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SAMMANFATTNING
Att utveckla strategier för gående börjar bli ett mer och mer närvarande element i allt fler 
kommuner. Dock saknas det i dagsläget någon specifik strategi för hur gående behandlas i 
Gävle. Syftet med studien är därmed att undersöka gåendes relation till Gävle, något som 
kan ligga till grund för en framtida strategi för gående i Gävle. 

Ett teoretiskt underlag framställdes genom en litteraturstudie, med fokus på gående 
och vilka faktorer, både sociala och fysiska, som påverkar dem i staden. Strukturerade 
intervjuer genomfördes på gående via fyra olika platser i centrala Gävle, där även de-
ras rörelsemönster och geografiska spridning kartlades. Staden Gävle analyserades via två 
metoder; en rumslig integrationsanalys och en analys av gator med utgångspunkt från 
Jan Gehls metod som illustreras i boken “Life between buildings”. Studien genomfördes 
under vintern, vilket har varit dess utgångspunkt. 

Resultatet från de strukturerade intervjuerna illustrerar att gående främst valde sin 
väg med anledning av att den var snabbast. Främsta anledning att inte välja en väg var att 
det är mörkt ute, hårt trafikerad väg och dåligt vägunderlag. Kvinnor angav i större ut-
sträckning att de har vägar de helst inte väljer att gå, med anledning av att de är mörka, en 
faktor som kunde kopplas till otrygghet. Dessa faktorer bidrar till att praktiskt taget alla 
förändrade sitt vägval, där en stor majoritet valde en annan väg. Gående värderar främst 
framkomlighet. Gåendes rörelsemönster visar att de koncentreras till samma stråk, främst 
Kungsgatan och Drottninggatan. Där den geografiska spridningen rörde sig över hela 
Gävle, med en större majoritet gående från de centrala delarna av Gävle. Den rumsliga 
integrationsanalysen visar att de stråk med högst integration är Kungsgatan, Norra Cen-
tralgatan och Drottninggatan. Analysen av gatorna med Gehls metod visar att Kungsga-
tan, Drottninggatan och Nygatan är de gator som främst uppfyller de förutsättningar som 
ställs upp gällande aspekterna aktiviteter, form, kontakt, skydd, komfort och estetik. 

Med utgångspunkt i resultat och analys framkom studiens slutsatser. Studien visar att 
gåendes rörelsemönster påverkas av stadsformen, dels genom deras känslighet för avstånd. 
Men också genom att de gående koncentreras till samma typ av stråk, med ett gemensamt 
karaktärsdrag av täthet mellan målpunkter, publik form och att de är väl definierade. 
Studien visar även att gåendes rörelsemönster överlappar med gående från andra delar 
av Gävle. De största faktorerna som bidrog till en reducering av gåendes rörelsemönster 
visade sig vara avstånd, bristande belysning, hårt trafikerade vägar och dåligt vägunderlag. 
Vidare demonstrerade studien att det finns en tydlig skillnad mellan könen gällande det 
teoretiska rörelsemönstren hos gående. I praktiken framkom det ej på deras rörelsemön-
ster, men kvinnor kalkylerar i mycket större utsträckning en teoretisk risk relaterad till 
trygghet när de går. Slutligen visar studien att alla gående har egna krav och behov, vilket 
innebär att de inte kan ses som en homogen grupp. 

NYCKELORD:gående, stadsform, rörelsemönster, Livet mellan husen, Gävle, rumslig 
integration.
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ABSTRACT
The development of strategies for pedestrians is becoming common at municipalities. In 
the present, no specific strategy is set for Gävle. The purpose of this study is therefore to 
investigate pedestrians in relation to Gävle, something that may be the basis for a future 
strategy for pedestrians in Gävle.

A theoretical basis was generated through a literature review. With focus on pedes-
trians and what factors, both social and physical, affect them in the city. Structured in-
terviews were made on four different locations in the central parts of Gävle, including a 
mapping of their movement patterns and geographical distribution. The city of Gävle was 
analysed through two methods: a spatial integration analysis and an analysis of the streets 
through the method of Jan Gehl, illustrated in the book “Life between buildings”. The 
study was performed during winter, which has been the outset of the study. 

The results from the structured interviews illustrate that pedestrians mainly chose 
their path based on what´s fastest. The main reason for not choosing a path were darkness, 
crowded roads and poor road surface. Women avoid to a greater extent certain roads due 
to darkness, a factor linked to insecurity. These factors influence almost all pedestrians in 
their choice of path. Pedestrians mainly value accessibility. The movement patterns of the 
pedestrians illustrate that traffic is mainly concentrated around the same paths, mostly 
Kungsgatan och Drottninggatan. The geographical distribution of pedestrians is all over 
Gävle, with a concentration i the central parts of Gävle. The spatial integration analysis 
illustrate that Kungsgatan, Norra Centralgatan and Drottninggatan are the paths with 
highest value of integration. The analysis of the streets based on the method Life between 
buildings, visualise Kungsgatan, Drottninggatan and Nygatan as the streets that the most 
correspond to the aspects activities, form, contact, protection, comfort and aesthetics.

The conclusions of this study were made based on the result and analysis. The study 
demonstrated that the pedestrian movement pattern are affected by urban form, partly 
by their sensitivity to distance. But also through their concentration to the same kind of 
paths, with a common characteristic of density between destinations, public form and 
being well defined. The study also illustrated that movement patterns of pedestrians over-
lapped with others from different parts of Gävle. The main factors that contributed to 
a reduction of pedestrians movement patterns proved to be distance, lack of lighting, 
crowding roads and poor road surfaces. Furthermore, the study demonstrated that there 
is a clear difference between the genders regarding the theoretical movement patterns of 
walking. In practice, it appeared not on their movement patterns. But women put more 
thought into their choice of path because of the theoretical security risk. Finally, the study 
shows that all pedestrians have their own requirements and needs, which means that they 
can not be seen as a homogeneous group.

KEYWORDS:pedestrian, urban form, movement pattern, Life between buildings, Gävle, 
spatial integration.
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KAPITEL 1     inledning



Denna studie syftar till att undersöka gåendes relation till Gävle som stad, dels genom 
deras eget beteende men också stadsformens inverkan. Förhoppningsvis kan det leda till 
en ökad förståelse för relationen mellan gående och formen på staden, vilket kan ligga till 
grund för en framtida utveckling av en strategi för gående i Gävle. 

1  inledning

För de allra flesta människor är att gå en vital del av livet. Gåendet är en ständig del av det 
vardagliga livet, oavsett syfte och till vilken mängd det sker. På samma sätt, verkar staden 
som ett närvarande element där den byggda miljön sätter både möjligheter och begräns-
ningar för vår möjlighet att röra oss i staden.

Även fast gående är en stor del och bidragande orsak till stadens liv och den mänskli-
ga närvaron i staden, hamnar de ofta i skymundan vid planering av den. Nu satsar fler och 
fler kommuner på att utveckla gåendestrategier för sin stad. Ett behov finns att undersöka 
gåendes relation till staden och se det som ett eget trafikslag med egna krav. I Gävle sak-
nas en utarbetad strategi för gående, vilket innebär att ett underlag för gåendes rörelse i 
Gävle som stad ej finns tillgängligt i dagsläget.

En tidigare studie har genomförts där gåendes rörelsemönster kring Stortorget, be-
läget i centrala Gävle, undersöktes (Mattsson och Sundqvist, 2011). Denna studie avser 
dock att undersöka gåendes relation och rörelse kopplat till hela centrala Gävle. För att 
utveckla en strategi för gående, krävs kunskap om både rörelsemönster och faktorer som 
påverkar de gående. Den här studien önskar att fylla denna lucka genom att tillgodose 
kunskap om de gående och deras beteende i Gävle.

1.1 BAKGRUND

1.2 SYFTE

1.3 FRÅGESTÄLLNING

HUR PÅVERKAR STADSFORMEN GÅENDES RÖRELSEMÖNSTER?

Vad kan reducera gåendes rörelsemönster?

Integreras gående från olika stadsdelars rörelsemönster  
naturligt?

Skiljer sig upplevelsen och rörelsemönstret för gående beroende 
på kön?

2



Studiens geografiska fokus ligger på Gävle, där olika metoder innefattar ett varierande 
geografiskt fokus, se figur 1. Den geografiska fokuseringen vid analys av gator har främst 
definierats utifrån Gävle Citys definition av centrumkärnan, se bilaga 2.

Fokuseringen gällande de gående utgår från gående som trafikslag och deras rörelse i 
den publika miljön. Studien fokuserar på gåendes upplevelse av stadsmiljön. Trygghet och 
beskrivning av deras rörelsemönster är i fokus, medan studien inte har fokus på säkerhet.

I intervjuerna är fokus på gående i åldern 15 år och uppåt, där fokus ligger på deras 
rörelsemönster under tidsspannet kl.06.30-18.30. I vissa mer öppna frågor är dock ingen 
fokusering på tidsspann utfärdat.

Studien genomfördes under vintern, vilket är dess fokus. Klimatförhållandena vari-
erade dock under studiens gång, vilket medförde att intervjuerna genomfördes med vin-
terförhållanden medan det inte förekommer i vissa illustrationer. Dock har vinter varit 
utgångspunkt i alla analyser.

1.4 FOKUSERING

Figur 1. Studiens geografiska fokus.

1  inledning
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Studien inledande del tar ansats i detta första kapitel, inledningen. Därefter, i kapitel 2, 
följer en beskrivning av staden Gävle och dess struktur. I kapitel 3 görs en genomgång 
av metodteori och genomförandet för valda metoder. Kapitel 4 visar resultatet av litter-
atursökningen i form av ett teoretiskt underlag för studien. Efterföljande kapitel 5 be-
handlar resultatet och analysen av studien. I kapitel 6 förs diskussion och slutsatser kring 
studien dras. Därefter redogörs i kapitel 7, vilken potentiell fortsättning som finns för 
studien. I kapitel 8 respektive 9 redovisas litteraturförteckning och bilagor.

1.5 DISPOSITION

1  inledning
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KAPITEL 2     staden Gävle



2.1 HISTORIA

Figur 2. Visar gator i Centrala Gävle.

Gävle har en historia med ett flertal stadsbränder som har inträffat i staden (Gävle Kom-
mun, 2015). Branden år 1776 innebär att staden fick en regelbunden rutnätsstruktur 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Den senaste ägde rum år 1869, där mestadels av staden 
norr om Gavleån brann ner (Gävle Kommun, 2015). Efter branden återuppbyggdes den 
tidigare angivna rutnätsstrukturen, dock adderades de två esplanader som finns lokalise-
rade i nord-sydlig kurs. Stadsdelen Söder förnyades på ett uppmärksammat vis under 
1950-talet, endast en liten östlig del bevarades som idag benämns som Gamla Gefle. Den 
byggda miljön i Gamla Gefle har en struktur av medeltida typ (Nationalencyklopedin, 
u.å.), som bevarades endast med anledning av Riksantikvarieämbetets aktion (Gefle Dag-
blad, 2008). Förnyelsen innebar att gator drogs om och Södra Kungsgatan breddades till 
förmån för biltrafik. Äldre gränder och hus ersattes av höghus för bostäder, parkeringshus 
och butikslokaler (Gefle Dagblad, 2008 och Gefle Dagblad, 2016).

Idag är Gävle en stad med nästan 100 000 invånare (Gävle Kommun, 2017), belägen 
vid kusten i Södra Norrland. I Centrumplanen (Gävle Kommun, 2014) anges Drottning-
gatan, Nygatan, Kyrkogatan, gatorna kring Rådhusesplanaden vilka är Norra Kungsgatan 
och Norra Rådmansgatan, och slutligen gatorna kring ån, Norra och Södra Strandgatan 
som stadskärnans viktigaste stråk.

