttningar förenklas. Det kan dock finnas en nytta med att utveckla målpunkter i de övriga 
områdena i staden än enbart centrum. Rörelsen i staden skulle då bli mer utspridd och 
det sociala kontakterna skulle därigenom stärkas. 

Gångmätningen som genomförts visar på ett avvikande faktum gällande var människor i 
verkligheten rör sig. Där kan det tydligt identifieras att det inte är Hantverkaregatan med 
sina höga integrationsvärden som har störst rörelse. Det är istället parallellgatan Storga-
tan som visar på betydligt högre människoflöden, och därmed kan sägas vara det stråk 
som flest människor väljer att röra sig efter. Återigen kan vi se ett samband till att männi-
skans val av stråk starkt påverkas av barriärer. Anledningen till att fler människor rör sig 
där kan vara att Hantverkaregatan är tydligare ett bilstråk och att människans rörelse med 
gång är underprioriterat. Det finns därmed fler faktorer i staden som påverkar rörelsen än 
vad enbart space syntax-analysen berör. Längst med Storgatan finns intressanta aktiviteter 
och målpunkter, oftast handel. Analysen fångar attribut som styr människans rörelse. 
I Gällivares centrala delar kan man säga att dessa styrs av ordningsföljden målpunkter; 
barriärer; integrationsvärde. Denna observation behöver inte betyda att attributens ord-
ningsföljd är lika i de mer perifera och homogena småhusområdena. Eftersom det inte 
finns några uttalade målpunkter eller starka barriärer i dessa områden beror troligtvis 
rörelsen i större utsträckning av integrationsvärdena. 
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Avstånd, radie

3.4 Närhet mellan funktioner
En närhet mellan funktioner är en nödvändighet för människans varda-
gliga aktiviteter (Ullstad, 2008). Fokus på närhetsbegreppet bör ligga på  
gång- och cykeltrafiken eftersom detta är det trafikslag som är tillgäng-
ligt för flest människor (SKL et al., 2007). 

Avstånd
Närhet kan definieras både som avstånd i meter eller som integration 
(SKL et al., 2007). För den gående människan är ett avstånd på 1500 
meter ett tänkbart avstånd att röra sig till och från en aktivitet till fots. 
För personer med nedsatt förmåga till rörelse är 300 meter skäligt. 
(ibid) Småstadens begränsade utbredning av bebyggelse, och i detta fall 
Gällivare, har goda möjligheter till att rörelse ska i huvudsak kunna ske 
till fots. Nästan hela Gällivare tätort ligger inom en radie av 1500 meter 
mätt ifrån en strategiskt viktig målpunkt och plats för vardagsaktivitet, 
handel. Det är de nordöstra bostadsområdena och de norra delarna av 
industriområdena som ligger utanför radien. Om en person bor inom 
centrum är avståndet till handel och vissa arbetsplatser inte mer än 300 
meter. Inom avståndet på 5 kilometer inryms hela tätorten.

Om man definierar närhet med integrationsbegreppet är det områdena 
i nordöst som har en känsla av ”längre” avstånd till centrum. Att 
förstärka stråken i den riktningen och höja integrationsnivåerna för en 
ökad rörelse påverkar då känslan av närhet i staden positivt.

Funktionsintegrering
Funktioner som identifierades i småstadens bebyggelse delades upp 
mellan bostäder, arbetsplatser (industri, instutitioner och kontor) samt 
handel (extern och centrum). Det identifierades också platser i staden 
där alla tre funktionerna fanns inom ett tydligt avgränsat område, blan-
dade funktioner. Denna uppdelning gjordes för att särskilja de utpekade 
viktigaste funktionerna för en människa att ha närhet till, där bostaden 
är utgångspunkten för blandningen men även för rörelsen i staden.  

Analysen visar tydligt på en stark uppdelning av funktioner. I den 
västra och nordvästra delen av Gällivare finns ett långt utsträckt indus-
triområde med flera arbetsplatser. Övriga arbetsplatser är i stort sett 
samlade i de centrala delarna och i ett stråk som sträcker sig upp mot 
Lasarettet området i öst. 

I bostadsområdena återfinns enbart arbetsplatser som förskolor el-
ler skolor. Några få industrifastigheter finns insprängda i bostadsbe-
byggelsen. Det är enbart i centrum som det återfinns en tydlig funk-
tionsblandning i hus eller i kvarter. Ett externhandelsområde finns 
placerat i Gällivares nordvästra del tydligt placerat i närhet till stora 
trafikleder

Eftersom det i dagsläget enbart finns en funktionsintegrering i de cen-
trala delarna indikerar detta på att känsla av urbanitet enbart återfinns 
i denna del av staden. Stadens centrum har alltså haft en stark ställn-
ing för inrymmande av de övriga funktionerna i småstaden utöver 
bostäder. 

1500 meter

300 meter
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Det finns som identifierat i analyskartan fortfarande stor möjlighet till en ökad funk-
tionsintegrering i de centrala delarna. Funktionsintegrering kan i Gällivare antingen ske 
genom att lägga till bostäder i kvarter med enbart handel eller arbetsplatser. Det finns 
även identifierade områden i de centrala delarna som enbart innehåller bostäder, där en 
motsatt integration är möjlig. En ökad nivå av funktionsintegrering skulle kunna minska 
risken för att centrumhandeln utkonkurreras av de externa handelsområdena. 

Eftersom avstånden i Gällivare, och därigenom småstaden, är möjliga för både gång 
och absolut för cykel, kan ett externt handelsområde anses som överflödigt och prob-
lematiskt för orten ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det begränsade antalet invånare 
i Gällivare sprids ut till två platser och detta minskar livet i staden. Istället borde man 
fokusera på att integrera handelsverksamhet med övriga funktioner i de centrala delarna 
av småstaden. Detta skulle bidra till att alla människor skulle få jämlikare förhållanden, 
eftersom de flesta har möjlighet till att gå till centrum. Om externhandeln skulle ta över 
och utarma småstadens centrumhandel, skulle många goda möjligheter till stadens liv 
försvinna. Handel är en av de aktiviteter i vardagen som gynnar störst rörelse av män-
niskor (Berglund et al., 2004). Att småstaden har ett mindre befolkningsunderlag gör att 
handeln blir känsligare eftersom ett minskat underlag genererar i minskad omsättning. 
Småstaden har på så vis eventuellt ett högre behov av att alla människor handlar inom ett 
avgränsat område för att öka underlaget. Det är i småstadens sammanhang alltså av stor 
vikt att man i större utsträckning arbetar för att integrera externhandeln i det befintliga 
centrumet och därmed utöka samspelet dem emellan. 

En ökad funktionsintegrering i de centrala delarna skulle stärka centrumets roll och vara 
den starkaste målpunkten i staden. Trots detta får man inte glömma bort att funktion-
sintegrerade miljöer är gynnsamma och eftersträvansvärda i de redan mycket homogena 
bostadsområdena. Här skulle en integrering av arbetsplatser, både lättare industri samt 
institutioner, vara gynnsamt. Avstånden är återigen inte så långa vilket bidrar till relativt 
korta pendlingstider till och från bostad till arbetsplats. I småstaden är detta inte något 
identifierat problem. 

Genom att öka funktionsintegreringen i de centrala delarna framförallt, samt även i 
bostadsområdena, skapar det möjlighet till att enklare hantera vardagens aktiviteter, 
samtidigt som det ger människor möjlighet att vara en del av det offentliga livet. Utan 
detta kommer staden bli socialt inaktiv och både informationen och kontrollen försäm-
ras. Utan funktionsintegrering är möjligheterna till att uppmuntra en social mångfald 
små.

Flerbostadshus
Enskilda bostäder

Arbetsplatser/Industri
Arbetsplatser
Handel/Extern
Handel/centrum

Blandade funktioner

Övergripande funktioner

Enskilda bostäder
Flerbostadshus
Blandade funktioner
Arbetsplatser/Industri
Arbetsplatser
Handel/Extern

Handel/Centrum
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Förtätning
En förtätning med fler arbetsplatser, handel och bostäder, det vill säga 
alla tre olika funktionerna, i centrum skulle vara önskvärt och möjligt 
eftersom det finns stora och många ytor att förtäta på. Detta skulle 
öka blandningen av funktioner i området och vara gynnsamt för både 
mänskliga möten, men även för att stärka befolkningsunderlaget och 
därigenom bibehålla en god servicenivå i centrum. En förtätad be-
byggelse skulle leda till att området fortfarande kan behålla sin ställn-
ing som centrum där urbanitetsnivån är så pass hög att känslan att 
stiga in i centrumet även är det. Viktiga vardagsfunktioner i Gällivare 
är i dagsläget belägna antingen i centrum eller i det perifera industri-
området. För att skapa en närhet till fler vardagsfunktioner är det alltså 
mest intressant att förtäta staden i de centrala delarna med bostäder. 
Med ett ökat antal bostäder kommer efterfrågan och servicenivån att 
öka vilket ger bättre möjlighet för ett gott utbud av många olika funk-
tioner och aktiviteter i människans närhet i småstaden.  

I de centrala delarna av Gällivare finns det många så kallade outnyt-
tjade platser identifierade. I denna analys är det större parkeringsplat-
ser, oexploaterade fastigheter samt outnyttjade grönområden som 
representerar de outnyttjade platserna. I Gällivares centrumbebyggelse 
finns det flera större bilparkeringsplatser utspridda över området. Med 
tanke på centrumets relativt lilla skala kan parkeringsytorna anses som 
många och stora i sitt antal. Områden som med fördel skulle kunna 
förtätas och parkeringarna kan istället spridas ut i området. 

Det finns två fastigheter som är helt oexploaterade som med fördel 
skulle kunna förtätas, eftersom de i dagsläget inte har något syfte. 
Andra platser som är outnyttjade i staden eller som skulle med fördel 
kunna bidra till en attraktivare stadskärna är grönområden. Det finns 
en fastighet i centrum som har flera grönytor som med fördel kan 
användas för förtätning och därmed en ökad närhet för invånarna till 
viktiga vardagliga funktioner. Sedan finns det flera grönområden i 
anslutning till den norra biltrafikleden. Dessa områden skulle kunna 
användas för förtätning med bebyggelse. Ett mindre trafikrum skulle 
eventuellt också minska barriärverkan och förenkla rörelsen i staden, 
vilket vore en positiv bieffekt av förtätning. 

Täthetsgraden i de centrala delarna är låg. Exploateringsgraden vari-
erar för fastigheterna mellan värden på 0,12 – 0,92. Det allra flesta 
fastigheterna ligger på ett exploateringstal mellan 0,20 – 0,50. Det finns 
alltså stora möjligheter till att öka exploateringsgraden i de flesta fasti-
gheterna ytterligare, där outnyttjade platser gärna kan ses över först. 
De fastigheter med stora parkeringsytor är de fastigheter som har lägre 
exploateringsgrad än övriga fastigheter. Detsamma gäller även de med 
impedimenta ytor och oexploaterade fastigheter. 

För att förbättra de befintliga mer perifera bostadsområdena med en 
större närhet till viktiga funktioner bör ”oanvända” områden såsom 
identifierade ovan ses över och möjliggöras för att inrymma arbetsplat-
ser. Det som dock kan vara viktigt att tänka på är att arbetsplatser har 
en önskan om att vara placerade i miljöer som gör att spontana möten 
kan uppstå och relationer enkelt upprätthållas. Det betyder att arbet-
splatser inte bör placeras enskilt utan på platser där flera arbetsplatser 
kan rymmas inom ett nära avstånd. Den yta som behövs för arbetsplat-
ser idag är relativt stort i Gällivare om man jämför med de andra funk-
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tionerna. Detta bör betyda antingen att det finns många arbetsplatser eller/och att de 
industriarbetsplatser som finns är ytkrävande. För att kunna integrera dessa i de befint-
liga bostadsområdena måste deras yta bli mer kompakt. Ett nytänkande, med att kanske 
blanda olika verksamheter i samma byggnad, borde eventuellt även anammas. Eftersom 
småstaden inte har oerhört långa avstånd från ett bostadsområde till önskvärda funk-
tioner är alternativet med en förtätning av staden med bostäder i centrum mer intressant 
än att förflytta befintliga industriverksamheter in i bostadsområden. Det kan dock vara 
intressant att skapa planförutsättningar för nya arbetsplatser att etablera sig i strategiskt 
viktiga i bostadsområden. En förtätning i centrum skulle även öka möjligheterna för fler 
verksamheter att etablera sig och växa genom ett ömsesidigt utbyte av tjänster och varor 
baserat på närhetsprincipen. 

I Gällivares fall är det speciellt en förtätning av bostäder som är den stora frågan att han-
tera i och med utflyttningen av människor från Malmberget. 

Samlad bedömning
Det finns många positiva och även negativa aspekter för närheten mellan funktioner i 
småstaden. Det mest tydliga positiva egenskapen med småstaden är att avstånden och 
därigenom ”närheten” mellan funktioner är relativt kort. Detta även om de är funktion-
suppdelade. Den största delen av bebyggelsen och därigenom mellan bostad till arbet-
splats överskrider inte 1500 meter. Närhet mellan funktioner är önskvärt eftersom det 
ger människor goda möjligheter till att enkelt hantera och pussla ihop sitt vardagsliv och 
de aktiviteter och rörelsen där emellan. Avståndet till handel, som är den viktigaste funk-
tionen att ha närhet till, är relativt kort. Det man måste reflektera över är att om man bor 
i en småstad så blir dock avstånd relativa. Ett avstånd på 1,5 kilometer kan säkerligen 
kännas längre i småstaden än i en större stad, eftersom man ”rör sig över hela staden”. 
Detta bedöms hänga ihop med benägenheten att promenera och cykla kortare sträckor i 
småstaden, jämfört med i storstaden.

De korta avstånden är mycket positiva i sin bemärkelse att de ger människor ökade möj-
ligheter till att röra sig med gång- och cykel istället för med bil. Detta ger en jämställdhet 
och jämlikhet i samhället. Det ger även privata- och samhällsekonomiska vinster. En 
ökad rörelse med gång och cykel har även positiva hälsoeffekter. Trots att avstånden är 
korta i småstaden, ser man att den är uppbyggd och anpassad för biltrafiken, vilket gör 
att det kommer finnas olika villkor för människorna i staden. 

Att det finns ett tydligt stadscentrum där avstånden är korta, och där de boende kan 
nå de flesta funktionerna inom en radie av 300 meter, ger goda möjligheter till att nå 
de funktioner som är nödvändiga. När människans vardagliga aktiviteter är enkla att 
hantera ökar även möjligheterna för de andra två aktiviteterna, valbara och sociala, att 
uppstå. För att förstärka centrumets position för handel och även som vardagsrum för 
människor skulle en förtätning i dessa områden vara fördelaktig. En högre känsla av 
urbanitet skulle då skapas och möjliggöra för fler möten mellan människor och en social 
mångfald tillåtas i högre utsträckning. 

 I de centrala delarna av staden bör integreringen av funktioner komplettera de 
”saknade” funktionerna i varje kvarter. Det finns många outnyttjade platser att förtäta 
på vilket ökar urbanitetesnivån samt exploateringsgraden i staden. Det finns säkerligen 
ett flertal arbetsplatser i det perifera industriområdet som kan placeras i centrum. I de 
perifera och homogena bostadsområdena kan man med fördel även planera in för en 
funktionsintegrering av arbetsplatser. Genom att funktionsintegrera staden kan tryg-
gheten och rörelsen i alla områden i staden förbättras. Det kommer annars vara mycket 
bristande eftersom många områden i småstaden Gällivare blir helt folktomma under 
stora delar av dygnet. Det är speciellt i bostadsområdena och industriområdena som 
detta sker. 
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Genom att förtäta längst med vissa stråk kan både en närhet och en förenklad rörelse 
byggas upp. Funktionsuppdelningen av våra städer kan brytas genom att planera GC-
stråken tillsammans med bilstråken, samtidigt som en förtätning längs med viktiga 
stråk kan höja stråkets status och därigenom får en tydligare funktion av huvudgata. Ett 
större flöde av människor längs med ett stråk ger också ökade möjligheter för service att 
etablera sig i området. 

Utan en funktionsblandning och förstärkande av stråk genom de homogena bostadsom-
rådena kommer det inte finnas möjlighet för service att etablera sig och avstånden till 
viktiga funktioner kommer fortsätta vara problematiska och ojämlika. Detta är speciellt 
tydligt för äldre, funktionshandikappade samt kvinnor. Det är dock anmärkningsvärt att 
påpeka att småstadsbor har en mindre benägenhet till att röra sig med gång eller cykel 
än en storstadsbo, vilket förstärker motivet till varför en funktionsblandad bebyggelse är 
eftersträvansvärt även för småstadens bebyggelseutveckling och struktur. Närheten för 
barn till dagis och deras föräldrar är däremot mycket bra i småstaden idag då det finns 
sådana funktioner i de flesta bostadsområden. 
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3.5 Variation av bebyggelse
En variation i stadens arkitektoniska uttryck kan tilltala olika människor i olika delar 
av livet och här bör även en stor variation eftersträvas för att stadens miljöer ska tilltala 
många olika människor (Boverket, 2010). Upplåtelseformer är något som påverkar, men 
detta tas inte med i denna analys på grund utav tidsbrist. 

Bebyggelsetyper
Det finns fyra olika typer av bebyggelsetyper i Gällivare. Dessa fyra är flerbostadshus, 
friliggande bostadshus, radhus och parhus. Den till ytan största andelen är de friliggande 
bostadshusen. Man ser tydligt att dessa är byggda i de perifera områdena av staden. 
Ibland är de en del av större bostadsområden och ibland är de byggda som enskilda en-
klaver i bebyggelsestrukturen med enbart en eller få vägar in till området. I de centrala 
delarna finns till största delen flerbostadshus. Denna typ av bostadsmöjlighet finns även 
omkring det avgränsande centrumområden, på andra sidan av de identifierade barriär-
erna. Man ser även att dessa bostäder sträcker sig upp längst med ett stråk mot öster. 
Parhusen finns enbart på en plats i staden, medan radhusen finns insprängda i de frilig-
gande bostadsområdena i de norra delarna av staden, hela vägen från väst till öst. 

Man kan alltså säga att det finns goda möjligheter för människor i Gällivare till att hitta 
bostäder som tilltalar dem, vare sig det handlar om vilken bostadstyp som passar ens 
livssituation eller ekonomiska olikheter. Det finns dock möjlighet att planera för en 
ökande blandning av bebyggelsetyper inom staden. En ökad variation av bebyggelse-
typer betyder förhoppningsvis även en ökad blandning av personer från olika inkomst-
klasser, med olika livssituationer, olika åldrar eller med olika bakgrunder. Detta skulle 
vara en bidragande faktor för att människor ska bli inkluderade i samhället och inte bli 
utsatta för problem sammankopplade med segregation i lika stor utsträckning. 

Flerbostadshus

Friliggande bostadshus
Radhus

Parhus

Bebyggelsetyper

Flerbostadshus

Friliggande bostadshus
Radhus

Parhus
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En våning

Två våningar

3-4 våningar

8 våningar

Avgränsning

Analys av våningshöjder

Höjd på bebyggelsen

Arkitektoniska uttryck
I centrala Gällivare är bebyggelsen låg. Våningstalen ligger huvudsak-
ligen mellan 2-4 våningar. Några få byggnader är enbart en våning. 
Detta är mestadels större kommersiella lokaler eller enskilda småhus.  
Det finns en mycket avvikande byggnad i centrum och detta är en byg-
gnadskropp på åtta våningar i anslutning till den centrala torgytan. 

Gällivare centrum skulle kunna vara mer varierande i sitt vertikala 
uttryck. En möjlighet till detta kan vara att förtäta med fler bostäder 
uppe på befintliga byggnader med samma våningsantal. På de platser 
i centrum som en förtätning med nya bostäder ansetts varit möjligt 
kan dess vertikala höjd ses över för att bryta av den homogena höjden. 
Man bör även överväga att planera för en höjd som relaterar till våra 
mänskliga sinnen. Variationen på byggnadernas höjder bör inte variera 
allt för mycket. I en småstad blir små variationer i höjder av byggnader 
mycket framträdande. Om det enbart ska byggas ett fåtal nya byggnad-
er bör våningshöjderna fortsätta att variera mellan 2-4 våningar för att 
passa in i den byggnadsskala som Gällivare har idag.

Samlad bedömning
I Gällivares stadsstruktur finns det aspekter som kan bidra till att män-
niskor från olika grupper i samhället är segregerade eftersom det finns 
tydliga bostadsområden enbart för småhus, medan flerbostadshusen 
återfinns i stora delar av den mer centrala bebyggelsen. Aspekter som 
kan bidra till en segregation finns alltså identifierad i analysen och bör 
hanteras men eftersom segregation i första hand inte styrs av be-
byggelsen, utan av exkludering på arbetsmarknaden, bör fokus istället 
ligga på att skapa möjligheter för integration. Ingen skillnad ska göras 
på personer oavsett vars man bor eller vem man är (Boverket, 2010). 
Gällivare har en variation av bebyggelsetyper där det finns bostäder 
som passar de flesta människorna. Detta är en positiv aspekt för möj-
lighet till att komma in i samhället och integreras med övriga viktiga 
funktioner i ens liv. I dagsläget i Gällivare är valmöjligheterna dock 
små då det är brist på bostäder, särskilt varierad bebyggelse i attraktiva 
lägen. 

Att dessa typer av boende är uppdelade mellan varandra kan dock 
bidra till att segregationsens moraliska dilemma, med ett ojämnt 
maktförhållande mellan grupper, som Mats Franzén (2001) reflek-
terar kring existerar. Möten mellan människor blir oftast enbart med 
personer som är i ens liknande livssituation eller med andra liknande 
egenskaper. För att skapa en integration av människor och bidra till ett 
tillåtande klimat och förståelse för mångfalden bör en större variation 
av bostäderna göras. I en småstadsstruktur med relativt uppdelade 
bebyggelseområden kan dessa aspekter bli problematiska och bidra till 
ökat avståndstagande mellan olika grupper. 

Det är viktigt att skapa möjligheter för människor att uttrycka sina 
olika åsikter muntligen till varandra eftersom den riktiga mångfalden 
då skapas (Sennett, 1990). Att skapa en ökad variation av människor 
med bebyggelsetyper och arkitektoniska kvaliteter ger då fler möj-
ligheter för en verbal konflikt eller enbart större chanser för att se 
varandra i samhället. 

Det kan även vara intressant att studera fasaders uttryck eller entréers 
utformning. Om inte de tekniska eller arkitektoniska kvaliteterna är 

En våning

Två våningar

3-4 våningar

8 våningar

Avgränsning

Analys av våningshöjder

Byggnader längs med Storgatan
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uppskattade av befolkningen kan detta leda till att dessa byggnader eller områden ratas 
av människorna och förstärka segregationen av människor i samhället. Detta eftersom 
människor som har möjlighet till att aktivt välja var de vill bo då har en bättre möjli-
ghet till att flytta. De som blir kvar har inte den möjligheten. Hur den arkitektoniska 
kvaliteten påverkar Gällivare på annat sätt än den variation som identifierats i analysen 
är i examensarbetets fallstudie inte möjlig att fastställa. 

I småstaden skulle man kunna reflektera kring att det finns både goda och mindre goda 
aspekter för att bidra till tillit och gemenskap. Den uppdelade bebyggelsen kan bidra till 
att man enbart skapar en gemenskap med ”liknande människor” och då kan de grup-
per med mest inflytande få sin vilja igenom i de flesta fall, och andra röster glöms bort. 
En annan negativ aspekt kan vara att bilden och möjligheterna för gemenskap ibland 
förutsätter att alla människor är lika. Alla ska behandlas lika, men vi måste alla få 
möjlighet till att vara individuella, vårt ”jag”. Om man inte passar in i den övergripande 
”gemenskapen” blir skillnaderna mer tydliga och en person kan ha svårt att passa in på 
offentliga platser utformade för gemenskapen. I småstadsliknande förhållanden finns det 
även risk för att denna känsla av gemenskap och alla de förpliktelser som följer blir så 
pass krävande att man minskar sitt offentliga liv och rör sig i mer privata kretsar. Även 
detta skulle gynnas om man planerade för en större variation i staden, så att alla män-
niskor kan delta i det offentliga livet samtidigt som man får möjlighet till detta liv utan 
förpliktelser. 
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3.6 Möten mellan människor
Möten mellan människor handlar om att skaffa rumsliga förutsättningar för att de val-
bara aktiviteterna och därigenom även de sociala aktiviteterna i en människas liv ska 
kunna komma till uttryck i staden (Gehl, 2011). De offentliga rummens utformning kan 
starkt bidra till om dessa möten sker. (ibid)

De offentliga platserna bör anpassas för de mänskliga sinnena för att ge de bästa 
förutsättningarna för att harmonisera med människans både likheter och olikheter (Gehl, 
2011). Det är främst en reducerad hastighet på rörelser i staden och de aspekter som har 
med vår syn att göra som påverkar. (ibid) 

Avstånd och storlek på rummen
De offentliga rummens storlek kan påverka möjligheterna och graden för hur ofta möten 
mellan människor uppstår (Gehl, 2011). Detta hänger starkt ihop med våra mänskliga 
sinnen och det påverkar hur vi uppfattar den rumslighet vi befinner oss i. (ibid)

De flesta av Gällivares centrums gator varierar med ett avstånd på 17 till 18 meter mellan 
fasad till fasad. Det finns några gator med smalare avstånd än detta, och dessa varierar 
mellan 12 till 14 meter. Dessa gaturum kan med hänsyn till människans ena sinne, syn-
en, uppskattas som offentliga platser med viss potential för att de sociala aktiviteterna, 
och därigenom de mänskliga möten, ska uppstå. På dessa gator har man som människa 
möjlighet till att känna igen en person och även uppfatta ansiktsuttryck och vilken känsla 
människan har. Det är dock för stora avstånd för att man ska kunna använda sitt sinne 
som hörsel består av. För att kunna höra vad andra människor säger måste avståndet 
vara mindre än sju meter (Gehl, 1960).  Man skulle kunna argumentera för att offentliga 
gaturum som är uppdelat med trottoarer på vardera sida av bilvägen kan fungera som två 
separata offentliga rum.

Man kan tydligt se att ett offentligt rum kan uppfattas som olika utbredda beroende på 
vilken skala de analyseras på. Här kan den breda Kyrkoalléen utgöra ett gott exempel. 
Om man på en mer övergripande skala definierar det offentliga rummet som avståndet 
mellan byggnadskropp till byggnadskropp och därigenom den rumslighet som utgör 
rummet däremellan uppfattas det offentliga rummet med ett avstånd på 60 meter. För 
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Offentliga gaturum i centrum

att vara ett offentligt rum är det därmed mycket brett och de sociala 
aktiviteterna får svårare att uppstå. Vid ett sådant brett rum spelar de 
mänskliga sinnena mycket liten roll. Om man sedan studerar rummet 
på en mer detaljerad skala ser man att den breda rumsligheten tydligt 
kan indelas i smalare offentliga rum, där andra rumsliga attribut delar 
upp rummet i mindre rumsligheter. I dessa offentliga rum finns det 
större chanser för att de sociala aktiviteterna kan uppstå. Allén kan i 
stora drag delas upp i tre horisontella rumsligheter med sidogator på 
16 meter med ett 28 meter brett parkområde emellan. Dessa avstånd är 
dock stora för att utgöra miljöer som uppmuntrar möten mellan män-
niskor. I de södra delarna av området är rummet uppdelat ännu mer 
med smala stigar, där chanserna kan anses som förbättrade. 

Det kan dock anses som problematiskt med att dela upp offentliga rum 
i flera mindre eftersom att möten mellan människor uppstår när två 
personer möts i rummet. Om man istället sprider ut människorna på 
två olika sidor av gaturummet kommer alltså de sociala aktiviteterna 
minskas. Space syntax analyserna tyder även på att integrationsgraden 
och därigenom även det förväntade flödet av människor kommer vara 
mindre i de delar av det offentliga rummet som man delat upp. Det 
högsta integrationsvärdet kommer i de flesta fall vara i de stråk som 
finns längs med Östra- och Västra kyrkoalléen. 