2  staden Gävle
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2.2 STADENS STRUKTUR

Figur 3. Visar viktiga strukturer i centrala Gävle.

Gävle är en kuststad med anslutning till Gävlebukten i Bottenhavet (Nationalencyklope-
din, u.å.). I centrala Gävle är det dock inte en så närvarande faktor, då mycket industrier 
är belägna i direkt anslutning till kusten. Vilket försvårar tillgängligheten och upplevels-
en som kuststad. Det medför att det istället är Gavleån som tillför den karaktäristiska 
närvaron av blåstruktur, genom Gavleån som flödar genom centrala Gävle. Ån är i sig 
själv en barriär genom att tillgängligheten begränsas till broar för att korsa den. Men den 
tillför även ett värde rörande rekreation, för de som vistas i centrum kan närvaron av ån 
ge en ökad kvalité på upplevelsen. 

BLÅSTRUKTUR

I de centrala delarna av Gävle finns gröna rum förhållandevis frekvent närvarande.  
Rådhusesplanaden som är ungefär en kilometer lång, löper längs den norra delen av  
centrala Gävle (Gävle Kommun, 2017) och bildar en slags grön kil, mitt i centrala Gävle. 
Dock omges den av Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan med relativt stor trafik-
mängd, vilket kan reducera upplevelsen av att vistas i den. Stadsträdgården och Boulogn-
erskogen (Gävle Kommun, 2017) är lokaliserade i anslutning till de centrala delarna av 
staden. De bildar tillsammans en av Sveriges största stadsparker (Nationalencyklopedin, 
u.å.). De tillgodoser en fin anknytning från centrum, med möjlighet att röra sig från  

GRÖNSTRUKTUR

2  staden Gävle
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absoluta centrumkärnan till ett stort grönt rum på ett kort sträcka. Utöver det finns 
ett antal mindre parker och grönområden (Gävle Kommun, 2017) belägna i de centrala 
delarna av Gävle. Därtill finns även alléer lokaliserade kring gaturum och ån på ett flertal 
ställen i de centrala delarna i Gävle, vilket adderar grönstruktur i en mindre skala. Dock 
upplevs inte alla gröna rum fungera vintertid, utan det är de i större skala som fortfarande 
fyller sin funktion. Mestadels på grund av att gående kan promenera där, vilket de mindre 
inte tillgodoser i samma mån.

I utkanten av centrala Gävle löper järnvägen vilken verkar som en barriär genom att dels 
visuellt, men även ur ett tillgänglighetsperspektiv, dela upp staden. Det visuella yttrar 
sig genom att den rent synligt uppfattas som en barriär genom att försvåra sikten mellan 
delarna av staden. Ur en synvinkel gällande tillgänglighet så begränsas möjligheten att 
korsa järnvägen till bestämda övergångar, på samma sätt som ån verkar som en barriär. 
Järnvägen fungerar därmed som en tydlig barriär, som medför att den upplevda distansen 
mellan platser uppfattas ha en större distans emellan, än vad de i verkligheten har.

INFRASTRUKTUR

2.3 FLÖDESDATA
Det finns ett antal mätpunkter utsatta på ett flertal gator i centrala Gävle för mätning av 
flöden från gående och cyklister, se bilaga 2. Data från mätningarna är summerade per 
månad och plats, här analyseras data från november 2016, se bilaga 3. Flödesdatan visar 
att det högsta flödet av gående och cyklister finns längs Drottninggatan, där mätpunkten 
vid Drottninggatan 18 har ett markant högre flöde jämfört med resterande mätpunkter. 
Återstående mätpunkter utmed Drottninggatan visar även dem ett högt flöde, dock inte 
i närheten av tidigare nämnda mätpunkt. Längs Södra Kungsgatan finns två mätpunkter 
placerade på vardera sida av gatan. Här uppvisas en stor skillnad dem emellan, då den 
ena demonstrerar ett högt flöde till skillnad från den andra, som har ett lågt flöde. Norra 
Kungsgatan och Norra Rådmansgatan har båda ett högt flöde. De gator med mätplatser 
som visar låga flöden, betydligt lägre än resterande, är Nygatan och Kyrkogatan, inklusive 
den ena mätpunkten längs Södra Kungsgatan.
 

2  staden Gävle
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KAPITEL 3     metod



En kvantitativ forskning innebär att data, både gällande insamling och analys, kvantifi-
eras. En kvalitativ forskning fokuserar istället främst på ord istället för kvantifiering vid 
insamling och analys av data. Ansatserna har också vissa skillnader gällande synen på 
teori, där en kvantitativ ansats prövar teori medan en kvalitativ istället försöker alstra en 
teori (Bryman, 2011).

De två synsätten kan även kombineras med olika typer av angreppssätt. Fullstän-
dighet är ett grepp som innebär att kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras för 
att på så sätt uppnå ett mer komplett svar på forskningsfrågan (Bryman, 2011).

3.1 METODTEORI

KVANTITATIV RESPEKTIVE KVALITATIV

Reliabilitet och validitet kan användas för att bedöma olika studier. Reliabilitet handlar 
om tillförlitlighet. En studies reliabilitet beror på ifall dess utfall blir lika om studien 
genomförs på nytt. Måttet är främst aktuellt i kvantitativ forskning (Bryman, 2011).

Validitet bedömer huruvida slutsatser från en studie anses hänger samman eller 
inte, det finns ett antal olika former av det. Extern validitet syftar till att undersöka om  
resultatet från en studie kan generaliseras oberoende av i vilket sammanhang den utfördes. 
Ett representativt urval är därför betydande för den externa validiteten (Bryman, 2011).

RELIABILITET OCH VALIDITET

Strukturerade intervjuer är en form av intervju där frågorna till respondenten är  
konstruerade i förväg. Syftet med en strukturerad intervju är att kunna jämföra  
resultaten från intervjuerna, vilket uppnås genom att alla intervjuer genomförs  
identiskt för alla svaranden. Oftast innebär det slutna frågor, med ett antal svarsalternativ 
(Bryman, 2011).

STRUKTURERADE INTERVJUER

Den kvalitativa formen av intervju delas främst in i ostrukturerad och semistrukturerad 
form. Båda formerna är rörliga i sitt format, en ostrukturerad intervju har som regel  
endast några få punkter som fungerar mer som minnesregel, det är inte självklart att alla 
punkter tas upp i intervjun och det fortlöper nästan som ett samtal. I en semistruktur-
erad intervju finns ett antal teman som är bestämda i förväg att förhålla sig till. Dessa  
kvalitativa former av intervju är alla fokuserade på personen som intervjuas, hur den  
tolkar och uppfattar frågor (Bryman, 2011).

OSTRUKTURERAD OCH SEMISTRUKTURERAD INTERVJU

3  metod
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En enkät är en form av strukturerad intervju, med skillnaden att respondenterna i de flesta 
fall själva fyller i och svarar på enkäten. Då respondenterna själva tolkar och besvarar en-
käten är det viktigt att enkätens utformning och dess frågor är tydliga och enkla att förstå. 
En enkät består därför sällan av ett flertal öppna frågor då det är enklare att besvara slutna 
frågor. Enkätens längd är en väsentlig faktor, enkäter konstrueras ofta relativt korta, då de 
svarande tröttnar fortare än vid en strukturerad intervju. En stor nackdel med enkäter är 
bortfall, vilket gäller främst postenkäter. Dessutom kan inte respondenterna få hjälp om 
oklarheter gällande enkäten uppstår. I intervjuer har det visat sig att respondenter inte är 
benägna att beskriva känsliga uppgifter och gärna vill bevara en positiv framställning av 
sig själva, social önskvärdhet. Det är något som inte berör enkäter, då det inte förekommer 
någon som intervjuar (Bryman, 2011).

ENKÄTER

Formulering av frågor är en viktig del för resultatet av en intervju eller enkät. Frågor kan 
delas in i öppna och slutna frågor (Bryman, 2011).

Öppna frågor innebär att de tillfrågade själva får formulera och svara på frågan med 
egna ord. En fördel med öppna frågor är just att respondenterna får möjligheten att själv 
formulera sitt svar istället för att tvingas anpassa sig efter den frågandes ordval och for-
muleringar. Frågor av öppen karaktär kan tillika ge oväntade svar, som inte skulle finnas 
som svarsalternativ i en sluten fråga. Vidare så styrs inte de svarande i någon riktning, 
vilket kan vara fallet i slutna frågor då svarsalternativen ger en tolkning av frågan. Öppna 
frågor är dock krävande beträffande tid, både gällande genomförande och tolkning av 
svaren. Med anledning av att det kan vara svårt att sammanställa och hitta en röd tråd i 
svaren, vilket kan innebära en brist gällande validitet. Att notera respondentens svar vid 
en intervjusituation kan också vara krävande för den som intervjuar. Dessutom kräver 
öppna frågor mer engagemang av respondenterna (Bryman, 2011).

I slutna frågor är svarsalternativen fastställda i förväg. Att behandla svaren från slutna 
frågor är oftast enkelt och resultaten från svaren går att jämföra med varandra. Därtill kan 
slutna frågor även tillföra en förklarande mening, svarsalternativen kan ge en vägledning 
till hur tolkningen av frågan är menad. Det är effektivt att genomföra en intervju med 
slutna frågor, för respondentens del krävs inte några utförliga svar utan svarsalternativen 
markeras enkelt. En risk med slutna frågor är att intressanta svar från respondenterna går 
till miste då det inte finns med som något svarsalternativ (Bryman, 2011).

ATT STÄLLA EN ÖPPEN ELLER SLUTEN FRÅGA

FOKUSGRUPPER
Metoden fokusgrupp innebär att ett flertal deltagare tillsammans diskuterar frågor 
som innefattar ett utvalt tema. Den huvudsakliga meningen med en fokusgrupp är att  
undersöka interaktionen i gruppen och hur enskilda deltagare reagerar och uppfattar 
frågor som diskuteras med de andra deltagarna. Här finns även möjlighet att få en bakgr-
und till personers åsikter (Bryman, 2011).

3  metod

11



RUMSLIG INTEGRATION
Rumslig integration ingår i Space Syntax, som är ett verktyg för att analysera den byggda 
strukturens förhållande till sociala aspekter i staden (Legeby, Berghauser Pont och Mar-
cus, 2015).

Något som används frekvent inom space syntax är begreppet rum. Definitionen av 
rum inom metodologin är tolkningsbar, det vill säga, definitionen bestäms utifrån både  
faktiska och upplevda gränser. Den syftar till att kartlägga rummens sociala kapacitet 
genom dess koppling till andra rum. Det är vitalt att förstå att definitionen inte anger 
rum i form av en yta som omges av väggar utan snarare den sociala aspekten (Ekelund 
och Koch, 2012).

Att definiera rum

Som underlag för att genomföra vissa typer av analyser krävs en axialkarta. En axialkarta 
byggs upp av axiallinjer, där varje axiallinje ska visa den genaste vägen mellan två rum. 
Axialkartans nytta ligger i samspelet mellan axiallinjerna, hur de anknyter och korsar 
varandra. En måttstock som kan användas för att fastställa axiallinjer är att utgå från  
siktlinjer i rum. Höjdskillnader eller kraftiga riktningsförändringar kan betyda att en  
axiallinje behöver delas upp i flera delar (Ekelund och Koch, 2012). Det är angeläget 
att innan axialkartan konstrueras, precisera syftet med analysen. En analys i större 
skala kräver en mindre grad av detaljer än en analys i en mindre skala, vilket påverkar  
uppbyggnaden av axialkartan (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015).

Som stöd för att skapa en axialkarta kan ortofoton, data över topografi och annan 
information rörande vägnät och byggnader ge relevanta direktiv för dess uppbyggnad. 
Det kan också vara nödvändigt att kontrollera axialkartan i fält, för att kontrollera 
både topografiska förhållanden och siktlinjer. Dock beror omfånget av observationer på  
vilken detaljnivå som efterfrågas (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015). Det finns 
flera olika programvaror för att genomföra en analys, bland annat Depthmap och Spatial  
Positioning Tool (Ekelund och Koch, 2012).