Det finns många problematiska gaturum i Gällivare som absolut inte 
kan anses bidra till att möten mellan människor skapas. Detta är de 
omkringliggande gaturummen som är anpassade för biltrafiken. Deras 
avstånd är för breda för att kunna sägas tilltala något av våra sinnen. 
Rörelse med bil innebär en högre hastighet än när man rör sig till fots. 
Denna ökade hastigheter reducerar våra möjligheter till att använda 
våra sinnen enormt. Vi kan inte använda vår hörsel, nivån på synen 
minskas och likaså detaljeringsnivå vi kan uppfatta människor och 
aktiviteter (Gehl, 1960). Dessa breda trafikområden skapar även som 
redan identifierat en stor barriärverkan vilket reducerar möjligheterna 
för människor att röra sig till och från området negativt. 

Hur de offentliga rummen delas upp och avstånden på rummen 
varierar under året. Under vinterhalvåret kommer den uppdelade 
Kyrkoalléen att upplevas som enbart sidorummen, då de gångstigar 
som finns i parkområdet inte kommer vara plogade. Enbart några få 
stråk kommer vara möjliga att röra sig längs med. Under vintern skapas 
alltså ökade möjligheter för människor som upprätthåller eller rör sig i 
de offentliga rummen till att träffas. Detta eftersom koncentrationen av 
gatorna ökar. Å andra sidan kan man reflektera för att antalet personer 
som använder de offentliga rummen blir något färre på grund av kylan.

Axialanalys, integration vid R3
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Entréer
Om man studerar antalet entréer och delar upp dessa mellan antingen en publik, dvs. en 
entré för kommersiell verksamhet eller arbetsplats, eller privat, dvs. bostad, kan enhet-
sindelningen mellan funktioner i stadens centrum identifieras. 

I kvartersstrukturen som finns i Gällivare kan man tydligt se en skillnad mellan hur pub-
lika och privata entréer är placerade. I stora drag är de publika entréerna och därigenom 
även funktionsindelningen tätt placerade ut mot gaturummet längs med delar av Storga-
tan och även en kort sträcka efter Malmbergsvägen. De övriga kommersiella entréerna är 
placerade mot gatan, med enbart några enstaka eller ensamt placerade entréer. De entréer 
som är enskilt placerade är de tre som leder in till den stora gallerian, eller till arbetsplat-
ser.

De privata bostadsentréerna är i största andel placerade på innergården för bostadshuset, 
alltså vänd bort från gatan och dessa kan därför i liten utsträckning sägas bidra till en 
tät enhetsindelning. Detta eftersom det enbart blir byggnadens yttervägg som vetter mot 
gatan. 

Man kan sammanfattningsvis sägas att tät enhetsindelning kan hittas i Gällivares struktur 
längs med delar av Storgatan. Längs med denna sträcka kan ett flertal olika funktioner 
och verksamheter hittas, vilket ger en ökad aktivitet på gatan. Dessa enheter bygger på 
korta och djupa enhetsindelningar av byggnaden, vilket är önskvärt eftersom det gynnar 
människans sinnen och intresse till att uppehålla sig i det offentliga rummet. 

Kommunen kan reglera möjligheterna till att flera olika enheter kan etablera sig i ett och 
samma område genom att dela upp kvarteret i flera olika fastigheter. Olika fastighetsä-
gare ger olika möjligheter för variation. I dagens Gällivare varierar antalet fastighetsä-
gare i kvarteren i de centrala delarna mellan en till åtta fastighetsägare. Det vanligaste 
antalet ligger mellan en till fem fastighetsägare, vilket kan anses som en bra fördelning.

Analyskartan kan ses i större format i bilaga 3.

1
2
3
4
5

8

Enhetsindelning Privat entré

Publik entré

1. Fastigheter/kvarter

8. Fastigheter/kvarter
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Öppna eller slutna fasader
Analys över stängda eller öppna fasader bygger på de observationer som gjorts på plats 
i Gällivare i kursen datorstödd stadsplanering. Under observationen på plats kunde det 
tydligt konstateras att det finns stängda fasader på ett flertal byggnader i centrum. Stora 
delar av Gallerians fasad var mycket stängd i sitt uttryck, där hela den ena sidan vettande 
mot Postgatan var helt stängd. Byggnaderna på andra sidan gatan bidrog inte heller till 
något öppet intryck vilket skapade ett mycket ointressant gaturum. Den södra byggnads-
delen av Gallerian hade likaså en stängd fasad längs med stora delar, och tillsammans 
med byggnaden på andra sidan, ungdomsgården, skapas ett gaturum som domineras av 
dess stängda uttryck. På gatan mellan dessa byggnadsdelar rör sig en stor andel av alla 
människor i Gällivare och andelen som stannar till för att titta eller ta del av de aktiv-
iteter som försiggår i byggnaderna kan anses som noll. Om man skulle öppna upp dessa 
fasader, och då speciellt på Gallerian skulle det sociala utbytet och möten mellan män-
niskor i större utsträckning ske eftersom människor då skulle uppehålla sig längre i detta 
viktiga offentliga rum. Det kan dock reflekteras att skyltfönster inte behöver betyda att 
den “öppna synligheten” som eftersträvas skapas. Inredning och skyltning i fönstret kan 
bidra till att fasadens uttryck blir stängd ändå. 

Det finns flera andra ställen i Gällivare centrum med stängt uttryck på sina fasader, där 
de mest dominerande är parkeringshusen. Det bidrar även med att byggnadernas entréer 
till bostäderna är placerade på insidan av kvarteret eftersom de fasader som vetter ut mot 
gatan är homogena med enbart fönster från lägenheterna som ”öppnar” upp. 

Längs med Storgatan finns det många fasader med ett mer ”öppet” intryck och dessa byg-
gnader innehåller många aktiviteter som är förknippade med handel eller arbetsplatser. 
Här kan människans aktiviteter under en dag, och speciellt de valbara och sociala antas 
ha goda chanser till att uppstå och bidra till att människor i Gällivare möts. 

Öppna och stängda fasader kan i stor utsträckning identifieras till de mest använda och 
centrala stråken. I den övriga bebyggelsestrukturen finns det blandning av båda, men 
de är inte lika stort upptagande av ett kvarter. Stängda fasader i dessa områden bör vid 
ombyggnation reduceras och öppna fasader i större utsträckning uppmuntras. 

Öppen fasad Stängd fasad
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Multifunktionalitet
Multifunktionalitet på de offentliga platserna är gynnsamma om det 
finns en blandning av funktioner men även mellan olika människor 
(Gehl, 2011). Då finns även bättre möjligheter för en varierande 
aktivitet att äga rum på de offentliga platserna. (ibid) Funktionsbland-
ningen i småstadsstrukturer i de centrala delarna är både bristande och 
på några platser goda. För att en multifunktionalitet på de offentliga 
platserna ska uppstå i större utsträckning kan blandningen med fördel 
ökas. Med en funktionsblandning kommer även en större variation av 
människor att nyttja de offentliga platserna, vilket även är positivt ur 
synpunkt gällande möten mellan människor. 

I Gällivare är de flesta av de offentliga gaturummen planerade för en 
blandning av trafikslag, vilket ger intressanta resor för både den gående 
och den cyklande människan, men även för biltrafikanten. En del av 
Gällivares offentliga rum är helt bilfri och enbart möjligt att röra sig 
med gång eller cykel. Detta kan anses som en god aspekt för möten 
mellan människor och därigenom den sociala hållbarheten, efter-
som om man ska ta sig till och från de viktiga centrala aktiviteterna 
måste man parkera bilen en bit ifrån och promenera till målpunkten. 
Målpunkten kan i detta fall oftast vara handel, som är den vanligaste 
vardagliga aktiviteten. Fler människor kommer därför röra sig med 
sakta hastighet och tiden de kommer uppehålla sig i det offentliga 
rummet ökar. Därigenom ökar även multifunktionaliteten av aktiv-
iteter och händelser i stadens offentliga rum. 

Övergång från privat till offentligt
De flesta bostadsentréer i Gällivares centrum är placerade med utgång 
från bostaden mot innegården, dvs. vänd bort från gatan. Även fast de 
flesta av bostäderna har utsikt ut mot den offentliga gatan är rummet 
inte enkelt tillgängligt eftersom man måste ”gå runt byggnaden” för 
att kunna delta. Detta kan påverka människans deltagande i stadslivet 
negativt, vilket i sin tur påverkar möten mellan människor och den 
sociala hållbarheten negativt. Nya bostadsentréer bör därför placeras 
med entré mot gatan för att det ska vara enkelt att nå gatan. Det blir 
även med denna bebyggelsestruktur, med privata innergårdar och 
offentliga gaturum, tydligt uppdelade zoner. Gehl (2011) anser att det 
i större utsträckning bör planeras med en tydlig men nedtrappande 
övergång mellan dessa två för att människor i större utsträckning ska 
vistas i de offentliga rummen. 

Olika funktioner synliggörs
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Flöde av människor
I den genomförda gångmätningen registrerades antal personer som rörde sig i stadens 
struktur under ett antal timmar. Denna gångmätning kan ge intressant information som 
kan vara värd att analysera. Både för att skapa sig en förståelse för hur människor rör sig i 
den specifika staden men även för att kunna få en övergripande bild över nivån på flödet 
av människor i en småstad. 

Det har reflekterats av Gehl (2011) vilka nivåer av flöden av människor som är passande 
för olika bredder på gaturummen. Han ansåg att ett flöde på 30-40 personer per minut 
var passande för en gata som var 3 meter bred. Detta var en reflektion som han argumen-
terade för utifrån Venedigs gator. Gällivare och Venedig har många skillnader, både i sin 
bebyggelsestruktur och geografiska placering, men även den skillnaden att Venedig är en 
mycket större stad än Gällivare. Reflektionen säger dock att gaturummen bör vara relativt 
små för att de ska generera goda möjligheter för möten i relation till antal människor som 
rör sig. 

I Gällivare har en ungefärlig flödesanalys kunnat göras och resultatet visar tydligt på att 
det finns en stor skillnad att ta hänsyn till. Flödet av människor är avsevärt mycket lägre i 
Gällivare där det maximala antalet människor som noterats under en minut var sex per-
soner. I stora drag låg flödet mellan 0-1 person per minut och en del låg upp till två per-
soner. Under en timme kunde ett människoflöde på 365 personer maximalt observeras. 

Gångmätningen genomfördes under en relativt kall vinterdag vilket kan ha reducerat 
antalet personer som rörde sig ute i de offentliga rummen något, men observationen 
visar ändå på att flödet av människor är mycket begränsade i småstaden.

Samlad bedömning
Den aspekt som kan anses vara mest intressant att reflektera över är det mycket låga 
flödet av människor som rör sig i småstaden. Att det är få personer i rörelse minskar 
förutsättningarna för möten avsevärt. Det blir därför mycket viktigt att de offentliga 
rummens kvalitet är så pass god och intressant att dessa få människor ökar tiden de utför 
olika aktiviteter. 

Att det finns brister i den fysiska kvaliteten påverkar tiden vi ägnar oss åt eller överhu-
vudtaget genomför valbara och sociala aktiviteter. Den största rörelsen i centrum är förk-
nippad med handel, och handel har redan tidigare identifierats som en vardaglig aktivitet. 
Att förstärka de fysiska kvaliteterna som möjliggör fler möten mellan människor kring 
denna viktiga strategiska punkt i staden kan öka tiden människor vistas på de offentliga 
rummen rejält. Det är även runt detta handelsområde som många av bristerna har iden-
tifierats. Gallerian är mycket stängd i sitt uttryck, det finns enbart några få entréer in till 
funktionerna och enheterna tillhörande funktionerna är gömda inne i byggnaden. Det 
finns även andra intressanta funktioner runt omkring denna plats som bör öppnas upp 
och synliggöras, såsom ungdomsgården. 

Gallerians struktur på insidan kan dock anses ha goda förutsättningar för att möten mel-
lan människor ska uppstå. De rumsligheter som människor rör sig i och vistas på i Gal-
lerian kan anses som mindre gaturum som inte är så pass breda. De “offentliga” miljöer 
som kan hittas i Gallerian är även skyddade av väder och vind, och mikroklimatet är 
därför gynnsamt för en förlängd vistelse. Det är dock problematiskt med ett “offentligt 
rum” såsom Gallerian i viss utsträckning utgör. Problemet ligger i att tillgången till gal-
lerian regeleras med både öppettider och en viss typ av exkluderande mot vissa grupper i 
samhället eftersom det offentliga rummet är förknippat med konsumption. De offentliga 
rummen ute i staden används under dagen inte i lika stor utsträckning eftersom denna 
typ av offentligt rum finns. Att uppehålla sig i de “verkliga” offentliga rummen blir då 
mindre, och möten mellan människor reduceras under övriga timmar av dygnet. 
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De offentliga platserna är relativt breda i förhållande till det flöde av människor som kan 
förväntas i småstaden. De är även så pass breda att enbart visuella intryck kan användas 
för att kontakt och möten mellan människor ska uppstå. De få människor som finns 
sprids ut i breda stadsrum där de mänskliga sinnena inte kan användas fullt ut. Pågående 
aktiviteter i de offentliga rummen därav kanske inte uppmärksammas av andra männi-
skor och den sociala kontakten uteblir. 

För att de lågintensiva kontakterna, och därmed likaså tilliten mellan männsikor i 
småstaden, ska förbättras bör de fysiska kvaliteterna på de offentliga platserna och runt 
omkring förstärkas. Om inte detta görs kan den önskvärda tilliten anses som lika med 
noll. Tillit mellan människor skapas genom en ökad förståelse och “synlighet” av andra i 
de offentliga rummen. Trots att invånartalet i en småstad är litet så säger det identifierade 
flödet av människor att chanserna för att träffa någon man känner eller oavsett någon 
alls är mycket små. De lågintensiva kontakterna kan därför inte förstärkas. Eftersom den 
största rörelsen i staden sker för de vardagliga aktiviteterna bör kvaliteterna förstärkas 
i dessa omgivningar först för att ge förutsättningar för de övriga två, valbara och so-
ciala, att ske på dessa platser i staden. Sedan kan stadens övriga offentliga platser, såsom 
omgivande gatusektioner, ses över. 
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En våning

Två våningar

3-4 våningar

8 våningar

Avgränsning

Analys av våningshöjder

3.7 Mikroklimat
Ett gott mikroklimat på våra offentliga platser i staden påverkar vår benägenhet att utföra 
både vardagliga- och mer spontana aktiviteter (Gehl, 2011). Indirekt påverkar därmed 
ett oattraktivt mikroklimat de sociala utbyten som uppstår i dessa rum. (ibid) Ett gott 
mikroklimat påverkar även vår benägenhet till att röra oss med antingen gång eller cykel 
(SKL et al., 2007). Det är oerhört viktigt att hantera frågan för vinterhalvåret då de sven-
ska småstäderna även ska fungera för vinterklimat. Detta är speciellt viktigt i Gällivare 
med dess placering i norra Sverige. 

Våningstal och kvartersstruktur 
De flesta byggnaderna i Gällivare centrum ligger mellan en till fyra våningar. Låga byg-
gnader på den norra delen av gatan ökar chanserna för sol på marknivå (Fort St. John, 
2000). De byggnader som är placerade på den norra sidan om de offentliga rummen är 
av blandade höjder. En analys visar på att fördelningen är ungefär 1/3 goda-, 1/3 medel- 
och 1/3 relativt dåliga chanser relaterat till byggnadernas höjder. Det är dock inte enbart 
byggnadernas höjder som påverkar. Avstånden på de offentliga rummen spelar stor roll 
för solens möjlighet att lysa på platserna under stora delar av året. De breda gaturummen 
ger här en fördel med hänsyn till solinstrålningen. 

Då skuggbildning av en byggnadskropp kan vara upp till sex meter mer än byggnadsk-
roppens höjd varierar skuggbildningarna oerhört om en byggnad är en eller fyra vån-
ingar hög. En byggnadskropp på en våning kan ge en skugga på 18 meter. Två våningar 
upp till 36 meter. Tre våningar ger möjligen 54 meter och fyra våningar en skuggbildning 
upp till 72 meter. De flesta av Gällivares gatubredder ligger mellan 12-18 meter. Dessa 
kommer ha begränsad möjlighet till sol på marken, speciellt vintertid, även bara vid en 
byggnadskropp på en våning. Den breda allén som är hela 60 meter bred har dock goda 
chanser, om inte de omkringliggande byggnadskropparna överskrider fyra våningar. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att detta är skuggbildningar vid de mest extrema tiderna 
under året och då går solen knappt upp. 

Att våningstalet är mycket lågt och byggnaderna relativt sammanhängande i sin form är 
gynnsamt för mikroklimatet med hänsyn till vindens påverkan på marknivå. Den enda 
byggnaden som kan anses påverka vinden negativt är åttavåningshuset som bör bidra till 
att vinden blåser hårdare kring torgytan. Byggnaderna i väster är de enda byggnaderna 
som fungerar som vindbarriärer. Detta enbart om vinden blåser in mot centrum från 
väster, vilket i och för sig är den förhärskande vindriktningen i Gällivare. Från de övriga 
vindriktningarna är dock bebyggelsen placerad med kortsidan mot vindriktningen och 
dess upptagande av vinden minskar här. Detta påverkar mikroklimatet negativt vid de 
tillfällena.

Höjd och 
kvartersstruktur

En våning

Två våningar

3-4 våningar

8 våningar

Avgränsning

Analys av våningshöjder

Vind från väst

180

270

360/0

90

315

Förhärskande vindriktning

270

315
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För att minska vindens påverkan på de offentliga platserna och därmed ge bättre 
förutsättningar för ett gynnsamt mikroklimat bör snö strategiskt placeras som vin-
dbarriärer i de sydliga-, östliga- och nordliga riktningarna i utkanten av Gällivares 
centrala delar för att minska vindens framkomst. Man bör även placera mindre 
snödeponier mellan byggnaderna utspridda i centrum. Det finns dock som tidigare 
identifierats en problematik kring att snö kan skapa en barriärverkan i staden och 
minska människors rörelse med gång och cykel. De kan även skapa trafikfaror i form 
av minskad sikt. När dessa snödeponier eller vindbrytande snöhögar placeras ut måste 
hänsyn till dessa aspekter tas. Om rörelse i staden minskar pga. av barriärverkan 
spelar det ingen roll om mikroklimatet är behagligare, eftersom det inte kommer fin-
nas människor som kan njuta av det. Möjligheterna för barn att leka i snön minskar 
drastiskt. 

Samlad bedömning
Man ser tydligt i analysen att de offentliga platserna blir mycket problematiska att han-
tera under vinterhalvåret eftersom solens vinkel skapar låga skuggbildningar även för 
mycket låg bebyggelse. Eftersom solen är mycket begränsad under vintern i Sverige, 
och ännu mer begränsad i norra delen av Sverige under denna tid på året, kan denna 
skuggbildning i vissa fall anses som mindre påverkande för människors utevistelse. 
Vindfria platser eller platser som inte är mindre påverkade av vinden kan kanske ur 
den bemärkelsen spelar större roll. Den sammanhängande och låga bebyggelsen är 
positiv för mikroklimatet eftersom den reducerar vindens framfart ordentligt. Byg-
gnadernas placering i kvartersstrukturen ger dock enbart en stor vindminskning från 
den västliga riktningen i de yttre kanterna av centrumområdet. I de mer inre delarna 
av centrum fungerar byggnadernas placering dock som vindbarriärer i bättre utsträck-
ning. Ur denna synpunkt bör snöupplag placeras i ytterkanten av centrumområdet för 
att i ett tidigt skede minska vindens påverkning. 

För att skapa ett gynnsamt mikroklimat och en fortsatt rörelse och möten mellan män-
niskor under hela året bör alltså våningshöjder hållas låga och bebyggelsestrukturen 
sammanhängande. Både för att minska negativa påverkningar av sol och vind, men 
samtidigt likaså för att tilltala de mänskliga sinnena. Detta går dock emot de tidigare 
identifierade önskvärda variationen i byggnadshöjderna för att skapa miljöer i staden 
som ska tilltala olika människor. Snö måste användas strategiskt i hela staden, men 
får inte bilda barriärverkan. Man kan även dra paralleller till att en förtätning i staden 
med fördel kan ske med hänsyn till mikroklimatet, där nya byggnader bör placeras i 
ytterkanten eller med långsida mot vindriktningarna.
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3.8 Trygghet och social kontroll
Trygghet är en viktig aspekt att ta hänsyn till i debatten angående social hållbarhet. 
Detta eftersom trygghet är oerhört viktigt för att människor ska vilja vara ute och röra 
sig i de offentliga rummen (Jacobs, 2005). Tryggheten och även kontrollen i staden up-
prätthålls av att människorna i staden tillsammans har skapat ett nätverk av oskrivna 
regler och lagar om hur man ska bete sig i ett samhälle. (ibid) 

För att skapa trygghet längs gator och offentliga platser finns det principer som talar 
för att en rörelse av människor bidrar till trygghet (Jacobs, 2005). Det finns tre grund-
principer man kan använda sig av för att förstärka tryggheten i våra städer. (ibid)

1. Tydliga gränser mellan privat och offentligt

2. ”Eyes on the street”

3. Kontinuerlig rörelse av människor

Gränser mellan privat och offentligt
Kvartersstrukturen i Gällivare består av en blandning av privata-, semiprivata- och en 
del offentliga platser. I de kvarter där det enbart återfinns bostäder är kvartersstruk-
turen relativt sluten i jämförelse med andra kvarter. Detta bidrar till en gräns mellan 
de privata bostadsområdena mot den offentliga gatan. Kvarteren skulle i vissa fall 
kunna förtätas med ny bebyggelse i kanterna av kvarteren mot gatan för att tydliggöra 
skillnaderna mellan det offentliga och det privata ännu mer. En stor öppen yta eller 
långa avstånd mellan byggnader i kvarteret bidrar till att man som gående i vissa fall 
kan promenera över ”privata” bostadsgårdar för att få en genad rörelse. Kontrollen 
över vem som vistas i områden blir då försvårad. 

Byggnadernas placering är oftast indragna i relation till gatan. Att inte byggnaderna 
är placerade kant i kant med trottoarerna i staden skapar diffusa och semioffentliga 
områden som inte har något syfte eller användning av människorna. Dessa områden 
är oftast enbart övergivna grönytor som bidrar till att gaturummet blir ointressant och 
händelselöst. Dessa ytor används inte som andra uppskattade grönområden, såsom 
parker. Att byggnadernas utformning är sådan att entréerna är placerade på baksidan 
av husen i de flesta fall, och enbart släta fasader med fönster mot gatan gör att rörelsen 
i dessa semioffentliga platser är lika kraftigt begränsad. Nya byggnader bör dock i 
största möjliga mån placeras i liv med gatan för att inte dessa semioffentliga ytor ska 
uppstå, där både kontrollen och trygghetsaspekten kan anses som bristande.  

Det finns dock andra aspekter att ta hänsyn till än enbart byggnaders placering i kvar-
teren. Detta kan vara små men tydliga landmärken eller identifierande objekt, såsom 
staket, privata planteringar eller utsmyckningar i rummet. I Gällivare är detta tydligast 
kring de fastigheter i kvarteren där enskilda bostadshus återfinns.  

Tydlig gräns mellan privat och 
offentlig

Oexploaterad del av kvarteret 
bidrar till otrydlighet

Semioffentlig yta
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Fönster och bebyggelse mot gata

“Eyes on the street”
I Gällivares bebyggelsestruktur ligger bostadshusen och de övriga 
byggnaderna som inrymmer andra funktioner i många fall i linje med 
gatan. Det finns oftast tydliga innergårdar där även bostadsentréerna 
är belägna. Bostadshusen har genom att de är placerade i liv med gatan 
goda möjligheter för överblickbarhet genom bostadsfönstren på de 
aktiviteter som pågår. Att bebyggelsen  är låg i sin utformning är även 
positivt eftersom desto högre en människa är placerad desto mer be-
gränsad blir dess synfält neråt (Gehl, 1960). Detta bidrar även positivt 
till överblickbarheten av gatorna. Detta skapar en trygghetskänsla som 
är eftersträvansvärd i alla samhällen. 

Det finns dock vissa platser i Gällivare där det inte finns någon direkt 
överblickande av andra människor. Detta är runt omkring Gallerian 
samt på de platser där det finns stora parkeringshus. Dessa bebyggel-
sestrukturer har som redan identifierats en fasadkaraktär som är sluten 
i sitt uttryck, vilket inte möjliggör någon övervakning. Även vid stora 
outnyttjade platser, såsom parkeringsplatser, eller grönområden, är 
övervakning genom ögon på gatan inte möjlig och dessa platser kan av 
den anledning uppfattas som otrygga. 

Variation av aktiviteter under dygnet
Olika funktioner genererar rörelse i staden under olika tider under 
dygnet. För trygghet i området är det önskvärt med en rörelse utspridd 
under stora delar av dygnet för att det ska finnas en relativt konstant 
rörelse av människor (Jacobs, 2005). Genom att studera vilka funk-
tioner som finns i området och vilka tider de kan uppskattas genererar 
rörelse, tillsammans med den genomförda gångmätningen i Gällivare 
kan rörelsemönstret under dygnet i stora drag identifieras. 

     Flöde/h     Flöde/min     Flöde/h     Flöde/min
1.       29             0,48               275             4,3
2.       5             0,08               108             1,8
3.       9              0,15               47              0,78
4.       35             0,58               122             2,03
5.       47             0,78               365            6,08
6.       40             0,67               139             2,33

Minimum       Maximum

Flöde av människor

Andel funktioner i centrum: Tidsintervall:
Arbetsplatser 26% 06.00 - 08.00
   16.00 - 18.00
Handel  17% 10.00 - 18.00(21)
Bostäder  38 % 06.00 - 07.00
   16.00 - 22.00
Blandad  19 % 06.00 - 22.00

Funktioner och tid

Flöde av människor över tid
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Om man sammanställer den förväntade aktiviteten kopplat till funktioner ser man att 
de tider som bör generera störst andel rörelse av människor är mellan 06.00 – 08.00 
samt mellan 16.00 – 18.00. Under dessa tidsintervall är det många av de identifierade 
funktionerna som eventuellt kan generera en aktivitet. Detta behöver dock inte betyda 
att alla dessa funktioner kommer användas, vilket gör att den egentliga rörelsen kan 
se annorlunda ut. Under stora delar av dygnet mellan 06.00 – 22.00 finns det alltid 
minst en funktion som kan förväntas generera en rörelse. Det varierar dock mycket 
under dygnet över vilka funktioner som skapar en aktivitet. Den blandade funktionen 
genererar rörelse över alla dessa timmar. Bostäder och arbetsplatser genererar aktivitet 
med rörelse på morgonen och efter klockan fyra på eftermiddagen. Under dagen mel-
lan 10 till 18 genererar handel mycket aktivitet. 

Den andel exploaterad yta inom centrum som består av olika funktioner varierar. Den 
största andelen står bostäder för. Detta följs i ordningen arbetsplatser, blandade funk-
tioner och sedan handel. Det betyder att den yta i centrum som genererar aktivitet 
under dagen varierar och där tiderna mitt på dagen enbart genererar en rörelse till en 
tydligt avgränsad exploaterad yta. Se bild ovan. 

Den genomförda gångmätningen visar på att det finns en koppling mellan andel 
funktioner som skapar aktivitetet och antalet människor som rör sig på stadens gator. 
Den största andelen funktioner med eventuell rörelse är mellan tidsintervallet 15.00 – 
18.00 enligt sammanställningen genomförd. Gångmätningen visar även att de största 
flödena av människor kunde uppmätas i tidsintervallet 13.00 – 17.00. Det är alltså en 
liten skillnad mellan intervallen.