Axialkarta

Ett väletablerat och känt begrepp rörande space syntax är rumslig integration (Ekelund 
och Koch, 2012). Måttet anger rummets position i förhållande till andra rum, inom en 
fastställd radie. I analysen används avstånd i topologiska mått, vilket innebär antalet axi-
ala steg eller förändringar i riktning (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015). Här är 
relationen mellan olika rum och dess integrationsvärde relevant, då de förmedlar informa-
tion om rummens topologiska position (Ekelund och Koch, 2012).

Den rumsliga integrationen kan beräknas med global integration eller via konfigura-
tionssteg. Vid global integration kalkyleras medelavståndet till alla rum inom axialkartan. 
Beträffande konfigurationssteg så sker en analys genom att ange ett fast antal konfigu-
rationssteg. Antalet konfigurationssteg anger förenklat hur många avvikelser som får ske 
från en rät linje, för att transportera sig mellan rum. Lokal integration innefattar vanligen 
tre konfigurationssteg som även anges som radie tre, vilket är relevant för analys av en del 
av en stad. Resultatet från en analys med rumslig integration visar sig genom att axial-
linjerna färgas i regnbågens färgskala. Färgskalan går från rött, som anger det högsta vär-

Rumslig integration
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LIVET MELLAN HUSEN
Gehl (2011) tillhandahåller i sin bok “Life between buildings” en guide för att studera hur 
den mänskliga aktiviteten i staden beror av den byggda miljöns utformning, genom ett 
antal faktorer.

En aning förenklat så återfinns tre olika typer av aktiviteter i det offentliga rummet. Det 
handlar om nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter, där alla grupper uttrycker olika 
behov i den byggda miljön (Gehl, 2011).

Nödvändiga aktiviteter är de aktiviteter som vanligen är obligatoriska och kräver med-
verkan, som exempelvis att ta sig till arbete eller skola, att gå ärenden och vänta på bussen. 
Den här gruppen påverkas inte lika mycket av omgivande miljö, då aktiviteterna är nöd-
vändiga att genomföra. Därmed sker aktiviteterna nästan jämt, oavsett yttre förhållande, 
då deltagarna inte har något större val (Gehl, 2011).

Frivilliga aktiviteter är de aktiviteter som sker för rekreationens skull. Det kan vara 
att ta en promenad för att få frisk luft, sitta eller stå och njuta av livet eller sola. Den här 
gruppen är speciellt beroende av både väder och omgivande fysisk miljö, då dessa frivilli-
ga aktiviteter nästan uteslutande äger rum när förhållandena är gynnsamma. Därmed är 
utformningen av den byggda miljön central för hur dessa tar form i staden (Gehl, 2011).

Sociala aktiviteter innebär alla aktiviteter som beror på närvaron av andra i offentliga 
rum. Det handlar dels om konversationer, hälsningar, olika gemensamma aktiviteter men 
också om att se och höra olika personer, vilket benämns som passiva kontakter. Alla olika 
former av sociala aktiviteter sker spontant, då aktiviteterna uppkommer av att människor 
rör sig i samma rum. Ofta uppkommer och utvecklas de även i samband med något av 
de andra två grupperna. Vilket betyder att om förhållanden för nödvändiga- och frivilliga 
aktiviteter förbättras innebär det troligen att även sociala aktiviteter indirekt får stöd. 
Den fysiska miljöns påverkan på sociala aktiviteter sker i den mån att den kan inverka på 
i vilken grad det finns möjligheter för att möta, se och höra människor. Det är som sagt 
en form av social aktivitet, men är också en viktig faktor som kan utvecklas vidare till en 
annan social aktivitet (Gehl, 2011).

Alla de tre formerna av aktiviteter påverkas av den fysiska miljön på olika sätt. Oav-
sett om kvalitén på den fysiska miljön är till det bättre eller sämre, så sker nödvändiga ak-
tiviteter i samma mån. Dock kan det tidsmässigt ta längre tid för en nödvändig aktivitet 
när kvalitén är till det bättre. För frivilliga aktiviteter har en bättre kvalité på den fysiska 
miljön en avgörande roll för om det blir av, då det bjuder in till att stanna, sitta, äta, leka 
och liknande aktiviteter. Likväl sker motsatsen i en fysisk miljö där kvalitén är till det 
sämre, där frivilliga aktiviteter knappt sker, endast minimum av dem. Liksom frivilliga 
aktiviteter så påverkas dem mycket av en sämre kvalité på den fysiska miljön, dock inte till 

Aktiviteter

det av integration, ner till blått som uppger det lägsta värdet av integration (Ekelund och 
Koch, 2012). Alltså är rummen med röda axiallinjer mest integrerade och de rum med 
blå axiallinjer mest segregerade (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015). Förenklat, 
kan rum med hög integration nås med få riktningsförändringar från ett flertal andra rum. 
Eftersom det åskådliggör närheten mellan rum, i riktningsförändringar, kan rumslig inte-
gration ge en hänvisning till upplevt avstånd och orienterbarhet (Spacescape, u.å.).

3  metod

13



samma grad, men ändå visar det en väsentlig skillnad jämfört med den sociala aktiviteten 
i en bättre kvalité på den fysiska miljön (Gehl, 2011).

Kontakt
Livet mellan husen karaktäriseras av lågintensiva kontakter, med andra ord mestadels 
passiva kontakter som att se och höra. Dessa kan anses obetydande men de är i själva 
verket väsentliga i staden. Människor söker sig till andra människor, vilket framgår i 
undersökningar och observationer som visar att det är just människor och olika typer av 
mänskliga aktiviteter som ger den största behållningen och intresse. Lågintensiva kontak-
ter som att se, höra och vistas bland andra människor är mer givande och efterfrågat än 
majoriteten av andra aktiviteter som det offentliga rummet erbjuder. Vad som sker inne 
och mellan byggnaderna i fråga, är nästan alltid mer väsentligt än de publika miljöerna 
och byggnaderna själva (Gehl, 2011).

Att se- Hur vi ser och uppfattar andra människor i det offentliga rummet beror på 
avståndet. Möjligheten att se andra personer i det offentliga rummet handlar om avstånd. 
Ett hinder för att uppnå det kan vara för vida gaturum och för stora rum överlag, där 
möjligheten att se vad som händer i rummet går förlorat. Människor kan uppfatta hän-
delser inom 70–100 meters avstånd och ansiktsuttryck inom 20–25 meter. Dessa gränser 
är mått att utgå från vid utformning av offentliga platser, då dessa kan utgöra en begrän-
sning i storleken på rummet som korresponderar med vad den mänskliga synen kan up-
pfatta. Att se berör även aspekten siktlinjer, där det handlar om att optimera möjligheten 
att kunna se vad som händer i det offentliga rummet (Gehl, 2011).

Här är även belysning en viktig faktor, belysning kan vara avgörande för om offen-
tliga platsers funktion kvarstår under dygnets mörka timmar eller i perioder där en stor 
del av dygnet är mörkt. Den sociala aspekten av belysning är särskilt relevant för gående, 
där belysning gör det möjligt att se andra människor och händelser. Vilket bidrar till en 
känsla av trygghet, det är därför av stor vikt att platser är väl belysta (Gehl, 2011).

Att höra och prata- Bullernivån är avgörande för om det är möjligt att höra 
eller konversera i det offentliga rummet. Vid en decibelnivå på runt 60 decibel är det 
knappt genomförbart att hålla en konversation. Vilket är den nivå som anses normal i 
gaturum med mixade trafikslag och kan därför anses vara en orsak till att det sällan syns 
människor konversera i hårt trafikerade gaturum (Gehl, 2011).

En parameter som kan avgöra möjligheten till konversation i offentliga rum är plac-
eringen av dess möbler. Bänkar och dylikt ska med fördel placeras så att det finns en 
valfrihet i interaktionen, samtal ska kunna startas, men också om så är önskas, kunna 
undvikas. Det kan i praktiken innebära en placering där bänkar placeras i vinkel med 
varandra. Den motsatta effekten fås när platser placeras rygg mot rygg vilket hindrar eller 
försvårar möjligheten att alls kunna föra eller starta en konversation (Gehl, 2011).

Skydd
Alla typer av aktiviteter, nödvändiga, frivilliga och sociala, har en gemensam utgång-
spunkt i när de sker. Alla är beroende av att yttre förhållande för att gå och stanna är bra, 
när få nackdelar och övervägande fördelar erbjuds gällande det fysiska, psykologiska och 
sociala. Och slutligen när miljön att vistas i helhetsmässigt är trevlig (Gehl, 2011).

Brottslighet- I den publika miljön ger den mänskliga närvaron på gator och 
människor som iakttar livet på gatan genom fönstren ett slags gemensamt skydd, så 
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kallade “ögon på gatan” (Jacobs, 2004). Denna form av mänsklig närvaro kan innebära 
att det finns någon som kan agera vid situationer relaterade till brottslighet eller olyckor 
(Gehl, 2011).

Trafiken- Både verkligt skydd och den upplevda känslan av utsatthet i fordon-
strafik är betydande för all form av aktivitet som sker utomhus. Finns inte det behovet till-
godosett får det en väsentlig påverkan på aktiviteter, både i dess omfattning och karaktär. 
Exempelvis kan äldre vara rädda att korsa gatan och barn måste hålla en vuxen i hand när 
dem går. Det är därför viktigt att som planerare ta hänsyn till aspekten att den upplevda 
risken kan vara mer avgörande för beteende än den verkliga statistiska risken (Gehl, 2011).

Vädret- Oönskade effekter från vädret som vind, kyla, nederbörd och värme är 
en viktig faktor att ta hänsyn till för att en plats ska upplevas behaglig. I Skandinavien 
är det största problemet vind och kyla, där vinden i många fall kan förstärka kyleffekten. 
Aktiviteterna i offentliga rum påverkas av klimatet, fler gående rör sig utomhus som-
martid jämfört med vintertid. Även stående och sittande aktiviteterna reduceras markant 
vintertid (Gehl, 2011).

För att förebygga oönskade vädereffekter förespråkas en låg och tät bebyggelse, där 
vinden inte förstärks på samma sätt jämfört med en högre och glesare bebyggelse. Bebyg-
gelsestrukturen har en stor betydelse för upplevelsen av klimatet. Det är även angeläget att 
mikroklimatet i den mindre skalan, som vid en bänk eller längs gångvägen, är behagligt. 
Då det kan vara avgörande för vistelsen utomhus, det kan uppnås med vindskydd, häckar 
eller liknande. På samma sätt bör den byggda miljön försäkra om att ta tillvara på vädrets 
fördelar när det sker (Gehl, 2011).

Form
Stadsrummets form påverkar i olika mån flera faktorer. Här presenteras fyra olika kon-
trasterande former och dess påverkan på upplevelsen av rummet (Gehl, 2011).

Att samla eller skingra- Att samla eller skingra innebär i praktiken 
om människor och aktiviteter sprids eller samlas i den publika miljön. Det handlar inte 
om att samla byggnader, en byggd miljö med hög densitet leder inte automatisk till att 
människor och aktiviteter kommer ske. Fokus ligger istället på samlingen av människor 
och aktiviteter. Här har den mänskliga skalan i kombination med design av byggnader 
betydelse, där både möjligheten att ta sig till målpunkter till fots men också hur mycket 
som finns att se och uppleva är viktigt (Gehl, 2011).