På morgonen mellan 07.00 – 09.00 kunde de lägsta människoflödena uppmätas, vilket 
stämmer mindre bra överrens med antagandet att en hög andel funktioner skapar 
högre flöden av människor och därmed en ökad aktivitet i området. Starttiden för 
gångmätningen var kl. 07.00 och funktionerna antas generera rörelse tidigare än så. 
Från kl. 06.00 antas en aktivitet i dessa påbörjas. Det finns då två teorier om varför 
detta samband inte stämmer med det försväntade resultatet. Den mest troliga teorin, 
är att de arbetsplatser som finns i Gällivare är av sådan typ att den förväntade arbets-
tidens start på morgonen är klockan sju. Detta betyder alltså att den förväntade rörels-
en ifrån bostäder till arbetsplatser redan skett före vi påbörjade vår mätning. Den 
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andra teorin, som anses som nästan lika trolig, kan vara att den andel arbetsplatser 
som genererar en rörelse av gående människor i de centrala delarna är få, i jämförelse 
med den redan tidigare stora andelen arbetsplatser i de mer perifera delarna. Av den 
anledningen kanske de flesta av människorna i Gällivare inte promenerar till sina 
arbetsplatser i centrum, utan de tar sig med hjälp av bil ut till de mer perifera delarna. 

Rörelsen av människor i Gällivare kan i detta fall anses som bristande i sin kontinu-
itet. Andelen människor i rörelse på morgonen är mycket liten, vilket kan bidra till att 
tryggheten under denna tid kan anses som bristande. Man kan med hjälpa av gång-
mätningen tillsammans med funktioner över tid konstatera att en stor rörelse i staden 
genereras av handeln. Graferna från gångmätningen visar på en nedåtgående trend 
av människoflöden desto närmare klockan närmar sig sex på eftersmiddagen. Det 
förväntade flödet av människor med hänsyn till de funktioner som identifierats efter 
detta klockslag kan antas ge en liten rörelse av människor. Trygghetsaspekten under 
morgonen och under kvällstid kan alltså anses som bristande eftersom det mest troligt 
innebär små flöden av människor i centrum. Det finns dock ett antal restauranger i 
centrum och fritidsgårdar som kan förväntas skapa en liten rörelse av människor mel-
lan klockan 16. 00 till 21.00. 

I de perifera områdena kan trygghetsaspekten anses som ännu mer bristande än i de 
centrala delarna. Om man studerar vilka tider under dygnet som dessa kan förvän-
tas generera rörelse av människor hittas flera tider där vissa områden kommer vara 
tomma av människor. Arbetsplatser ger en rörelse tidigt på morgonen och sedan på 
eftermiddagen. Under resterande tid av dagen är oftast personerna inne i byggnaden 
eller på annat sätt inte närvarande i de offentliga rummen. Detsamma gäller för 
bostäder. Bostadsområdena kommer under dagen ha en liten eller ingen rörelse alls. 
Båda dessa perspektiv ger folktomma områden på dagtid, vilket inte kan anses som 
trygghetsskapande. I dessa områden finns heller inga funktionsblandade områden, 
eller handelsområden, vilket minskar rörelsen av människor ännu mer. 

Med hänsyn till den genomförda gångmätningen kan man ur småstadsperspektivet 
diskutera vad en konstant rörelse av människor kan innebära. Det högsta identifierade 
värdet av antal människor per minut i Gällivare centrum är ungefär sex personer. 
Detta är som högsta värde ett lågt värde om man ska relatera detta till en konstant 
rörelse. En konstant rörelse i en småstad såsom Gällivare är alltså förknippat med ett 
lågt antal personer. För att denna konstanta rörelse ska vara gynnsam för tryggheten 
bör fler människor lockas till att överhuvudtaget vistas på de offentliga platserna och 
de få personer som uppehåller sig här bör förlänga sin tid. Eftersom de minsta flödena 
av människor identifierats under morgonen och kvällen kan det alltså konstateras att 
andelen arbetsplatser i staden bör ökas i de centrala delarna och att rörelsen av männi-
skor till de perifera arbetsplatserna i större utsträckning bör ske med gång- och cykel 
i större utsträckning. På kvällstid bör det öppnas upp för fler aktiviteter som skapar 
rörelse längre in på dygnet. Fler restauranger eller andra klubblokaler kan eventuell 
bidra positivt. Här är det dock viktigt att anamma värdet av dialog med Gällivares 
invånare.	Vad	vill	de	se	för	aktiviteter?	Vad	tycker	de	saknas?	Om	man	inte	hör	med	
invånarna kan det planeras för fel saker och den önskade rörelseökningen över dygnet 
kommer fortfarande lysa med sin frånvaro.   
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Samlad bedömning
Med hänsyn till de genomförda analyserna angående trygghet och social kontroll i 
småstaden kan följande aspekter noteras. Småstadens begränsande befolkningsmängd 
ger svårighet att uppnå ett kontinuerligt flöde av människor. Antalet personer som 
rör sig till fots till och från arbete är mycket få, och att variationen av aktiviteter under 
vissa delar av dygnet är bristande, leder till att stora delar av staden knappt kan sägas 
ha en kontinuerlig rörelse av människor alls. Känslan av att de offentliga platserna är 
tomma av människor och en öde stad kan då lätt skapas. Otrygghetskänslan kan då 
lätt uppstå. Att människor i större utsträckning känner varandra kan dock bidra till att 
man inte känner sig lika utsatt. 

Man kan uteslutande säga att de små flödena av människor är det mest problematiska 
med småstaden utifrån ett trygghetsperspektiv. Man kan dock reflektera kring att få 
människor i rörelse minskar chanserna för att träffa på ”fel” person. Otrygghetskänslan 
kan dock vara mycket stark och minska benägenheten till att uppehålla sig i stadens of-
fentliga rum. Detta skapar en ond spiral med att de få människorna i rörelse blir ännu 
färre. Att skapa en större variation av aktiviteter under dygnet kan av analyserna ses 
som en viktig punkt för att öka tryggheten och den sociala kontrollen. Detta eftersom 
rörelse hänger ihop med funktion och den rörelsemängd som denna typ genererar.  
Tryggheten kan dock anses som högre i de centrala delarna än i de perifera delarna, då 
dessa områden är utan rörelse av människor under delar av dygnet.  
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Lekplats (sommar)

Lekplats (vinter)

Förskola

Fritidsgård, Folkets hus, Badhus

Skola

Idrottsplats

3.9 Plats för barn och ungdomar
Placering i staden
Platser för barn och ungdomar är identifierade på både den övergri-
pande- och den detaljerade centrumnivån för Gällivare. De platser 
som identifierats är; lekplatser, förskolor, skolor, fritidgård, folkets hus, 
badhus samt idrottsplatser. I de perifera delarna utanför centrum har 
enbart skolor, förskolor och idrottsplatser sammanställts. Det finns 
antagligen lekplatser och andra platser för barn och ungdomar i dessa 
områden. Här kan man se att det finns skolor och förskolor kopplade 
direkt till intilliggande bostadsområden. Det är alltså hit den vardagliga 
rörelsen för dessa grupper, barn och föräldrar, sker. Avståndet och att 
dessa finns inom varje område gör att tillgängligheten kan anses som 
relativt god. De behöver inte passera några av de tydligt identifierade 
barriärerna, som för dessa grupper kan vara ännu mer begränsande än 
för andra grupper i samhället. Tryggheten för deras resa kan ur denna 
synpunkt vara önskvärd. Tryggheten för deras rörelse till och från 
skolan eller dagis, men då främst för skolbarn, kan vara bristande. Detta 
eftersom som tidigare sagt de perifera bostadsområdena är relativt folk-
tomma under dagen av vuxna. Det är dessa som fungerar som överva-
kande för barnen. Säkerheten för barnen att färdas till aktivitetsplatser 
kan anses som problematisk då det i Gällivare finns flera större vägar 
med mycket trafik. 

I de mer centrala delarna har några olika platser för barn och ungdomar 
hittats, om än de är relativt få. Den majoritet av de platser som hittats 
består av lekplatser som kan användas av mindre barn, och då enbart 
under den del av året då det inte är snö eftersom de inte är vinterun-
derhållna. De finns lekplatser av denna typ utspridd över stora delar av 
centrum och är lättillgängliga för vuxna och deras barn. På vintern kan 
snöhögar fungera som inofficiella lekplatser och den mest framstående 
lekplatsen kan hittas vid torget. I centrum finns även ett dagis.

För de äldre barnen och ungdomar finns det väldigt få platser som 
är tydligt anpassade och tillgängliga för dem. De som identifierats är 
fritidsgården och folkets hus. I de perifera delarna eller i anslutning 
till centrum finns det badhus och två idrottsplatser. Badhuset ligger 
strategiskt bra till i staden i dess centrala delar, men kan anses som 
problematisk att nå eftersom det finns tydliga barriärer. De båda idrott-
splatserna kan även anses som svårtillgängliga till fots eller med cykel. 
De ligger placerade långt ut i bebyggelsestrukturen och i områden som 
har barriärer och som även har dåliga förutsättningar för rörelse. Detta 
analyserat i den första analysen om förenklad rörelse.  Det kan alltså 
anses som att det finns bra med platser för yngre barn som är i behov av 
sina föräldrar vid vistelse i de offentliga rummen, men det finns stora 
brister i platser för äldre barn och ungdomar som kan klara sig själv. 
Detta både ur rörelsesynpunkt samt tillgänglighet, men även ur tryg-
ghetssynpunkt med övervakning av andra vuxna. 

Aktiviteter för barn och ungdomar
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Plats för spontan lek, gatan
För barn och ungdomar, men speciellt för barn, är spontan lek en viktig 
faktor i deras liv. Den spontana leken uppstår exempelvis på deras väg 
till och från skolan eller hemma i närområdet (Jacobs, 2005).  

Den typiska gatusektionen i Gällivare är 18 meter bred, med 9 meter 
körbana och 4,5 meter friyta på sidorna. Inom denna friyta finns det 
oftast både trottoar och en gräsyta. Trottoarernas bredd varierar dock 
inom bebyggelsen, men de är oftast för små för att de identifierade kri-
terierna för att spontan lek ska ha goda förutsättningar till att ta plats. 
Det finns dock gott om små platser, öppningar i kvartersstrukturen i 
närhet till gatan, som kan användas för spontan lek.

De smala trottoarerna kan även begränsa barns lek och möjlighet till 
att vistas i de offentliga rummen på sina förutsättningar. Även tryg-
ghetsaspekten är viktig för att barn ska vistas ute. Biltrafik kan ha en 
skrämmande effekt och utgör en säkerhetsrisk för barn. De begränsar 
även deras möjligheter till att enkelt röra sig till och från målpunkter i 
staden. Dessa aspekter leder till att föräldrar i större utsträckning inte 
låter sina barn promenera själva till och från deras aktiviteter, vilket 
reducerar barns möjlighet till spontan lek avsevärt. 

De platser som har ytor som uppmuntrar den spontana leken samtidigt 
som det finns goda aspekter för tryggheten är de privata innergårdarna. 
Det finns dock många negativa aspekter att reflektera över. Dessa plat-
ser är mer ointressanta för barn eftersom de är isolerade ifrån det of-
fentliga livet på gatan. Det är enbart de barn som bor i de angränsande 
bostäderna som har möjlighet till att se de lekande barnen och ”hoppa 
in i leken”. Barnens lek blir alltså inte synlig för de övriga barnen. Över-
vakningen av barnen sker enbart av de boende i de omkringliggande 
bostäderna. Att dra nytta av den rörelse som finns av människor på 
gatorna går förlorad och nivån av övervakning kan därför sägas sjunka. 
En annan negativ effekt är även att barnens lärdom om det sociala of-
fentliga livet och ett socialt ansvarstagande går förlorat. 

Det finns offentliga platser som har goda möjligheter för en spontan lek 
för barn. Detta är den breda Kyrkoalléen som finns i Gällivare cen-
trum. Här är trottoarerna och de fria ytorna breda nog för att flera olika 
aktiviteter ska kunna samsas. Det finns även en rörelse av flera olika 
människor, vilket bidrar till att platser blir intressant för barn att vistas i. 
Övervakningen och därmed tryggheten kan anses som uppmuntrande 
eftersom det finns en relativt konstant ström av människor. Att denna 
plats inte har så stor andel bostäder och därmed överblickande vuxna 
kan dock anses som negativt. Trafikflöden med biltrafik kan dock ses 
som en negativ aspekt som kan påverka säkerheten för barn att vistas på 
dessa platser i staden. 

Gatans utbredning i centrum

Gata i de perifera bostasområdena

Köryta FriytaFriyta
9 4.54.5

Typgatusektion i Gällivare
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Samlad bedömning
Analyserna visar på att det finns vissa brister angående platser för barn och ungdomar 
i Gällivare. Det gäller särskilt avsaknad av platser för ungdomar. Att det finns få eller 
nästan inga specialiserade platser för ungdomar att vara på gör att de kan uppleva att 
de inte är en del av samhället. Deras möjligheter till social integration blir därmed små, 
och chanserna för dem att träffa andra typer av människor eller människor från andra 
grupper minskar. 

Om det inte finns många olika platser för ungdomar i staden kommer de heller inte 
vara en tydlig del av offentligheten och deras behov kommer därför glömmas bort. 
När de väl uppehåller sig eller rör sig i staden kommer deras närvaro i rummet kännas 
främmande, och den ”rädsla” som nämnts i litteraturen blir därmed överdriven från 
andra grupper. Exkludering i samhället av grupper har även nämnts som ett moraliskt 
dilemma, där detta skapas genom att inte ses eller se olika grupper i samhället. Ung-
domar är en tydlig sådan grupp som kan sägas inte ”ses” så ofta i det offentliga rummet 
av andra grupper. Genom att skapa plattformar och aktivitetsmöjligheter för ungdomar 
att vara en del av det offentliga rummet på samma villkor som andra grupper kan 
denna ”rädsla” för ungdomsgrupper minskas.   

Det finns fler möjligheter för barn att vara en del av det offentliga rummet. Men här 
handlar det mer om mindre barn som rör sig i staden tillsammans med sina föräl-
drar. Lekplatser finns det till exempel många av. För äldre barn som kan göra resor på 
egen hand begränsas de av otrygga passager och barriärer av biltrafik. Tryggheten har 
även ansetts ha vissa brister. Detta leder till att dessa barn varken vill eller får vara ute 
på egen hand i staden. Känslan av att något riskfyllt ska hända är för stor. Barn blir 
därmed även en sådan grupp som inte lika tydligt ses eller ser andra grupper i samhäl-
let. Barn mister därmed chanserna att lära sig om social kontroll mot andra och det 
sociala ansvarstagande som är viktigt. Det finns dock goda möjligheter för att barn ska 
kunna röra sig till och från skolor och mellan kompisar på egen hand då staden inte är 
utbredd och eftersom det finns bra placerade skolor i nästan alla bostäders närhet. Med 
en reducering av biltrafiken och en känsla av ökad trygghet i området för både barnen 
samt deras föräldrar kan därför barns närvaro i de offentliga rummen öka. 

En spontan lek uppstår enbart, och endast, om barn vistas ute på de offentliga plat-
serna (Jacobs, 2005), och förutsättningarna för att spontan lek ska uppstå i Gällivare 
centrum är små. Det handlar om att stärka de redan identifierade aspekterna, men 
även om att ge mer plats för det offentliga livet att utspela sig på. Att bredda trottoarer 
och därmed minska bilens framfart kan vara en lösning.   
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3.10 Könsindelade platser
Gällivares småstadsstruktur har en relativt tydlig funktionsuppdelning 
mellan boende och arbetsplatser vilket anser bidra till ett matriarkat 
samhälle, med en uppdelning av kvinnor och män i stadens rum. Det 
korta avståndet mellan stadens funktioner kan dock bidra till att kvin-
nor i bostadsområden i större utsträckning har möjlighet till att röra 
sig till stadens centrala delar. I de centrala delarna finns det alltså en 
möjlighet till att uppdelningen ska vara mindre. Skillnaderna mellan 
var kvinnor och män uppehåller sig i de perifera delarna är fortfarande 
oftast åtskilda. 

När gångmätningen genomfördes i Gällivare centrum studerades även 
hur många kvinnor respektive män som uppehöll sig i de offentliga 
rummen. Mätningen visade att andelen kvinnor var 58 procent och 
resterande 42 procent var män. 

Samlad bedömning
Kvinnor och män har alltså tillgång till och anser sig ha rätt att vara en 
del av det offentliga rummet i lika stor utsträckning. Det matriarkat 
som litteraturen diskuterat anses därför enbart finnas i de mer perifera 
delarna av staden. Det kan dock reflekteras kring att andelen kvinnor 
som är föräldralediga är många fler än andelen män, vilket kan anses 
bidra till att fler kvinnor uppehåller sig i de offentliga platserna under 
dagtid, jämte män, då de befinner sig på de perifera arbetsplatserna. En 
uppdelning mellan kvinnor och män i staden skapar en minskad möjli-
ghet för dessa att ”se och ses” av varandra, såsom Franzén (2001) reflek-
terat kring, vilket skapar en minskad förståelse för varandras vardag. 

Den genomförda gångmätningen skedde enbart fram till klockan 18 på 
dygnet. Med relation till att kvinnor i större utsträckning har en rädsla 
för att röra sig i staden skulle det vara intressant att studera könsfördel-
ningen i det offentliga rummet under kvällstid. Detta för att kunna se 
om det finns skillnader i småstaden även under kvällstid. 

Fördelning mellan kön

58 procent - Kvinnor
42 procent - Män
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4
Slutsatser

Examensarbetets teoretiska och tillämpade innehåll visar att det finns 
samband mellan en social hållbarhet och småstadens fysiska uppbyg-
gnad. Det har kunnat konstateras att småstadens fysiska struktur har 
många positiva aspekter som gynnar den sociala hållbarheten, sam-
tidigt som det finns vissa attribut som påverkar negativt. Den sociala 
hållbarheten utgår i mångt och mycket utifrån människans behov och 
förutsättningar och hur deras närvaro och rörelse i staden kan skapa 
ett attraktivt socialt samhälle. Att kunna synliggöra kopplingar mel-
lan sociala konsekvenser och stadens fysiska struktur ger en förbättrad 
förutsättning för att den sociala hållbarheten ska kunna stärkas och 
diskuteras. 

Begreppet social hållbarhet är trots allt ett multidimensionellt och 
ämnesöverskridande koncept som är föränderlig med tiden (Hopwood 
et al., 2005; Littig and Griessler, 2005, refererad i Dempsey, Bramley, 
Power & Brown, 2011). Social hållbarhet kan därför inte begränsas och 
definieras exakt, utan begreppets innebörd bör hela tiden förändras. 
Den sociala hållbarhetens övergripande innebörd kan dock tydliggöras 
genom att resonera kring ett antal olika centrala begrepp. Det är dock 
av oerhörd vikt att dessa centrala begrepp enbart ses som bidragande 
till den sociala hållbarheten, och att man inte bör utesluta att det kan 
finnas fler ingående begrepp som är intressanta men som inte tas upp 
i detta examensarbete. Resonemangen kring de centrala begreppens 
innebörd bör även hela tiden omarbetas och övervägas. Allt eftersom 
ämnet är ett sådant dynamiskt koncept med varierande innebörd. 

Social hållbarhet kan utifrån den litterära teorin anses bygga på sju 
övergripande centrala begrepp. Dessa är välfärd, rättvisa, mångfald, 
socialt kapital, demokrati, identitet samt tid.

Denna övergripande definition, med de ingående centrala begreppen, 
anses vara aktuell för alla typer av städer, små- såsom stora. Detta eft-
ersom de på en abstrakt nivå beskriver begreppet. En mer exakt defini-
tion av begreppet för småstaden beskrivs i slutsatsens avslutande stycke, 
eftersom det tydligaste sättet för förståelse angående småstaden och den 
sociala hållbarheten ligger i en sammanfattning av de övriga frågeställ-
ningarna ställda i examensarbetet introducerande del. 

Social hållbarhet
kan ses som en process 
där ovanstående delar 

tillsammans bidrar 

Centrala begrepp
skapar tillsammans en 

social hållbarhet i staden

Huvudfrågor
bidrar till de centrala 

begreppens uppfyllnad

Fysiska attribut
påverkar eller stärker 

de identifierade huvud-
frågorna
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Hur definieras social hållbarhet för en småstad?
Social hållbarhet kan övergripande anses definieras liknande för alla typer av städer i 
Sverige, småstad som storstad. Begreppet social hållbarhet bör ses som en process som 
baseras på de centrala begreppen och de övergripande huvudfrågor som tydliggjorts. 

Vissa skillnader i begreppet på en mer detaljerad nivå kan dock sägas finnas för 
småstaden. Småstadens rörelse av människor är bestående av en mindre andel främ-
lingar, och rörelsen och antalet människor är även mycket mindre. Detta ger andra 
typer av frågor att hantera för att förstärka social hållbarhet. Det kan ur denna syn-
punkt anses finnas vissa skillnader till hur städerna kontrolleras, där det finns andra 
typer av relationer. Relationerna mellan människorna bygger på en högre nivå av 
närhet. 

Det finns vissa aspekter som tyder på att detta igenkännande och sociala gemenska-
pen och tilliten kan vara begränsande även i småstaden. Det finns tendenser till att 
segregation och moraliska problem kring detta som har möjlighet att uppstå och bidra 
negativt till den sociala hållbarheten. Om man inte passar in i stadens homogena 
miljöer kan man tydligare ”pekas ut” som annorlunda och därav inte känna en lika 
stor tillhörighet till samhället. 

Social hållbarhet i en småstad kan därav definieras av en stor närhet. Både avstånds- 
och relationsmässigt. Detta kan anses som mestadels positivt men även ur vissa 
synpunkter som negativt. Den tydligt avgränsande befolkningsmängden och därmed 
även antalet olika funktioner och aktiviteter i staden är få. Att vara ett ”jag”, alltså en 
egen individ, samtidigt som man är en det av ”vi:et” i staden kan därför i viss mån vara 
begränsad. 

Småstadens förutsättningar och fysiska attribut skiljer sig i vissa hänseenden emot 
andra större städer. Den viktigaste slutstatsen kan dock anses vara att alla städer är 
olika. Dess förutsättningar är olika och dess människor är olika. Detta medvetandegör 
att oavsett stadens storlek är den sociala hållbarheten en viktig aspekt att ta hänsyn till 
och bör hanteras som det individuella och platsspecifika ämne det faktiskt utgör. Att 
arbeta med och förstå begreppets innebörd och önskvärda utfall kan dock inte göras 
om man saknar kunskap kring ämnet. 
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Närhet mellan 
funktioner

Ökad 
integration

Möten mellan 
människor

Rum för alla

Trygghet och 
social kontroll

Förenklad
rörelse

Huvudfrågor

Aspekter i stadens fysiska struktur

Sammanlänkande stråk

Minskad barriärverkan

Orienterbarhet

Avstånd mellan stadens delar

Funktionsintegrering

Förtätning

Bebyggelsetyper

Arkitektoniska uttryck

Offentliga platsers utformning

Avstånd och storlek på rum

Enhetsindelning av funktioner

Multifunktionalitet

Övergångar mellan privat och offentligt

Öppna fasader

Kvartersstruktur

Rörelse och flöde av människor

Variation av aktivitet under dygnet

Placering av funktioner i staden

Plats för spontan lek K
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Vilka aspekter i småstadens fysiska struktur    
anses som viktiga för social hållbarhet?
Ur ett stadsplaneringsperspektiv kan social hållbarhet med hänsyn till stadens fysiska 
struktur anses bestå av sex olika huvudfrågor. Dessa huvudfrågor bidrar till att de 
övergripande centrala begreppen behandlas och att det skapas goda sociala utfall som 
gynnar den sociala hållbarheten. Examensarbetets syntes tillsammans med den teor-
etiska grunden stärker detta. 

De sex identifierade huvudfrågorna består av; En förenklad rörelse (SKL et al., 2007; 
Boverket, 2010; Lynch, 1960; Carmona, 2010a; Müller, 2012); Närhet (Berglund et al., 
2004; Ullstad, 2008; Bergdahl & Rönn, 2001; SKL et al., 2007; Boverket, 2010; Cae-
mona, 2010a; Talen, 2006; Bellander, 2005); Ökad integration (Boverket, 2010; Lynch, 
1960; Franzén, 2001; Sennett, 1990; Talen, 2006; Nyström, 2006; Lindvall & Myrman, 
2001; Jacobs, 2005); Möten mellan människor (Jacobs, 2005; Gehl, 2011; Gehl, 2010; 
Fort St. John, 2000; SKL et al., 2007; Nyström, 2006; Carmona, 2010a); Trygghet och 
social kontroll (Jacobs, 2005); Rum för alla (Jacobs, 2005, Tonkiss, 2005; Gehl, 2011; 
Carmona, 2010a; Carmona, 2010b). Denna indelning bidrog till att en tydligare 
avgränsning angående ämnet kunde göras och sammanlänkas till fysiska attribut i 
staden. Fysiska attribut som uppmärksammats och som anses som viktiga att behan-
dla för en social hållbarhet är de aspekter redovisade här brevid.
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Hur kan den fysiska strukturen både  positivt 
och negativt påverka den sociala hållbarheten i 
småstaden?
Småstadens bebyggelsestruktur och fysiska egenskaper har flera inslag som kan anses 
generera en positiv påverkan på den sociala hållbarheten. I fallstudien kunde det 
tydligt noteras att en av småstadens mest positiva inslag är dess närhet. Stora delar av 
småstadens bebyggelse rymdes inom ett avstånd på 1,5 kilometer. Detta ger mycket 
goda förutsättningar för en rörelse med gång, vilket genererar goda sociala utfall till 
alla huvudfrågor. Att ha möjlighet till att genomföra sina vardagliga aktiviteter genom 
att promenerar från en plats till en annan viktig plats i staden genererar både mer 
jämlika och jämställda förhållanden för alla stadens invånare, eftersom det finns skilda 
förutsättningar till andra färdsätt för stadens olika grupper i samhället. Detta medför 
även att fler människor rör sig ute i stadens offentliga rum, vilket skapar en ökad tillit, 
förståelse och möten mellan människor i staden. Människor i de offentliga rummen är 
även gynnsamt för vår känsla av trygghet och sociala kontroll. 

Småstadens fysiska struktur har dock som syntesen visar fysiska attribut som nega-
tivt påverkar människans benägenhet och vilja till att promenera. Enbart för att det 
är korta radiella avstånd mellan funktioner är barriärverkan stor på ett flertal platser. 
Barriärerna är i småstaden till största del bestående av trafikleder för biltrafiken. Trots 
de korta avstånden och därigenom möjligheterna för gång har biltrafiken prioriterats 
och begränsat möjligheterna för en enkel rörelse till fots i staden. Syntesen visar även 
tydligt med hänvisning till integrationsanalysen att barriärerna bidrar till lägre inte-
grationsvärde och därigenom en förväntad minskning av människor som rör sig längs 
stråket. 

De delar i småstaden som var uppbyggd med en rutnätsstruktur gav högre integra-
tionsvärden och därmed bättre chanser för sammanlänkande stråk i staden. Trots 
småstadens korta avstånd i meter visade integrationsanalysen av vissa områden i 
staden hade dåliga förutsättningar för rörelse. Deras integrationsvärden var så pass 
låga och antalet stråk till andra delar till staden så pass få, att dessa områden kunde re-
flekteras som isolerade ifrån staden som helhet. Dessa områden var tydligt omgärdade 
av barriärer. De var även mycket homogent utformade med samma typ av bebyggelse-
typer och funktioner. Dessa var tydligt kopplade till antingen bostadsbebyggelse eller 
arbetsplatser såsom industri. Att vissa områden kan anses som isolerade ifrån staden 
som helhet har många negativa effekter på den sociala hållbarheten. Möjligheterna 
för en vardaglig rörelse med gång försvåras, vilket som tidigare noterats har både 
jämlika och jämställdhetsaspekter. Att vara segregerad ifrån andra områden ger även 
minskade möjligheter för att möta nya människor eller människor från andra grupper 
i samhället. Chanserna blir relativt stora att man enbart umgås runt människor med 
liknande förutsättningar. Den sociala mångfaldens goda aspekter med ökad förståelse 
och information om det sociala livets regler och lärdomar försvinner. Den homogena 
miljö som skapas i dessa typer av områden kan även reflekteras som ett moraliskt 
dilemma, eftersom personer eller grupper av människor som inte ”passar in” i denna 
miljö inte blir erkända av den homogena gruppen och därmed inte accepteras i sam-
hället. 