Den rumsliga spridningen kan yttra sig i en överdimensionering av ytor, på plat-
ser där få människor vistas och aktiviteter sker. Mängden aktiviteter och passerandes 
upplevelse kan även påverkas av utformningen på fasader och närliggande områden. I 
gaturummet har skiftet mellan aktiva och stängda zoner utmed fasader betydelse, och 
även distansen mellan entréer. Att sprida ut aktiviteter genom stora byggnader med långa 
fasader, få entréer och enstaka besök bidrar inte till aktiviteten i den publika miljön. Det 
är snarare det motsatta i form av mindre enheter och många entréer som tillför aktivitet 
till det offentliga rummet (Gehl, 2011).

Fördelningen av byggnader i gaturummet är betydande, enheter som kräver stor yta 
bör placeras ovan eller bakom mindre enheter för att undvika att det skapas tomrum 
längs fasaderna i gaturummet. Endast entréer till ytkrävande byggnader bör finnas i di-
rekt anslutning till det offentliga rummet, vilket gäller alla funktioner, bara de aktiviteter 
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som är mest intressanta bör uppta plats längs fasaderna. Det har visat sig att när mindre 
enheter ersätts av stora minskar gatulivet. Att samla och koncentrera aktiviteter längs fas-
aderna och genom det minska avståndet mellan dem, uppmuntrar gående då de generellt 
vill gå kortast möjliga sträcka (Gehl, 2011).

Det har betydelse vilket eller vilka plan aktiviteter samlas eller sprids på. Aktiviteter 
som samlas på samma plan kan upplevas inom ramen för vad människors sinnen tillåter, 
vilket är inom 20 till 100 meter. Det är ett avstånd som är enkelt att röra sig inom. En 
spridning över flera plan minskar drastiskt möjligheten att uppleva aktiviteter, det gäller 
redan om aktiviteter lokaliseras en kort nivå uppåt. Det må ge en översikt, men det är 
svårt att delta och integrera både fysiskt och mentalt. Således är en lokalisering av aktivi-
teter över flera plan inte något som rekommenderas (Gehl, 2011).

Att integrera eller separera- När olika aktiviteter och grupper av män-
niskor tillåts verka tillsammans eller sida vid sida handlar det om integration. Segregation 
antyder det motsatta, där separeras funktioner och grupper som skiljer sig åt. En bland-
ning av olika funktioner och aktiviteter tillåter människor att stimuleras och inspireras av 
varandra. Dock är det inte självfallet att människor integreras av att olika funktioner har 
en nära geografisk spridning, det essentiella är att människor använder samma offentliga 
rum och på det sättet möts på daglig basis. Det är i det småskaliga det avgörande sker om 
platsens kontaktyta uppfattas enformig eller intressant. En liknelse görs med ett vardags-
rum, där en familj alla kan uppehålla sig med olika aktiviteter men de kan även samverka 
(Gehl, 2011).

En separering av olika transportmedel innebär även att människor och medföljande 
aktiviteter sprids. Vid en total uppdelning av trafikslagen där varje färdmedel har en egen 
rutt, blir resultatet en ointressant färdväg då transporterande människor är uppdelade 
från aktiviteter och andra händelser i staden (Gehl, 2011).

Att bjuda in eller stänga ute- Offentliga rum kan genom att vara 
inbjudande och lättillgängliga få människor att röra sig dit från privata rum. Men det 
motsatta kan också vara aktuellt, genom att de offentliga rummen är utformade på så vis 
att de är svåra att nå, både fysiskt och mentalt (Gehl, 2011).

Hur gränsen mellan de publika och privata rummen tar form, påverkar uppfattnin-
gen om hur lättillgängligt det offentliga rummet är. En skarp avgränsning där kontrasten 
mellan det privata och offentliga rummet är stort, medför att en vistelse i det offentliga 
rummet endast sker om det är nödvändigt. Det här fenomenet är något som kan ses vid 
flervåningshus. Mer flexibla gränser, där det finns en övergång mellan det privata och 
offentliga rummet, upplevs som enklare att röra sig mellan, både rent fysiskt och mentalt. 
Dessa övergångszoner är varken privata eller offentliga, utan snarare en blandning av de 
båda. De länkar samman de privata och offentliga rummen vilket medför att personer 
och aktiviteter som sagt naturligare kan röra sig mellan zonerna (Gehl, 2011).

Översikt är ytterligare en faktor som kan påverka till vida hur inbjudande ett offent-
ligt rum uppfattas. Möjligheten att se vad som händer i offentliga rum kan i sig själv verka 
som ett inbjudande moment. I praktiken visas det i olika aktiviteter, barn som ser andra 
barn leka vill ofta själv leka, aktiviteter med fönster ut mot gaturummet får fler medlem-
mar och caféer med uteservering inbjuder fler att ansluta sig (Gehl, 2011).

Här är även avstånd en aspekt som är betydande för hur vida det offentliga rummet 
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är inbjudande eller snarare stänger ute. Det har visat sig att det finns en relation mellan 
avstånd, kvalité på färdväg och transportmedel och till vilken grad anknytningar mellan 
människor och mellan olika typer av aktiviteter sker. Barn leker oftare med barn som bor 
i närheten än andra längre bort. Det har även visat sig att personer som bor nära bibliotek 
lånar fler böcker än andra (Gehl, 2011).

Att det finns målpunkter i den offentliga miljön är också betydande. Det bör finnas 
platser och andra typer av saker som kan verka som en anledning att vistas i den offentliga 
miljön, helt enkelt verka som en inbjudan att ta sig ut. Vilket kan vara butiker, sport-
centers, utsiktsplatser, att titta på solnedgången eller liknande. Det är även av betydelse 
att det finns något att aktivera sig med i den offentliga miljön, förutom att gå eller sitta. 
Det kan också fungera som en anledning att ta sig ut, att ha något att göra (Gehl, 2011).

Att öppna upp eller stänga in- En öppen plats medger en upplev-
else både av den offentliga plats som besöks, men också av närliggande funktioner som 
bostäder, affärer och kontor. Det handlar inte enbart om upplevelsen från ett håll, utan en 
öppen plats tillgodoser utbyte av upplevelser från båda håll (Gehl, 2011).

Att öppna upp en plats innebär inte endast att använda glas och fönster för att skapa 
en visuell överblick, avstånd är också en relevant aspekt. Begränsningen i människans sin-
nen avgör i detta fall om en plats eller funktion anses öppen eller stängd. Detta illustreras 
av skillnaden av ett bibliotek med stora fönsterpartier, där det i ena fallet är beläget i direkt 
anslutning till gatan och i det andra ungefär 10 till 15 meter bort från gatan. Skillnaden 
i upplevelse är att i det första fallet uppfattas som ett bibliotek i användning, medan i det 
andra fallet enbart uppfattas som en byggnad med fönster (Gehl, 2011).

Ett gaturum som mestadels består av fordonstrafik saknar rörelsen och aktiviteter 
som gående tillför. Även om det sker i fordonen, förmedlas inte det ut till den offentliga 
miljön. I bostadsmiljöer där bilar parkeras 100 till 200 meter från bostaden har det ut-
mynnat i mer befolkade gaturum som är mer underhållande att vistas i. Det ger möjlighet 
till fler informella möten med grannar, även brottsligheten och vandalism reduceras med 
denna öppna trafiklösning (Gehl, 2011).

Komfort
Att gå- För att kunna gå någorlunda fritt kräver gående utrymme. Det behövs för 
att kunna gå utan att bli störd, knuffad eller behöva manövrera för mycket. Dock kan 
toleransen och behovet av utrymme vara varierande beroende på situation, person eller 
grupp i samhället. Dimensionen på gatorna är också en viktig aspekt, storleken på flödet 
av gående varierar under dygnet. Vilket är nödvändigt att ta hänsyn till vid dimension-
ering av gaturummet för att undvika att det blir under- eller överdimensionerat. Det är 
dessutom viktigt att ta hänsyn till personer i rullstol eller barnvagn vid dimensionering då 
de kan ställa högre krav på utrymme (Gehl, 2011).

Gående är känsliga för underlagets skick, där kullersten, sand, löst grus och ojämnt 
underlag överlag inte är lämpligt, speciellt för gående med svårigheter att ta sig fram. Un-
derlaget kan spela in på hur gående rör sig och även ha en negativ påverkan, blött och halt 
underlag, snö, slask undviker gående när det är möjligt (Gehl, 2011).

Att gå är fysiskt krävande varför den upplevda snarare än den verkliga/fysiska dis-
tansen är avgörande för om den tänkta rutten är acceptabel. Samspelet mellan gaturum-
mets längd och kvalitén på färdvägen, med avseende på både skydd och stimulans, är de 
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faktorer som beror på hur distansen upplevs (Gehl, 2011).
Gående är på grund av den fysiska ansträngning som krävs för att gå, selektiva med 

vilka vägar de väljer. Större avvikelser från inledande val av rutt är således ovanligt och om 
målet med resan är synligt, styrs riktningen direkt mot målet. Gående föredrar helt enkelt 
direkta vägar och genvägar för att ta sig till målet, blott stora barriärer är ett hinder för 
detta beteende. Rutter där målet är i sikte, men där gående tvingas använda andra vägar 
än den direkta uppfattas som frustrerade. Något som är viktigt att beakta då det i dessa 
fall är bättre att använda den direkta vägen framför en genväg (Gehl, 2011).

Långa och raka gångvägar ska undvikas, istället förespråkas mer vridna eller avbrutna 
vägar, som skapar en mer intressant rutt. Dessutom är vridna gator bättre på att reducera 
vind. Att variera gaturummets storlek kan innebära att rutten upplevs kortare. Även att 
anpassa rummets storlek till den förväntade mängd användare innebär att gående up-
plever mer definierade rum, istället för överdimensionerade. En variation i storleken på 
rummen skapar en kontrast som ger en förbättrad upplevelse, i samspelet mellan större 
och mindre rum (Gehl, 2011).

Gående rör sig helst i kanten av stora rum i den offentliga miljöer, det ger möjlighet 
att både uppleva det stora rummet men också den rumsliga avgränsningen, i form av fasa-
der eller liknande. Dessutom avstår gående helst från att ändå nivå när de går via trappor 
eller dylikt (Gehl, 2011).

Att stå- Att stå kräver inte lika mycket av den fysiska miljön som gående eller 
sittande gör. Det finns olika former av stående aktiviteter i offentliga rum. Dels kan det 
handla om korta stopp i något ögonblick för att titta på eller åtgärda något. Gående 
stannar där de är tvungna, längs trottoarkanten eller gaturummet. Att stanna upp för att 
prata med en bekant är också en form av stående aktivitet, där aktiviteten i sig är nästan 
helt nödvändig då det är oartigt att undvika att prata med en bekant. Denna aktivitet kan 
utspela sig på olika platser i det offentliga rummet, på trappor, nära entréer till butiker 
eller i mitten av gatan. En stående aktivitet som utspelar sig en längre tid än de tidigare 
mer nämnda har större krav på omgivningen. Det kan röra sig om att vänta på något eller 
någon, att njuta av omgivningarna eller se vad som händer (Gehl, 2011).

Den så kallade kanteffekten illustrerar var stående aktiviteter vanligen sker, vid kanten 
av det publika rummet. Populära platser att stå är utmed fasader eller i övergången mellan 
två rum där det är möjligt att studera båda rummen. Anledningen till att stående ofta sker 
i utkanten av det publika rummet är för att det helt enkelt är den mest lämpliga platsen 
för att utvärdera det. I utkanten är även exponeringen mindre än i mitten av rummet, 
vilken skapar en semiprivat känsla för den stående (Gehl, 2011).

Den fysiska miljön kan stödja stående aktiviteter genom att verka i den mindre skal-
an, oregelbundna fasader och platser att stödja sig mot som exempelvis träd eller stolpar. 
Platser som saknar träd, bänkar och stolpar i kombination med avsaknaden av intressanta 
detaljer på fasaden, innebär att det kan vara svårt att hitta platser att stå vid (Gehl, 2011).