Det finns dock goda förutsättningar i småstaden för en ökad integration, och därmed 
förhoppningsvis en minskning av segregationen. Trots att bebyggelsen inte är ut-
spridd på så stora ytor betyder detta inte att exploateringsgraden behöver vara hög. 
I småstaden kunde det noteras att det finns flera platser i stadens mer centrala de-
lar som ger möjligheter för en förtätning och därmed förutsättningar för en ökad 
funktionsblandning. Det kan anses som mest fördelaktigt utifrån flera olika orsaker 
angående den sociala hållbarheten att förtäta och även funktionsintegrera i de mer 
centrala delarna av småstaden, mot för i de mer perifera. Småstadens fysiska struktur 
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och antalet invånare är relativt liten. För att det ska finnas goda förutsättningar för en 
skälig handelsnivå och rörelse till viktiga funktioner i en människas liv bör dessa inte 
spridas ut, utan samlas på ett ställe i staden. En småstads centrumhandel och därmed 
det största flödet av människor till fots är oftast placerad i stadens radiellt centrala 
områden. En småstads centrumhandel är oftast ändå relativt begränsad och i Gällivare 
inryms de flesta viktiga funktionerna inom ett avstånd på 300 meter. En förtätning av 
bebyggelsen i dessa områden ger därmed att en ökad andel personer i småstaden som 
får en ”närhet” till viktiga funktioner. 

En förtätning i småstadens centrala delar istället för i de mer perifera delarna mo-
tiveras även utifrån en urbanitetssynpunkt. De högsta integrationsvärdena i space 
syntax analysen och den största rörelsen av människor identifierades i de mer centrala 
delarna av småstadens bebyggelsestruktur. Dessa värden indikerar därför att det finns 
en viss förväntan och även förutsättningar som tål och gynnas av en högre exploat-
eringsgrad. Trots småstadens begränsande möjligheter för val av boende och olika 
typer av miljöer kan en skillnad i täthetsgrad tilltala olika människor och olika grup-
per i livet. De personer som vill ha mer lugna och privata miljöer kan söka sig ut till 
de mer perifera delarna, medan de som har ett ökat behov av närhet eller längtan till 
kultur och rörelse kan söka sig till stadens centrum. 

En annan mycket viktig aspekt i småstadens fysiska struktur är antalet människor 
som nyttjar sig av och rör sig emellan stadens element. Detta är ingen direkt fysisk 
aspekt, utan en indirekt. Antalet människor ute i staden kan dock bero av den fy-
siska strukturen och stadens kvalitet på de offentliga rummen. Det är här viktigt 
att reflektera kring de aktiviteter som utspelar sig i samband med människans sin-
nen. Småstadens bebyggelsestruktur har många aspekter som kan anses som mindre 
gynnsamma för den sociala hållbarheten. Avstånden och bredderna på de offentliga 
platserna och därigenom även gaturummen i småstaden Gällivare var mycket breda 
i relation till antalet människor som rör sig i dem. Chanserna till att möta en annan 
människa i dessa är relativt begränsande, eftersom det är lätt att “ignorera” varandra 
på ett sådant avstånd. Deras bredder kan i vissa hänseenden anses påverka mikrokli-
mat på marknivå negativt eftersom vinden inte begränsas upp. Dessa gatuutrym-
men innehåller dock trafikanter av alla tre sorter, vilket kan anses skapa ett önskvärt 
intresse och rörelse i stadens rum. I småstadsstrukturen handlar det om att maximera 
chanserna för människor att vilja vara ute i de offentliga rumme, att skapa intresse och 
variation för att de ska förlänga sin vistelse och därigenom skapas förhoppningsvis en 
synlighet av fler människor och även möten mellan människor. Desto fler människor 
i rörelse, desto större är chanserna för att alla de goda aspekter som de identifierade 
huvudfrågorna berör, ska uppfyllas. 

En låg bebyggelse och en tät kvartersstruktur är gynnsamt i småstaden med hän-
syn till flera av den sociala hållbarhetens identifierade huvudfrågor. Den i syntesten 
identifierade låga bebyggelsen tilltalar människans sinnen där möjligheterna till att se 
och att bli sedd i stadens rum. Den låga bebyggelsen med fönster ut mot gatan ska-
par goda möjligheter till att en social övervakning kan ske. Den låga bebyggelsen är 
även gynnsamt för mikroklimatet. En tät kvartersstruktur ger tydliga gränser mellan 
det privata och de offentliga platserna i småstaden. Detta skapar en tydlig identitet 
till platserna och vem som är välkommen. Övervakningen och den sociala kontrol-
len förenklas. Småstadens centrumstruktur hade idag vissa brister i att uppfylla en 
tät kvartersstrutkur, men det finns goda förutsättningar för att förtäta. Kvarterstruk-
turen hade oftast tydliga innergårdar redan nu i anslutning till bostäderna. En negativ 
aspekt för den sociala hållbarheten som en låg och tät bebyggelsestruktur kan ge är 
avsaknaden av variation. De arkitektoniska aspekterna hos bebyggelsen tilltalar olika 
människor, där höjden på byggnaderna kan vara en aspekt som spelar in. Denna as-
pekt kan dock anses som enbart en av en rad flera andra viktiga arkitektoniska uttryck. 
Examensarbetes omfattning innebar dock att inte fler arkitektoniska aspekter analyse-
rades. Att överväga och fundera över den arkitektoniska kvaliteten och variationen i 
staden bör dock inte försummas utan är en viktig del att ta hänsyn till.   

K
ap

ite
l 4

. S
lu

ts
at

s 
 

93



Finns det motsättningar mellan olika aspekter, och 
i så fall, hur tar det sig uttryck?
Det finns flera aspekter i stadens fysiska struktur som leder till en ökad social hållbar-
het. Det finns även ett antal som kan bidra till att den försämras. Det har även identifi-
erats ett antal aspekter som anses skapa motsättningar mot en social hållbarhet. 
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Att planera för ett förbättrat lokalklimat på de offentliga platserna kan innebära att han-
teringen av snön ses över och används för så kallade snödeponier. Detta bidrar positivt 
till att vindar i större mån bryts samtidigt som det kan skapa intressanta och spännande 
lekplatser för barn i staden. Det kan dock samtidigt anses att dessa snödeponier eller 
snöupplag i viss utsträckning kan skapa barriärer. Barriärer som starkt minskar män-
niskors möjlighet till rörelse och tillgång till rummen. Det är tydligast identifierat i 
de gatuutrymmen som innehåller en blandning av alla tre trafikslag, gång- cykel- och 
biltrafik. Om man väljer att använda sig av snöhantering som ska bidra till ett förbättrat 
lokalklimat är det därför oerhört viktigt att det inte görs på ett sådant sätt att det blir 
problematiskt för människans rörelse. 

Det finns även en annan motsättning när det kommer till snöhantering som kan anses 
som motstridigt för den sociala hållbarheten. Det finns ett flertal semioffentliga ytor 
i staden vars syfte inte bidrar till den sociala hållbarheten över huvud taget. Detta är 
semioffentliga ytor, oftast outnyttjade grönytor mellan den offentliga gatan och en 
privat byggnad, vars privata utemiljö är vänd åt andra hållet, är dock uppskattade under 
vinterhalvåret. Dessa ytor kan enkelt användas som upplag för snö och därmed fören-
kla snöröjningen. Det finns alltså en motstridig effekt av hur dessa platser används och 
bidrar till den sociala hållbarheten under året. 

Att förtäta staden som helhet, men främst i de centrala delarna av staden, har identifi-
erats positivt bidra till den sociala hållbarheten. Det finns dock motsättningar i begrep-
pet. En av småstadens även positivt bidragande faktorer är dess lilla och mänskliga 
skala. En förtätning i småstaden befintliga bebyggelsestrukturer kan därmed innebära 
att denna skala förändras. Man måste därför vara försiktig med hur denna fråga han-
teras och hur och var förtätningen sker. Det finns som även tidigare noterats en stor 
variation i småstadens exploateringsgrad och det kan med fördel anses som uppskat-
tat att förtäta de kvarter som har en låg eller medelexploateringsgrad i första hand. En 
förhöjd exploateringsgrad och därmed en förtätad stad bör dock innebära en tillkomst 
av låg och sammahållen bebyggelse. Detta för att inte den mänskliga skalan i småstaden 
ska försvinna. 

Snöhantering
Förbättrat lokalklimat   Barriärer

Förtätning
Närhet    Borttagande av den lilla skalan

Låg och sammanhållen bebyggelsestruktur
Gynnsamt mikroklimat  Arkitektonisk variation

Arkitektonisk utformning
Orienterbarhet   Segregation
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En låg och sammanhållen bebyggelsestruktur skapar dock även motsättningar mel-
lan de två aspekterna arkitektonisk variation och ett gynnsamt mikroklimat. Den låga 
och täta bebyggelsestrukturen med byggnader på ungefär samma höjder leder vindar 
uppåt och åt sidorna i större utsträckning än ett högt hus. Det ger även ökade chanser 
för sol nere på gatunivåerna genom en kortare skuggbildning. Dessa aspekter ger ökade 
chanser för ett gott mikroklimat i stadens offentliga rum och därmed ökade chanser för 
att för att människor ska vilja uppehålla sig här. En låg och sammanhållen bebyggelse 
bidrar dock lite till att en variation i staden skapas. Ur dess synpunkt är det intressant 
och socialt hållbarhetsskapande med en större variation. Det kan dock noteras att det 
finns många andra sätt och arkitektoniska kvaliteter som kan bidra till och skapa en 
önskvärd variation i staden. 

Den arkitektoniska kvaliteten är en aspekt som bidrar till en annan noterad 
motsättning gällande social hållbarhet i småstaden. Tydliga och homogena områden i 
stadens fysiska struktur, där de arkitektoniska uttrycken hos byggnader och omgivn-
ingar kan sammankopplas med vilket område man rör sig i kan förenkla orienterbar-
heten i staden. En allt för homogen miljö kan å andra sidan skapa en risk för seg-
regering mellan områden, och därmed även mellan människor. 

Finns det motiv till att prioritera någon aspekt 
högre än någon annan?
Staden som helhet kan påverkas av en förändring på en detaljerad skala, och vice versa. 
Det kan av den anledningen anses vara svårt att ur ett socialt hållbarhetsperspektiv ran-
ka eller med den fulla sanningen säga att en aspekt bör prioriteras högre än en annan. 
Det finns dock vissa reflektioner och motiveringar som kan dras utifrån fallstudien till 
att vissa aspekter bör prioriteras högre än andra i småstaden generellt. Examensarbetets 
teoretiska del och syntes ligger till grund för att fyra aspekter kan anses som viktigare 
att prioritera än andra. 

Om man bör prioritera en aspekt före någon annan bör fokus ligga på att prioritera 
möjligheterna för att gå och cykla på ett enkelt och hanterbart sätt. Benägenheten att 
promenera är dock mindre i småstaden än i större städer (SKL, et al., 2007). Att skapa 
gynnsamma förhållanden och därigenom ska förbättrade sociala utfall skulle i ett läng-
re perspektiv kunna förändra denna benägenhet. Detta eftersom man som boende och 
besökare i småstaden då på annat sätt kan uppmärksamma dessa sociala mervärden. 
Att förstärka rörelsen till och från de vardagliga aktiviteterna är en nödvändighet för att 
de valbara- och de sociala aktiviteterna ska skapas. Om det inte finns denna vardagliga 
rörelse skapas inte de två sist nämnda, valbara och sociala, lika lätt. De är beroende av 
varandra. En ökad rörelse med gång- och cykel ger även mervärden till biltrafikanterna, 
eftersom det blir mer intressant rörelse att studera och iaktta.  

Det kan även anses som viktigt att behålla en av småstadens tydligt identifierade posi-
tiva inslag, det vill säga dess närhet. Att inte sprida ut bebyggelsen mer än den är idag 
anses därav som viktigt. Istället bör man arbeta med att förtäta den befintliga struk-
turen. Som tidigare nämnts är det av största vikt att skapa en ökad funktionsblandning, 
täthet, och även en närhet, i de centrala delarna, men att man ändå inte får glömma 
bort möjligheterna för en utveckling av dessa aspekter i småstadens perifera delar. Avs-
tånden i småstaden är så pass korta att det kan anses som att de vardagliga rörelserna 
som behövs till och från centralt belägen handel, arbete osv. inte anses som problema-
tiska för de flesta människor. Människor anpassar sig till sina behov och påverkas och 
använder sig hela tiden av sina sinnen. Möten mellan människor och stadens fysiska 
attribut tas in och skapas med hjälp av dessa två faktorer. Det kan därför anses som en 
av de viktigaste aspekterna att fundera kring för att skapa goda förutsättningar för en 

K
ap

ite
l 4

. S
lu

ts
at

s 
 

95



K
ap

ite
l 4

. S
lu

ts
at

s 
 

social hållbarhet. Finns det miljöer som uppmuntrar och ”triggar” dessa sinnen på rätt 
sätt finns det goda möjligheter för att vilja vara i stadens offentliga rum och möta fler 
människor. Alla av den sociala hållbarhetens identifierade huvudfrågor kan anse gyn-
nas om man planerar för människans behov och sinnen.  

Den fjärde och sista slutstasen angående vad som eventuellt bör fokusera mer på är, 
att man bör vara försiktigt med att generalisera! Alla människor är olika. Alla städer är 
olika. Det kan av den mycket enkla anledningen konstateras att förutsättningarna man 
planerar för ser olika ut. Lokal kännedom och samråd med de människor som berörs 
av förändring bör därför genomföras i stor utsträckning. Människor har kunskap som 
inte kan identifieras och sammanfattas i en rapport eller ett examensarbete. Ett exem-
pel på detta är att det i litteraturen noterades av Lynch (1960) att människor i staden 
i större utsträckning orienterar sig efter subtila landmärken, istället för fysiska. Dessa 
är problematiska att kartlägga om man inte har lokalkännedom. Dessa kan även anses 
i viss mån vara omöjliga att kartlägga eftersom de är individuellt skapade och tolkade. 
Examensarbetets innehållande centrala begrepp för social hållbarhet, huvudfrågor och 
de identifierade påverkande fysiska attributen kan enbart därav tolkas som en del av 
förståelsen kring begreppet social hållbarhet i en småstad. Det ger dock en övergri-
pande kunskap och i viss mån detaljerad kunskap kring ämnet. 

Kan man med hjälp av en checklista tydliggöra 
brister och förutsättningar för en social hållbarhet 
i småstaden?
En checklista kan i detta skede bedömas kunna tydliggöra brister och goda 
förutsättningar för social hållbarhet. Checklistan i sig ger inte underlag för att kunna 
dra slutsatser kring en stads sociala hållbarhet. Det krävs bakomliggande kunskap och 
förståelse för hur den fysiska strukturen och de sociala hållbarhetsaspekterna beror av 
varandra. Detta är en aspekt som en checklista inte kan ge. Att ha ett samlat dokument, 
såsom examensarbetets teoretiska del, tillsammans med den utarbetade fallstudien, kan 
dock ge en viss förståelse och kunskap.

Checklistan redovisar förenklat vilka ingående aspekter som kan bedömas påverka den 
sociala hållbarheten. Faran med ett sådant verktyg är att slutsatser om påverkan görs för 
enkelt. Ett sådant dynamiskt och föränderligt ämne såsom social hållbarhet är påver-
kat och beroende av många faktorer. En total sanning kan därmed aldrig skapas. Det 
är därför viktigt att påpeka att ett verktyg, såsom en checklista, kräver en viss mängd 
arbete och reflektioner. Checklistans enkla utformning kan dock vara en orsak till att de 
sociala frågorna uppmärksammas och tas upp och diskuteras i samband med aktuella 
aktörer i större utsträckning. Detta kan därför ses som ett inledande steg till en ökad 
kunskap om de mervärden som en social hållbarhet kan medföra i samhället. 

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med ett sådant förenklat planeringsverktyg. 
Fördelarna kan dock sägas överväga de negativa. Checklistan kan sägas ha ett multidi-
mensionellt användningsområde. Detta eftersom man själv, beroende på kunskap- och 
detaljeringsnivå kan välja hur den ska användas och hur djupt frågorna ska analyseras.  
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5
Diskussion
Social hållbarhet är ett begrepp som flertalet personer reflekterat över och försökt 
definiera (Nordström Källström, 2008, refererad i Boverket, 2010; Manzi et al., 2010; 
Hopwood et al., 2005; Littig and Griessler, 2005, refererad i Dempsey, Bramley, Power & 
Brown, 2011). De resonerar alla kring att det är ett begrepp som är dynamiskt och består 
av en ständig process och förändringar mot det slutgiltiga målet, en social hållbarhet. 
(ibid) Detta processtänkande och föränderliga definitionen skapar en viss svårighet med 
att studera dess innebörd och påverkan genom stadens fysiska struktur. Detta för att den 
fysiska struktur kan anses som en ögonblickbild och ”frusen sanning” av staden som 
organism i just den stunden den studeras. Småstaden är oftast beskriven som traditionell 
och med en förändringstakt relativt lägre än storstadens. Genomförda analyser för en 
svensk småstad kan av den anledningen sägas ge enklare förutsättningar till att den idag 
beskrivna bilden av staden fortfarande är sann imorgon. Processen går inte lika hastigt 
framåt. Småstadens ofta begränsade utbredning och lilla skala ger även en mindre 
komplex stadsstruktur att analysera. Samband och vilka aspekter som är beroende av 
varandra kan ur den synpunkten enklare identifieras. Dessa samband kan eventuellt 
vara svåra att studera i en storstad, där sambanden är många gånger fler. Detta ger goda 
förutsättningar för att beslut kan baseras på en grundlig och väl dokumenterad analys 
över förutsättningar och brister i småstadens fysiska struktur med fokus på den sociala 
hållbarheten.  

På en övergripande nivå anses social hållbarhet definieras liknande för alla städer i 
Sverige. Det finns dock viss skillnad i definitionen beroende på om det är en liten stad 
eller en större. En av den största problematiken i småstaden är den stora utflyttningen 
av personer. Detta beror till största del av andra aspekter som inte den fysiska strukturen 
berör. Reflektioner och vad det är som kan tänkas skapa denna utflyttning ligger därav 
utanför examensarbetets avgränsningar, men det kan vara intressant att reflektera kring 
utifrån de aspekter som kunnat noteras påverka människors lika värde. Ett begrepp väl 
förknippat med social hållbarhet. Matz Franzén (2001) reflekterade kring alla männi-
skors lika värde och möjlighet till att bli erkända som både egen individ och en samhöri-
ghet med andra i staden. En reflektion som kan göras är att det begränsande och även 
minskade befolkningsantalet i småstaden kan skapa problem som förstärker att detta 
dubbla erkännande försvåras. Ett litet befolkningsunderlag skapar andra typer av sociala 
förhållanden och närmare kontakter mellan människor (Gehl, 2010). Att vara “sin egen 
person” styrs därav i större utsträckning av den stora massans normer och sociala koder. 
För att vara en del av ”gemenskapen” krävs det därav mest troligt en styrning av ens indi-
vidualitet mot denna norm. Miljöerna i staden och dess sociala liv kan därför argumen-
teras vara dåligt utformade för att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka och helt 
vara sig själv. Passar man inte in i ”gemenskapen” är nog chanserna stor att när man har 
möjlighet väljer att vara en av dem som flyttar. Alla människor i samhället har dock inte 
möjlighet att själva välja över var de ska bo, av kanske ålderrelaterade eller andra socialt- 
eller ekonomiskt begränsande aspekter. Det är därför viktigt att man i största möjliga 
mån försöker skapa intressanta och stimulerande miljöer som uppmuntrar individualitet 
och eget personlighetsskapande. 

Att som stadsplanerare eller annan aktör i samhället som har möjlighet att påverka 
staden och dess uppbyggnad bör därför försöka tänka ”utanför boxen”, och uppmuntra 
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förändringar som av vissa anses som problematiska. Ungdomars närvaro i det offent-
liga rummet är exempel på en sådan aspekt (Carmona, 2010a). Att lyfta fram nödvän-
digheten och ta bort rädslan för konflikter (verbala och inom ramarna för det legala 
reglerna i samhället) kan vara ett sätt att uppmuntra och tydliggöra rätten till egna 
åsikter. Oavsett om de passar in med den stora massans.

Examensarbetets utförande och innehåll
Ämnets gränsöverskridande och breda innehåll, tillsammans med stadens komplexa 
samband, skapade vissa svårigheter i att fastställa ämnets avgränsning. Av den anlednin-
gen valdes ämnet att delas upp i tre olika nivåer av studier. Den första inledande delen 
gick ut på att fastställa vad social hållbarhet i sin övergripande helhet och på en mer 
abstrakt och sociologiskt nivå innebar. Detta skapade grunden till fortsatta studier och 
samband med staden. Detta benämndes centrala begrepp. Utifrån dessa begrepp genom-
fördes en litteraturstudie fokuserad på sambanden till staden, som sammanfattades i sex 
huvudfrågor. Utifrån dessa huvudfrågor kunde sedan fysiska samband och sociala utfall 
(såsom jämlikhet, tillit osv.) belysas. Sammanställande av checklista och arbetets syntes 
bidrog sedan till att slutsatser och förklaringar kring ämnet mot en svensk småstad 
kunde göras. 

Examensarbetets begränsande omfattning på 30 högskolepoäng, ämnets breda och 
relativt otydliga innehåll, tillsammans med det valda arbetssättet kan ha skapat vissa 
felkällor som är viktiga att ta hänsyn till. Det kan finnas vissa faktorer som inryms i de 
centrala begreppen, huvudfrågorna samt de fysiska och sociala aspekterna som inte 
framkommit i den inledande litteraturstudien. Om det finns sådana faktorer har de 
därmed inte givits möjlighet till och uteslutits ur diskussionen och slutsatserna kring 
ämnet. Som noterats i slutsatserna är social hållbarhet ett begrepp som beror och 
påverkas av många aspekter, och dessa kan även i vissa fall ha motsättningar. Om andra 
aspekter skulle kunna identifieras och tas med i studie av ämnet skulle resultatet med 
stor trolighet i viss mån vara annorlunda. Ämnets företeelse och uttryck är dock olika 
från stad till stad, så resultatet kommer ändå alltid att ses som olika. 

Examensarbetets genomförda fallstudie bygger på de identifierade faktorerna som lit-
teraturstudien gav. De valda analysmetoderna har bedömts ge sådan nivå av förklaring 
av påverkan för att anses som givande för examensarbetes slutsats och förklaring av de 
uppsatta forskningsfrågorna. Det kan dock diskuteras att det kan finnas andra analysme-
toder som skulle fungerat bättre, eller kunnat ge mer information. 

Förslag på fortsatta studier
I examensarbetet genomfördes 8 av 11 av de identifierade frågeställningarna i check-
listan. Av dessa 8 frågeställningar har enbart en del av de identifierade fysiska attributen 
studeras och analyseras i fallstudien. Möjligheter till att komplettera de genomförda ana-
lyserna med fler finns därför. Av dessa 8 identifierade frågeställningarna har två frågor 
enbart mycket begränsat behandlats. Dessa behandlar hur mikroklimatet samt hur de 
offentliga platserna kan upplevas och vara tillgängliga för män och kvinnor. Dessa frågor 
har därför stor potential till att studeras närmare. Förslag på fortsatt studie av mikrokli-
matet kan vara att peka ut platser i småstaden som har särskilt goda vind- och solförhål-
landen. Där kan det vara intressant att reflektera kring skillader för sommar och vinter.

De tre frågeställningarna som ej studerades i fallstudien är enbart övergripligt och       
kortfattat beskrivet i arbetets litterära sammanställning. Möjligheter till att enskilt stud-
era dessa och fördjupa sig i aktuellt forskningsmaterial kring ämnena är därför önskvärt 
för en ökad förståelse av social hållbarhet i småstaden. Dessa frågeställningar hand-
lar och berör frågor angående hur och om dialog har skett inför förändring, samt hur 
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under- och överhanterade ytor (begrepp av Carmona, 2010a) förändrar den offentliga 
miljön påverkan av den sociala hållbarheten. Detta ger möjlighet till fortsatta studier och 
analyser av dessa frågeställningar och hur de kan bidra eller påverka den sociala hållbar-
heten i småstaden. 

På grund utav ämnets breda och gränsöverskridande definition och innehåll kan det 
bedömmas som intressant att enskilt och mer avgränsat studera något av de identifierade 
aspekterna. Detta skulle exempelvis kunna vara att mer detaljerat studera hur män-
niskors rörelse påverkas, hur möblering och olika aktiviteter i det offentliga rummet 
generar attraktion av människor eller hur barn uppehåller sig i det offentliga rummet. 
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Bilagor

 
Version: 1 
Upprättad: 2013-11-05 
Skapad av: Anneli Jonsson 

 

Checklista för bedömning av social hållbarhet i en 
småstad 

 

Beskrivning 

Kommun, förvaltning:  

Beskrivning av förslaget:  

Medverkande tjänstemän:  

 

Bedömningspunkter för social hållbarhet 

Vid något svar Nej – Motivering till varför detta inte tagits hänsyn till/åtgärdats/behandlats/krockar 
med annat intresse måste ges. 

 
Frågeställning                  Ja/Nej    Beskrivning 

Bidrar planen till att rörelse med 
gång- och cykel i staden 
förenklas? 
     - Sammanlänkande stråk 
     - Minskad barriärverkan 
     - Orienterbarhet 
     - Starka strukturer 
 

 

 

Bidrar planen till en ökad närhet 
mellan funktioner? 
     - Funktionsblandning 
     - Förtätning  
     - Flexibla lokaler  
 

 

 

Bidrar planen till att en ökad 
variation skapas? 
     - Bebyggelsetyper 
     - Upplåtelseformer 
     - Arkitektoniska uttryck 
     - Fastighetsbildning 
 

 

 

Bilaga 1. Checklista
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Möjliggör planen för möten
mellan människor/ökad rörelse
på de offentliga platserna?
     - Avstånd och storlek på rummen
     - Nivåskillnader
     - Enhetsindelning av funktioner
       mot gata
     - Öppna eller slutna fasader
     - Multifunktionalitet

Påverkar planen mikroklimatet på
de offentliga platserna negativt?

Bidrar planen till att tydliggöra
offentliga platser?
     -Bortglömda eller underhanterade
      offentliga platser
     -Offentliga platser som hanterats

för mycket

Bidrar planen till en ökad
trygghet i området?
     - Fönster mot gatan
     - Entréer mot gatan
     - Tydliga gränser mellan
       offentliga och privata platser
     - Variation av aktiviteter under
       dygnet

Påverkar planen möjligheter för
barn och ungdomar att vistas på
platsen?
     - Lättillgängliga miljöer
     - Trygga miljöer
     - Plats för spontan lek

Finns platser som kan bedömas
som könsindelade och hur
hanteras detta? Kvinnor och män

Har dialog med berörda parter
genomförts i god tid innan den
planerade förändringen?

Har dialogen genomförts på ett
sätt att hänsyn tagits för olika
gruppers skilda behov?

Bilaga 1. Checklista
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Slutsats om social hållbarhetspåverkan och eventuellt fortsatt
utredningsbehov

Samlad bedömning:

Kommer förändringen leda till
negativa påverkningar av den
sociala hållbarheten?

JA/NEJ

Om nej: Motivera ställningstagandet!

Motiverat ställningstagande:

Namnunderskrift och datum:

Om ja: Utför en mer detaljerad utredning gällande de negativa påverkningar
som identifierats och försök hitta en alternativ lösning/mildrad påverkning av
problemet.

Förtydligande:

Till checklistan finns ett tillhörande dokument Social hållbarhetsbedömning för en
svensk småstad som kortfattat förklarar checklistans syfte och innehåll samt hur den
används.

Bilaga 1. Checklista
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Bilaga 2. Grund av axialkarta för Gällivare tätort
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Bilaga 3. Analyskarta: Enhetsindelning

1
2
3
4
5

8

Enhetsindelning Privat entré

Publik entré

1. Fastigheter/kvarter

8. Fastigheter/kvarter
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Bilaga 4. Analyskarta: Kvartersstruktur
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