Att sitta- I staden är det viktigt med bra tillgänglighet gällande sittplatser i 
det offentliga rummet. Om möjligheten att sitta inte finns i offentliga rum, kommer inte 
människor att stanna där en längre tid. Det har i sin tur en påverkan på vissa aktiviteter 
som är beroende av att människor rör sig och uppehåller sig i det offentliga rummet, gen-
om att dessa aktiviteter utesluts. Möjligheten att sitta i offentliga rum har stor betydelse 
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för kvalitén på det offentliga rummet ifråga. Sittplatser tillgodoser möjligheten för ett 
antal olika aktiviteter som är typiska för publika utrymmen. Det handlar om att äta, läsa, 
sola, studera andra människor och konversera. Vanligen sker aktiviteter genom att sitta 
bara när yttre förhållande är gynnsamma, dessutom väljs platsen att sitta på mer noggrant 
än platser för att stå. Placeringen av sittplatser i publika rum ska tillhandahålla de fördelar 
som platsen besitter, sittplatser med fördelaktigt klimat och en översikt över händelser i 
offentliga rum är alltid populära. Här är också kanteffekten aktuell, sittplatser i utkanten 
av rummet vid fasader eller andra rumsliga gränser är ofta populära. Sittande tar liksom 
stående gärna stöd av den fysiska miljön, som bänkar eller andra platser där ryggen är 
skyddad (Gehl, 2011).

I det offentliga rummet bör det finnas både primära och sekundära sittplatser. Primära 
sittplatser avser bänkar och stolar som ska tillhandahålla sittplatser för sittande med större 
behov. Dessa ska placeras noggrant i det offentliga rummet, där placeringen ska ta del av 
de fördelar platsen tillför. Sekundära sittplatser innebär inofficiella sittplatser som trappor, 
kanter, låga väggar eller liknande. Det får inte vara ett för stort antal primära sittplatser, 
om det finns för många som inte används kan platsen verka öde. Istället ska sekundära 
sittplatser finnas i ett större antal som kan användas om behovet av sittplatser är stort, 
men som fortfarande fungerar utan att något använder dem (Gehl, 2011).

Estetik
Hur attraktiv den omgivande miljön upplevs beror dels på designen av platsen men också 
vilken kvalité i form av upplevelse den byggda miljön tillgodoser. Det handlar helt enkelt 
om platsen upplevs vacker eller inte (Gehl, 2011).

3.2.1 VAL AV METOD
Denna studie genomförs med både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. I studien 
har de strukturerade intervjuerna valts att studeras kvantitativt, men undantag för en 
avslutande fråga med öppen karaktär som studerades både kvantitativt och kvalitativt. 
Litteraturstudien, rörelsemönstren för de gående, stadsanalysen “Livet mellan husen” och 
den rumsliga integrationsanalysen har alla studerats kvalitativt. Litteraturstudien genom-
fördes för att få ett teoretiskt underlag till studien.

Valet att använda rumslig integration som analys grundar sig i möjligheten att få en 
övergripande analys över gatornas relation till varandra. Analysen ger en vidare förståelse 
och kan motivera hur och varför gående rör sig längs vissa gator.

Beslutet att analysera gator med utgångspunkt i “Life between buildings” (Gehl, 
2011), togs med tanke på att den beskriver och behandlar händelser som sker i staden i 
den mindre skalan. Eftersom gående upplever staden i en liten skala korresponderar det 
väl med valet av stadsanalys.

För att nå ut till och få data från en så stor mängd gående som möjligt genomfördes 
kvantitativa strukturerade intervjuer. På så sätt var det möjligt att få en variation i resulta-
tet, avseende ålder, kön och geografisk spridning. Metoden gav också möjlighet att i fält 
direkt fånga upp gående, vilket gav möjlighet att direkt nå de gående när de verkligen är 
ute och går, inte enbart ställa frågor ur ett teoretiskt perspektiv.

3.2 METODER
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3.2.2 LITTERATURSTUDIE
En litteratursökning genomfördes med syfte att få fram ett relevant teoretiskt underlag 
för denna studie. Litteratursökningen har utgått från sökningar i databaser, främst Goog-
le Scholar och Scopus, men även Google. Sökningarna genomfördes från september till 
februari. Där användes flera varianter och kombinationer av sökord, både på engelska och 
svenska. Sökord var bland annat gående, walkability, byggd miljö, barriärer och rörel-
semönster. Genom dessa sökningar och den funna teorin hittades även ny relevant te-
ori. Dessutom har två sammanfattande litteraturstudier kring ämnet används, Lindelöw 
(2009) och Johansson et al. (2012).

3.2.3 STRUKTURERADE INTERVJUER

Syftet med de strukturerade intervjuerna var att undersöka flera olika faktorer. Vilka 
målpunkter som är aktuella för centrala Gävle är väsentligt att ta reda på för att förstå 
vilka gångflöden som finns. Därtill tillkommer anledningen till vägval, vilket kan kopplas 
samman med vad som påverkar de svarande i den byggda miljön. Dessutom är det be-
tydelsefullt att få kunskap om vad som reducerar rörelsemönstret hos de svarande.

Syfte

Fyra stycken platser valdes ut för genomförandet av de strukturerade intervjuerna. Platser-
na valdes med utgångspunkt i att de alla fungerar som en slags infarter till centrala Gävle. 
De ringar även in den geografiska fokuseringen genom att vara lokaliserade i dess periferi.

Platser

Figur 4. Visar de valda platserna för de strukturerade intervjuerna.
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Under genomförandet av intervjuerna pågick en ombyggnation av Nygatan vilket innebar 
att ett befintligt stråk för gående och cyklister delvis var avstängt längs gatan. Detta kan ha 
haft inverkan hur gående rör sig längs gatan, vilket i detta fall kan ha påverkat resultatet 
av intervjuerna på plats 3.

Vädret var under genomförandet av de strukturerade intervjuerna förhållandevis 
likartat under alla dagar. Intervjuerna genomfördes under tre vardagar, 10, 11 och 14 
november 2016.

10 november-Vädret var molnigt med tidvis lätt snöfall. Mycket snö, med 
vinterunderlag i form av snö och lite halt. Temperatur runt -1 grad.
11 november-Vädret var tidvis soligt med vinterunderlag. Temperatur -1 till -3 
grader.
14 november-Molnigt väder, där vägunderlaget ändrats till mer snömodd och 
slask. Temperatur mellan 0 till +1 grad.

Förutsättningar

Intervjuerna genomfördes kvantitativt för att få en så stor bredd i svarande avseende ålder 
och kön som möjligt. I och med att intervjuerna är strukturerade utfördes varje intervju 
på samma sätt. Endast fotgängare tillfrågades om medverkan i intervjun.

 Dagen delades upp i tre olika tidsspann, kl.06.30-10.30, 10.30-14.30 och 14.30-
18.30. Inom varje tidsspann genomfördes intervjuer på varje plats i en timme. Tidpunk-

Genomförande

Inför intervjuerna skapades ett frågeformulär med ett antal fasta svarsalternativ till varje 
fråga, utom den sista som var en helt öppen fråga. Frågorna konstruerades med så enkla 
och tydliga formuleringar som möjligt, för att alla ska få samma möjlighet att besvara 
frågorna. Innan intervjutillfällena testades frågorna på ett antal personer med varierande 
ålder och kön. Det ledde till att vissa frågor fick revideras och omformuleras. Följande 
frågor ingick i frågeformuläret (se bilaga 1 för fullständigt formulär):

Förberedelse
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Vart är du påväg?

Varför valde du den här vägen?

Går du hela resan?
Vid nej: Vilket annat färdmedel har du använt eller ska använda?

När du är ute och går, finns det vägar du helst inte väljer?
Vid ja: Varför vill du inte gå där?

Förändras ditt vägval då?
Vid ja: Hur?

Vad är viktigast för dig när du går?
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För att få en överblick av resultatet från intervjuerna sammanställdes all data i program-
met Excel. Svar som fallit utanför de i förhand bestämda svarsalternativen kategoriserades 
och ett antal nya svarsalternativ adderades till frågorna. Utifrån svaren från den öppna 
frågan skapades ett antal kategorier där data sorterades in. Den öppna frågan valdes att 
studeras både kvantitativt och kvalitativt. Med tanke på den stora mängden deltagare i 
studien, sammanställdes kvantitativa diagram för att ge en överblick över svaren. Men 
svaren analyserades även kvalitativt. Resterande frågor analyseras kvantitativt. All data 
redovisades sedan i olika diagram med hjälp av verktyget pivottabell som finns tillgängligt 
i Excel. Användningen av pivottabeller gav möjlighet att ställa olika frågor och faktorer 
mot varandra, vilket resulterade i flera olika typer av diagram. Gåendes rörelsemönster 
och postnumren de uppgav vid intervjun sammanställdes grafiskt. 

Sammanställning av data

3.2.4 RUMSLIG INTEGRATION

För att få ett teoretiskt underlag till hur väl gatorna, där gående kan röra sig, samspelar 
med varandra användes rumslig integration som analys. Genom det kan en förståelse för 
hur väl, rent teoretiskt, en gata är integrerad eller separerad från andra gator i systemet.

Syfte

Den geografiska fokusering som gjordes för denna analys beslutades i stora drag innefatta 
enbart centrala Gävle, se figur 1. Fokuseringen fastställdes med underlag från gåendes 
rörelsemönster, se figur 32. Där den geografiska avgränsningen konstruerades ungefärligt 
i samma omfång som de gåendes rörelsemönster, med något undantag. 

Geografisk fokusering

ten på varje plats inom varje tidsspann varierades i största möjliga mån under de tre 
dagarna, för att täcka in alla tidpunkter på varje plats. Intervjutillfället delades upp och 
genomfördes under 3 vardagar, den 10, 11 och 14 november 2016. Totalt tid för genom-
förandet av intervjuerna blev två stycken heldagar, mellan kl.06.30-18.30.

 Intervjuerna genomfördes genom att de svarande inte hade tillgång till svarsalternativ 
utan varje fråga ställdes som en öppen fråga, där svaret sedan fylldes i passande svarsalter-
nativ eller noterades som ett nytt om inte passande fanns. Denna metod valdes för att 
de svarande inte skulle påverkas av något svarsalternativ under intervjun och även för att 
förenkla sammanställningen av alla intervjuer. På vissa av frågorna fanns möjlighet att 
ange flera svarsalternativ, det var inte de svarande medvetna om, utan så många alternativ 
de uppgav fylldes i. Därmed varierade antalet uppgivna svarsalternativ mellan de medver-
kande i intervjuerna. Varje svarande fick även markera ut sin fortsatta väg från platsen för 
intervjun på en utskriven karta, deltagarna fick inte en egen karta utan flera ritade ut sin 
väg på samma. 

En stor andel av de tillfrågade avböjde att medverka i den strukturerade intervjun, 
vilket innebar ett stort bortfall i antalet medverkande. Dessutom kunde en liten del av de 
tillfrågade inte svenska, vilket medförde att de inte kunde delta i den strukturerade interv-
jun. Några tillfrågade var även för unga för att delta i intervjun, då barn under 15 år ska 
ha vårdnadshavares godkännande för deltagande i forskning (Codex, 2016).

3  metod

22



Som underlag för genomförandet av analysen konstruerades en axialkarta. Den utforma-
des med utgångspunkt i var gående kan färdas, med andra ord inkluderades ej rum där 
det ej är möjligt för gående att gå. Här användes Google maps gatuvy för att få ett grepp 
om hur gatan upplevs. Även några besök i fält genomfördes för att stämma av vissa förhål-
landen. Analysen genomfördes med programvaran Depthmap. Vid analysen valdes radien 
som tre, vilket är ett värde som passar vid analys av enbart en del av en stad (Ekelund och 
Koch, 2012).

Genomförande

3.2.5 LIVET MELLAN HUSEN

Syftet med analysen var att få ett teoretiskt underlag och förståelse för hur väl de valda 
gatorna korresponderar med de tillfrågades rörelsemönster. Stämmer praktiken överens 
med teorin? Stödjer eller hindrar gatan gående att röra sig längs den? Finns det någon 
teoretisk koppling mellan gatans struktur och stora flöden av gående? Analysen kan ge ett 
teoretiskt stöd för att utreda dessa typer av frågor.

Syfte

Utgångspunkten för valet av gator var rörelsemönstren från de tillfrågade gående som 
deltog i den strukturerade intervjun, se figur 32. De gator som valdes hade alla något 
flöde av gående. Dock togs inte alla gator med flöden av gående med, utan de med störst 
flöde analyserades. Totalt valdes nio stycken gator ut: Södra Strandgatan, Kaplansgatan, 
Norra Centralgatan, Södra Kungsgatan, Drottninggatan, Norra Kungsgatan, Kyrkogatan, 
Nygatan och Norra Rådmansgatan.

Val av gator

Analysen genomfördes helt med fokus på gående och deras upplevelse. Den tog avstamp 
i ett antal teman, som alla baseras på “Life between buildings” (Gehl, 2011). Vid genom-
förandet togs hänsyn till den geografiska fokusering av centrumkärnan som är bestämd 
sedan tidigare, se figur 1. Analysen av gatorna skedde därmed enbart inom fokuseringen.

Vid utförandet av analysen användes till stor del Google maps gatuvy, för att få en 
överblick över gatorna. Det kompletterades av besök i fält och även observationer i min-
dre skala, vilket gav ytterligare substans till analysen.

Genomförande
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KAPITEL 4     teori 



Gående, även kallad fotgängare, benämns personer som helt enkelt promenerar (Nation-
alencyklopedin, u.å.). Till gruppen gående räknas även personer som leder en cykel eller 
barnvagn, åker rullskidor eller utför liknande aktivitet (SFS 1998:1276). Det finns en 
stor variation inom gruppen gående. Faktorer som kön, ålder och eventuella funktion-
snedsättningar har alla en inverkan på vilka behov den gående kräver. Dessutom kan 
syftet med resan vara betydande för vilka behov den gående efterfrågar (Johansson et 
al., 2012). Gående med en bestämd målpunkt väljer vanligen den närmsta vägen, där 
färdvägen därtill ska vara gen och i riktning mot målet. Gående som promenerar har ofta 
andra behov på sin omgivande miljö, där tilltalande omgivning och upplevelsen är i större 
fokus (Malmö Stad, 2012). Studier visar att kvinnor går mer än män, något som gäller alla 
former av resor. Även om unga människor går mer än äldre, så gör personer över 65 år en 
ganska hög andel resor till fots (Hydén, Nilsson och Risser, 1998).

4.1 GÅENDE

I staden är att gå en form av transportmedel (Hydén, 2008). Till skillnad från andra trafik-
slag är gående nästan uteslutande tillgängligt och gratis för alla, vilket gör det till det mest 
socialt inkluderande trafikslaget (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008). För många 
äldre är det dessutom den möjlighet som finns för att röra sig i stadens omgivningar 
(Lindelöw, 2009). Gående är oskyddade trafikanter, vilket innebär att de är extra utsatta 
för både klimat och vid kollision med andra färdmedel, som cyklister eller bilar. Men den 
oskyddade aspekten ger även gående en större närvaro i möten med andra människor och 
i miljön de färdas i (Hydén, 2008). Endast kollektivtrafik kan ge samma möjligheter för 
social kontakt som gående kan ge. Fotgängare kan med sitt oskyddade skal både medvetet 
och omedvetet lätt ta kontakt med andra personer på gatan (Sauter, Wedderburn och 
Buchanan, 2008). Gående finns nästan alltid närvarande i alla resor, oavsett om hela resan 
eller om bara en del av resan sker till fots (Boverket, 2013). Även om resan bara delvis sker 
till fots startar och slutar den ofta med gång, ibland används även gång som komplement 
mitt i resan. Att se gående som en form av transportmedel är därför viktigt då det kom-
pletterar andra transportmedel. Vilket är väsentligt för att kunna länka samman övergån-
gar mellan olika transportslag (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008).

4.2 ATT GÅ

Det finns ett flertal studier som tidigare undersökt gående och deras benägenhet till vissa 
vägval. I en studie undersöktes gående och faktorer till deras vägval, alla gående som del-
tog i undersökningen skulle färdas till olika tågstationer. Studien inleddes med en öppen 
fråga där anledningen till valet av färdvägen undersöktes. Därefter fick de gående ranka 
ett antal faktorer som möjligen influerade deras vägval. Resultatet av den första delen av 
studien visar att de gående, med stor majoritet, uppgav snabbast eller kortast väg som 
den faktor med störst betydelse. Den faktor som därefter följde, var säkerhet, mestadels 
relaterat till trafik som låg trafikmängd och korsningar. Endast ett fåtal nämnde säkerhet i 
relation till brottslighet. Faktorer som attraktivitet och stopp vid vissa butiker angavs som 
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skäl av några få. Resultatet från den andra frågan visar att även här rankar de gående snab-
bast eller kortast väg högst. Därpå följde säkerhet från trafik, en skillnad mellan könen 
kunde påvisas genom att kvinnor i större utsträckning la vikt vid säkerhet, då en större 
andel värderade både närvaro av trafik och andra gående. Ytterligare faktorer med relativt 
hög andel svarande, var trottoarer i bra skick, närvaro av attraktiva byggnader, träd och 
trädgårdar. Och även avsaknaden av trafikljus där gatan tar lång tid att korsa, närvaron 
av andra gående och butiker att stanna vid. Faktorer som värderas lågt var butiker med 
fönsterpartier att se på, bänkar och platser att sitta på och ha sällskap längs vägen. Dock 
är vilket sammanhang de gående svarade i viktigt att beakta, alla gående som deltog gick 
en pendlingssträcka. Andra syften med resan kan ha resulterade i andra svar (Weinstein 
Agrawal, Schlossberg och Irvin, 2008).

Men att beskriva gåendes vägval är komplext, flera faktorer kan ligga till grund för ett 
vägval. Dessutom behöver inte gåendes vägval, som snabbast väg, bestå även vid förän-
drade förhållanden, som tidpunkt på dygnet och väder. Möjligheten för gående att välja 
alternativa vägval och deras karaktär är också betydande. En skillnad mellan kortast tid 
och avstånd är inte alltid tillräckligt definierade. Även en tydlig beskrivning kring hur 
representationen bland gående ser ut är viktigt. Många studier är dessutom utförda under 
torra och varma väderförhållanden. Slutligen så framstår avstånd och restid som en ledan-
de faktor för gåendes vägval, även om ansträngning kan vara en bakomliggande orsak. 
Även väder är en möjlig betydande faktor för vägval. Till sist så kan syftet med resan vara 
en faktor som förändrar kriterierna för de gåendes vägval (Hopkinson, Carsten och Tight 
1989, refererad i Envall 2007, 88).

Det finns ett antal faktorer som påverkar benägenheten att gå. Faktorer som påverkar 
är avståndet till destinationen, behaglighet som inkluderar visuell attraktivitet som träd 
och butiker längs vägen. Likaså faktorer som topografi, belysning, upplevd personlig säk-
erhet, mängd och hastighet på fordonstrafik upp. Även upplevd trafiksäkerhet för barn, 
korsningsmöjligheter för äldre och personer med försämrad mobilitet påverkar. Men också 
lätthet att orientera sig, skick på trottoarer som inkluderar närvaron av hinder, städning 
och skugga (Envall, 2007).

Varför gående väljer att inte gå till en särskild plats, kan bero på flera faktorer. För 
många gående beror det på rädsla för personlig säkerhet. Men även bristfälligt underhåll 
av gångbana och dålig belysning kan verka som faktorer. Där dålig belysning för en stor 
del av gående bidrar till rädsla för personlig säkerhet (Envall, 2007).

Ett begrepp som frekvent används rörande fotgängare är hur pass gångvänlig en stadsmil-
jö är, vilket handlar om förhållandet mellan den byggda miljön och gående (Lindelöw, 
2016). Gångvänlighet erbjuder en infrastruktur som ger gående möjlighet att gå tryggt 
och säkert, service och utbud inom en sträcka som är möjlig att gå och slutligen flera mö-
jligheter att ta sig till ett mål (Faskunger, 2008). Ett gångvänligt nät kan definieras med 
ett antal kriterier, som alla uppmuntrar till gång (Southworth, 2005).

4.4 GÅNGVÄNLIG STAD

KONNEKTIVITET
Här är det angeläget med ett kontinuerligt gångnät som tillgodoser trottoarer och an-
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KOPPLING MED ANDRA TRAFIKSLAG
Det är betydande att gångnätet tillgodoser kopplingar med andra trafikslag som buss, tåg, 
tunnelbana och spårvagn. I verkligheten innebär det ett jämnt flöde av stationer som ger 
tillgänglighet från både bostads- och kommersiella områden (Southworth, 2005).

MARKANVÄNDNING
En väsentlig del i en gångvänlig stad eller stadsdel, är tillgängligheten till funktioner som 
behövs på daglig basis. Olika typer av funktioner och aktiviteter ska vara nåbara, vilket 
innebär möjlighet att nå dessa till fots inom 10–20 minuter. De funktioner som det avser 
kan vara olika butiker, matbutik, förskola, skola, gym, bibliotek och parker. Där en fin-
maskig och varierad markanvändning önskas (Southworth, 2005).

SÄKERHET
Då gående är väldigt utsatta för fordonstrafik är just säkerhet en viktig faktor i en gång-
vänlig stad eller stadsdel (Southworth, 2005).

KVALITÉ
Hur kvalitén på själva stråken där de gående färdas, är grundläggande för gångvänlighet. 
Det optimala stråket för gående tillgodoser de gåendes behov gällande komfort och säker-
het, oavsett ålder eller fysisk förmåga. Angående utformning bör stråket vara kontinuerligt 
utan avbrott och ha en jämn yta med avsaknad oregelbundenheter som gropar. Dessutom 
ska vidden på stråket vara så pass brett att personer kan mötas och även ha möjlighet att 
färdas i en mindre grupp. I mera urbana sammanhang kan det krävas vidare stråk. Även 
underlag som snö och is behöver beaktas där klimatet kräver det. Här kan även grönstruk-
turen spela in, träd kan både definiera gränser för gåendes rum men också skydda från 
trafik och klimat. Slutligen så kan belysning förbättra gående som sker kvällstid och även 
känslan av trygghet (Southworth, 2005).

SAMMANHANG
I slutändan är det viktigt vilket sammanhang som omger stråk. Stråkets kontext behöver 
skapa ett intresse hos den gående, för att verka inbjudande och engagera de gående. Det 
kan adderas genom visuellt intressant byggd miljö, transparens i struktur som frontar 
gaturummet, synliga aktiviteter, grönstruktur, belysning och vyer (Southworth, 2005).

Det finns en viss skiljaktighet kring om en enda allmän definition av gångvänlighet är 
möjlig.  Vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar viljan att gå kan påverkas av den 
gåendes egna preferenser. Aspekter som kön, ålder, fysisk hälsa, mål med promenaden, 
vilket urbant sammanhang personen tillhör och andra kulturella aspekter kan påverka hur 
personer individuellt definierar en gångvänlig miljö. En uppdelning av fotgängare i olika 
grupper men också i form av typ av resa ger en betydande påverkan på utvärderingen av 

dra typer av gångvägar tillsammans med avsaknaden av markanta barriärer. Det är des-
sa faktorer som avgör graden av konnektivitet för gångnätet. Barriärer kan handla om 
återvändsgränder, järnväg, vattendrag eller topografiska hinder. Gångnätet ska vara väl 
utvecklat både i en större och mindre skala. Gällande den byggda strukturen så samspelar 
ofta en hög konnektivitet med en hög täthet av korsningar och liten storlek på kvarteren 
(Southworth, 2005).
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gångvänlighet. Exempelvis definieras en gångvänlig miljö för en vältränad vuxen person 
förmodligen inte alls så för en äldre person (Moura, Cambra och Goncalves, 2017).

Huruvida en gångvänlig miljö är nog för att stödja vissa resor till fots, handlar om 
genomförbarhet. Det är en betydande faktor för att personer ska gå dagligen. Vilket in-
nebär att begränsningen som finns i vardagen i form av tid, kapacitet och ansvaret för an-
dra påverkar hur troligt det är att gå. Om inte det kan uppfyllas, är det mindre sannolikt 
att gåendet blir av (Lindelöw, 2016).

Den gångvänliga staden kan sammanfattningsvis definieras som en stad med hög 
täthet, rutnätsstruktur och en mix gällande markanvändningen (Johansson et al., 2012).

En sammanhållen stad kan tydas ta avstamp ur ett antal förutsättningar. Den grundar 
sig i att människor från olika sociala grupper ser varandra i vardagen. Genom att mötas 
skapas interaktion som minskar polarisering mellan grupper. En förståelse för skillnader i 
ålder, kön, hushållstyper, etnicitet och socioekonomi mellan människor kan formas i den 
rumsliga och sociala kontexten, där människor korsar varandras stråk. En annan betydan-
de faktor är att olika funktioner, som bostad, arbete, kultur och rekreation, alla integreras 
i varandra istället för att områden med vardera funktion skapas. Slutligen lyfts relationer, 
där en sammanhållen stad uppges ha förtroendefulla relationer som ger möjlighet för 
människor att utvecklas (Larberg, u.å.).

Här är det betydande hur stadslivet tar form i stadsdelar, då det påverkar vilka resurs-
er som blir tillgängliga. Det redogör vilka människor som kan dela stadsrum och sociala 
grupper som visuellt blir medvetna om varandras närvaro. Vilket är av värde för uppkom-
sten av sociala nätverk och utvecklingen av sociala resurser. Som i ett längre perspektiv 
påverkar stadens gemenskap (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015).

Det finns samband mellan stadsform och hur människor rör sig (Legeby, Berghauser 
Pont och Marcus, 2015). Strukturen på det offentliga rummet i en stad inverkar på vilka 
förutsättningar som finns för olika funktioner och i sin tur dess blandning, vilket är vitalt 
för prägeln på stadslivet (Legeby och Marcus 2011, refererad i Legeby, Berghauser Pont 
och Marcus 2015, 18). Stadsformen influerar därmed på människors rörelse, genom att 
indirekt ge villkor för hur och i vilken omfattning de rör sig och vistas kring olika platser, 
hur stadslivets tar uttryck helt enkelt. Där det inte enbart är en fråga kring mängd, utan i 
lika stor utsträckning berör vilka personer som är där vid samma tillfälle, från vilka stads-
delar och vilka ärenden dem har (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015).

För att få en perception om hur den geografiska spridningen ser ut bland människor 
som rör sig på en plats eller område, är ett alternativ att fånga upp och fråga var de bor i 
staden (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 2015). I en studie fick de gående skissa upp 
sin rutt på en karta, vilket visade sig fungera väl som metod (Weinstein Agrawal, Schloss-
berg och Irvin, 2008).

4.5 MÖTEN I STADEN

Omgivningens estetiska värde påverkar hur gående uppfattar sin närmiljö. Att gå i en 
miljö som uppfattas estetisk tilltalande av den gående kan innebära att en väg som upplevs 
enformig, otrygg och bullrig men som är kortare, väljs bort för en längre men mer attrak-

4.6 OMGIVNINGENS ESTETISKA VÄRDE

4  teori

28



tiv rutt (Boverket, 2013). Gående som promenerar har större krav på omgivande miljö, 
i form av upplevelse och attraktivitet, än gående med ett bestämt mål. För gående kan 
attraktiva faktorer yttra sig som bilfria zoner, gröna rum i form av parker, blåstruktur som 
vattendrag, gågator, naturupplevelse och socialt utbyte. Dock är det hela subjektivt, då 
definitionen av en attraktiv omgivning för en gående kanske inte stämmer alls för en an-
nan. Att passera skyltfönster, torg eller andra mötesplatser adderar ofta en mer intressant 
aspekt på resan för gående. Vanligen värdesätter gående att andra gående också rör sig 
längs vägen. Områden med stor rörelse av gående framträder som attraktivt och lockar till 
sig andra att gå i området. Öde platser där få gående rör sig, kan däremot upplevas som 
otrygga och tråkiga, vilket leder till att gående avstår från att gå där. De stråk i en stad där 
det finns många målpunkter och gående i rörelse är ofta ingen tillfällighet. Dessa stråk är 
ofta det logiska valet för de gående, då gående med fastställt mål vill ha den genaste vägen. 
För att bli attraktivt, bör ett stråken vara förhållandevis långt och rakt, med målpunkter 
i start och slut och många korsningspunkter med andra gator. Gröna rum i staden som 
parker är något som ofta uppskattas av gående, dock kan det förändras när det är mörkt 
ute, då gående kan undvika dem på grund av otrygghet (Malmö Stad, 2012).

Som oskyddade trafikanter är gående extra utsatta för klimatet (Hydén, 2008). Men kli-
matet påverkar bara gående till en viss grad, extremt väder som hård vind, regn, snö och 
värme har en påverkan. Men genomsnittligt väder påverkar inte gående. Däremot har 
klimatet en påverkan när det gäller resor till fots för rekreation och liknande, eller pub-
lika platser. Klimat är ändå en viktig faktor att beakta vid granskning av gående då dem 
som sagt är mer utsatta för väder än andra trafikslag (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 
2008).

4.7 KLIMAT

Trygghet, som är ett grundläggande mänskligt behov, handlar om att känna sig säker och 
uppleva sig fri från rädsla, osäkerhet och obehagskänslor (Maslow 1954, refererad i Hy-
dén, 73). Begreppet trygghet kan delas upp i två beståndsdelar. Den emotionella delen av 
trygghet avser oro, rädsla eller liknande över att en olycka ska ske. Medan den kognitiva 
delen istället handlar om hur personen i fråga själv uppfattar sannolikheten att en olycka 
verkligen ska hända (Hydén, 2008).

Rädsla kan ha en rumslig anknytning, dock finns kopplingen inte enbart i den fysis-
ka strukturen, utan det rör sig om relationen mellan platsen och dess sociala egenskaper. 
Rädslan för övergrepp är en av de faktorer som mest påverkar kvinnors rörelsefrihet i sta-
den. Vilket kan yttra sig genom att undvika platser, välja vägar som upplevs säkrare, välja 
en upplyst färdväg och röra sig med en hög hastighet. Vilket begränsar tillgängligheten av 
offentliga rum för kvinnor (Andersson, 2003). En konsekvens av otrygghet är just mobi-
litetskompensation, där den gående avstår eller reducerar sin resa med bakgrund i känslan 
av otrygghet (Hydén, 2008).

Otrygghet kan leda till att gående undviker en del situationer, även om det inte finns 
någon verklig risk. Dels kan det handla om rädsla för trafikolyckor, men främst handlar 
det om rädsla för rån och överfall. Vissa personer avstår från att gå när det är mörkt ute 
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(Malmö Stad, 2012). För just kvinnor, barn och funktionshindrade är trygghet särskilt 
betydande (Faskunger, 2007). För äldre och funktionshindrade kan trygghet röra sig om 
vetskapen om att kunna fullfölja resan, utan att stöta på hinder längs färdvägen (Hydén, 
2008).

Den byggda strukturen kan höja tryggheten genom bra belysning, siktlinjer, gång-
vägar separerade från trafik och låg hastighet på fordonstrafik (Faskunger, 2007). I kon-
trast så kan brist på belysning, frånvaro av människor, nedskräpning, klotter, berusade och 
högljudda människor samt platser som är svåra att överblicka skapa otrygghet. Dessutom 
spelar tid på dygnet roll, en park kan kväll- och nattetid upplevas otrygg till skillnad på 
dagen (Hydén, 2008). Även långa avstånd till målpunkter, hög hastighet och mängd på 
fordonstrafik kan fungera som barriärer för att gå (Faskunger, 2007).

Resultatet från Nationella folkhälsoenkäten för år 2016 visar att kvinnor är mer rädda 
än män för att gå ut ensamma, 41 respektive 9 procent, med rädsla för att bli överfallen, 
rånad eller på annat sätt ofredade. Det är en ökning för kvinnorna jämfört med tidigare 
år, då resultaten från år 2008–2015 har haft lägre siffror. För Gävleborg, vilket Gävle är 
en del av, är 36 procent av kvinnorna respektive 9 procent av männen rädda för att gå ut 
ensamma, där statistiken gäller för år 2013–2016. Det nationella resultatet för år 2016 
baserat på åldersgrupper visar att kvinnor i åldersgruppen 16–29 år är mest rädda för att 
gå ut ensamma, med sina 52 procent. Siffrorna för kvinnor i åldersgruppen 30–44 år är 
41 procent, i åldersgruppen 45–64 år, 34 procent och i åldersgruppen 65–84 år, 40 pro-
cent. Männen i åldersgruppen 65–84 år är mest rädda, med 13 procent. Åldersgrupperna 
16–29 och 30-44 år ligger båda på 8 procent, medan åldersgruppen 45-64 år ligger på 9 
procent (Folkhälsomyndigheten, 2016).

Behovet att trygghet kan skilja beroende på ålder och kön. I en studie för gående och 
cyklister gjord på två åldersgrupper, 70 år och uppåt och 40–49 år, fanns vissa skillnader 
i resultatet vid jämförelse av de gående, både gällande ålder och kön. De faktorer som 
den yngre åldersgruppen främst prioriterade var snabbast och mest direkt rutt, därefter 
följde närvaron av trottoarer. Den äldre åldersgruppen la i första hand vikt vid närvaron 
av trottoarer och jämnt underlag, följt av övergångsställe och direkt väg (Bernhoft och 
Carstensen, 2008).

Vidare visade det sig i studien att den största skillnaden mellan könen för den yngre 
åldersgruppen berörde bra belysning, där kvinnor värderade det högre än männen. För 
den äldre gruppen gående visade sig den största skillnaden mellan könen vara att en större 
andel av männen prioriterade snabbaste rutten jämfört med kvinnorna. En signifikant 
skillnad visade sig även gällande signalerade korsningar, där fler kvinnor värderade det än 
männen. Sammantaget så visar den äldre gruppen av gående att de lägger större vikt i att 
känna sig trygg jämfört med den yngre gruppen (Bernhoft och Carstensen, 2008).

Gående utgör inte någon fara mot andra trafikmedel, utan de är istället själva väldigt 
sårbara (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008). De är i hög grad utsatta för olyckor 
i trafiken, vilket innebär att den faktiska säkerheten för gående är en betydande faktor. 
Den är speciellt viktig vid korsningspunkter med andra trafikslag (TRAST, 2015). Studier 
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visar att den faktiska säkerheten vid markerade övergångsställen är sämre än vid avsak-
naden av ett. Då gående litar på övergångsstället medan bilföraren i fråga inte noterar det. 
Vägunderlag är ytterligare en faktor som är väsentligt för gåendes faktiska säkerhet, halt 
vägunderlag står för över hälften av singelolyckorna men olyckor sker även sommartid 
(Hydén, 2008). Underhåll av gångnätets underlag är därför centralt för gående och deras 
faktiska säkerhet, speciellt äldre kan på grund av undermåligt vägunderlag avstå från att 
gå (TRAST, 2015).

För gående är den upplevda säkerheten vital, speciellt hos barn, funktionshindrade och 
äldre. Det finns olika orsaker till att säkerheten upplevs som låg. Utformningen av den 
fysiska miljön, den gåendes egna kapacitet, interaktionen med andra trafikanter kan alla 
vara anledningar till den bristande upplevda säkerheten för den gående (TRAST, 2015).

UPPLEVD SÄKERHET

4.10 STADSFORM OCH GÅENDE

Barriärer i den byggda miljön påverkar gående i olika grad. Dels kan det röra sig om hin-
der i den existerande blåstrukturen som åar eller hav som på olika sätt delar upp staden. 
Stadens topografi kan även verka som ett hinder genom olika höjdskillnader som förän-
drar stadens struktur. Infrastruktur som järnvägar kan inverka på gåendes rörelse i staden. 
Hårt trafikerade trafikleder är ett annat hinder för fotgängare, där det kan vara svårt att 
korsa vägen (TRAST, 2015). Dessa typer av barriärer kan påverka gåendes vägval genom 
att den kortaste vägen väljs bort, till förmån för andra vägar eller ett annat transportmedel 
(Gehl, 2011 och TRAST, 2015).

Barriärer kan även yttra sig i en mindre skala. Resultatet från en studie med personer 
över 65 år visar att de främsta barriärerna och riskerna för gående var bristande snöröjning 
och cyklisters beteende. Därefter följde brist på bänkar och beteende hos mopedister. De 
faktorer med lägst andel svarande var ojämn yta, tung trafik och korsa en gata (Ståhl, 
Carlsson, Hovbrandt och Iwarsson, 2008). I en annan undersökning granskades vilka 
förbättringar personer önskade för att gå mer. Resultatet visar att förbättrat vägunderlag, 
säkrare färdvägar och bättre belysning var de främsta förbättringarna de svarande önskade 
för att de skulle gå mer. Därefter följde färre bilar på vägarna, mer övergångsställen och 
färre cyklister på trottoaren (CfIT, 2001). Men en viktig poäng gällande studien är att 
personers verkliga beteende inte alltid stämmer överens med vad de säger (Envall, 2007).

BARRIÄRER

För gående som promenerar för rekreationens eller motionens skull är avstånd inte en 
avgörande faktor för om resan blir av. Däremot är avstånd en betydande faktor när det 
gäller gående med andra syften, vilket kan avgöra om resan sker till fots eller med ett annat 
färdmedel (TRAST, 2015). Ungefär 1 km är medellängden på en resa för gående, andelen 
fotgängare minskar betydligt om distansen är längre än 2 till 3 kilometer (Hydén, 2008). 
Men gåendes krav på avstånd är i vardagliga ärenden högre, där är 400 till 500 meter är 
en godtagbar distans. Dock är den godtagbara distansen ofta lägre för äldre, barn och 
funktionshindrade (Gehl, 2011).

För gående handlar det dock inte enbart om det fysiska avståndet, utan även om det 
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Gående tar sig fram med egen kraft, vilket medför ett större behov av genhet (Hydén, 
2008). Det är därför betydande att gångnätets utformning tillhandahåller de kortaste 
vägarna för gående att ta sig fram via (TRAST, 2015). I en studie visar resultatet att ma-
joriteten angav att de valde den mest direkta vägen till målet, dock visade det sig vid vidare 
analys att de egentligen valde den enklaste vägen snarare än den mest direkta (TEST, 1976 
se Envall 2007, s.86). En parantes i detta är dock betydelsen av “direkt väg” i vardagligt 
språk, något som kan betyda allt från kortast väg, kortast tid eller enklast väg (Envall, 
2007).

GENHET

Konnektivitet anger vilka kopplingar ett stråk har med andra närliggande stråk. Många 
anknytningar med omkringliggande stråk medför en högre konnektivitet. Om stråken 
dessutom är placerade i områden med många målpunkter kan det förenkla möjligheten 
att gå. Ju fler anknytningar ett stråk har desto fler möjligheter till färdvägar finns det, 
vilket medger genhet och kan även öka den upplevda tryggheten genom en större mö-
jlighet att välja olika vägar dag- respektive kvällstid (Boverket, 2013). Konnektivitet kan 
även beskrivas som den direkthet eller lätthet ett gatunät tillgodoser resan mellan två 
platser. Just konnektivitet definieras tillsammans med närhet som de två faktor med störst 
betydelse för valet att färdas utan motorbaserat färdmedel. Hög konnektivitet uppnås 
genom gatunät i rutnätsstruktur och få barriärer. Låg konnektivitet däremot, upplevs 
när det är glest mellan korsningar, barriärer för direkt resande som återvändsgränder eller 
inga möjligheter att ta sig fram och få färdvägar att välja mellan (Saelens, Sallis och Frank, 
2003). Det har visat sig att människor boende i områden med rutnätsstruktur går mer 
frekvent (Greenwald och Boarnet 2001, refererad i Faskunger 2007, 42).

KONNEKTIVITET

En miljö med god orienterbarhet är lättare att avläsa och att identifiera sig med. För 
att åstadkomma orienterbarhet är siktlinjer och vyer betydande då de ger närmiljön ett 
sammanhang genom att de kopplar samman målpunkter, stråk och mötesplatser. Vilket 
innebär att de tillhandahåller möjligheten att orientera sig, bedöma andra vägval och att 
lokalisera färdriktningen i omgivningen (Boverket, 2013). Dessutom ges möjligheten att 
dela in den omgivande miljön i föreställningen om ett här och ett där, genom att det finns 
möjlighet att orientera sig i olika steg längs vägen (Cullen, 1971). Orienterbarhet har även 
en bidragande roll om en väg uppfattas som attraktiv, trygg och säker (Boverket, 2013).

ORIENTERBARHET

upplevda. Hur lång distans gående kan tänka sig att gå beror likväl på hur vägen upplevs 
som den verkliga fysiska distansen (Gehl, 2011). I en studie om fotgängares beteende, 
visar resultatet att de gående valde den enklaste vägen till målet, även om den inte var 
den kortaste. Fotgängarna tenderade att undvika mindre gator som gav en mer direkt väg, 
utan de sökte sig snarare till större axlar i gångnätet. Vidare diskuteras gåendes uppfat-
tning om rum, där insikten om gående är att de upplever rum genom deras uppfattning 
om tid. Vilket leder till att de upplever hastighet bättre än avstånd. Slutsatsen kring detta 
är att mer attraktiva och intressanta stråk för gående skulle leda till ett ökat användande 
då det mentala avståndet skulle uppfattas kortare än det faktiska avståndet (Marchand, 
1974).
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Maskvidd är benämningen på distansen mellan korsningspunkter i ett gångnät. För 
gående är ett finmaskigt nät att föredra då det medför mindre sträckor mellan stråken. 
Det förmedlar en valfrihet genom att gående kan variera vägar och har möjligheten att 
välja gena vägar. (Boverket, 2013). Tillsammans med täthet är finmaskighet en faktor 
som betraktas fördelaktig för gående (Johansson et al., 2012). Det är här betydande med 
storleken på kvarteren, för att det ska fungera väl för gående. Storleksmässigt bör kvarter i 
synnerhet inte överstiga en storlek på 80x80 meter och inte vara större än 120x120 meter 
(Jägerhök, Kihlborg och Nordström, 2011).

MASKVIDD

En förtätning av stadsmiljön ger kortare avstånd mellan målpunkter vilket ökar mö-
jligheter för gång. Dock måste målpunkter och andra kvalitéer också förtätas för att detta 
ska uppnås (Boverket, 2013).
I en studie redovisas betydelsen av bebyggelsen täthet för gående. Studien visar att av 
de som bodde i områden med den lägsta tätheten av bebyggelse var det endast 3,3% 
som valde att gå eller cykla, jämfört med 14,9% hos områden med den högsta tätheten 
av bebyggelse (Ross och Dunning, 1997). Här finns förmodligen ett samband med till-
gänglighet, då områden med tät bebyggelse vanligtvis kan ge ett större utbud som kan nås 
inom promenadavstånd (Faskunger, 2008). Det kan även kopplas till begreppet närhet 
som fastställs genom dels tätheten av den byggda miljön, men även variationen av mar-
kanvändningen och avståndet mellan olika typer av markanvändning som bostäder eller 
mer kommersiella aktiviteter (Saelens, Sallis och Frank, 2003).

TÄTHET

Huvudnätet för gående avser det nät som tillhandahåller gångtrafik i en större skala. Det 
innebär nät för gående som promenerar längre sträckor med syfte till motion eller rekrea-
tion. Även för fotgängare som transporterar sig till arbetsplats, bostad eller liknande. Hu-
vudnätet består vanligen av kombinerad gång- och cykeltrafik då huvudnätet för cyklister 
ofta ligger inom samma nät (TRAST, 2015).

GÅNGNÄT
Huvudnät

Gåendes lokalnät kopplar samman viktiga målpunkter i en mindre skala, inom en stads-
del eller i stadens centrum. Lokalnätets utformning bör innebära ett gent nät bestående 
av gångbanor som ger både tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade men även 
möjlighet till självständiga val av vilken väg den gående vill färdas (TRAST, 2015).

Lokalnät

Tillgänglighet kan definieras som med den enkelhet personer kan nå aktiviteter eller ut-
bud i staden som de behöver eller önskar nå. Graden av lätthet påverkas av vilken uppof-
fring som behövs gällande faktorer som restid, kostnad, hinder, otrygghet och förfogande 
av färdmedel (TRAST, 2015).

TILLGÄNGLIGHET

Framkomlighet är ett begrepp liknande tillgänglighet, dock behandlar det istället enkel-
heten att ta sig fram i olika trafiknät beroende på valet av färdmedel. Det kan mätas i restid 

FRAMKOMLIGHET
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Gällande användbarhet så ligger fokus här på trafiknätets kapacitet att tillgodose dess 
användares olika behov. Med andra ord så har alla individuella förutsättningar som ställer 
olika krav. Äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar har ofta högre krav på 
användbarheten (TRAST, 2015). Detta begrepp har alltså en subjektiv karaktär (Hydén, 
2008).

ANVÄNDBARHET

och hastighet, där framkomligheten påverkas av faktorer som utformning av trafikrum-
met, trafikmängd och olika barriärer som exempelvis korsande cyklister. Det finns här en 
relation mellan framkomlighet och tillgänglighet, då en försämrad framkomlighet även 
kan innebära att tillgängligheten blir begränsad (Hydén, 2008).
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KAPITEL 5     resultat/analys



5.1 STRUKTURERADE INTERVJUER
SVARANDE

11 ST

59 ST

58 ST

36 ST

41 ST15-29 ÅR

30-44 ÅR

45-59 ÅR

60-74 ÅR

ÖVER 74 ÅR

Figur 5. Visar antal svarande och fördelning av ålder.

Totalt antal svarande i intervjun är 205 stycken, 130 stycken kvinnor och 75 stycken män. 
Resultatet från intervjuerna visar att fler kvinnor än män medverkade i intervjun, vilket 
statistik stödjer då kvinnor generellt går mer än män (Hydén, Nilsson och Risser, 1998).

Fördelningen av de svarande baserat på ålder visar att de största åldersgrupperna av 
svarande är i åldern 45–59 och 60–74 år, medan den minsta andelen svarande gäller 
åldersgruppen över 74 år. Då statistiken förmedlar att unga personer går mer än äldre 
(Hydén, Nilsson och Risser, 1998), så korresponderar det inte helt med det. Dock defini-
eras inte här vad som menas med unga personer rent åldersmässigt, vilket innebär att 
något specifik åldersgrupp inte kan pekas ut som “unga”. Att andelen i åldersgruppen 
60–74 år är förhållandevis hög, kan ändå kopplas samman med statistik, då gående över 
65 år ändå går relativt mycket (Hydén, Nilsson och Risser, 1998). En anledning till det 
kan vara att det för äldre personer kan vara den möjlighet som finns för att röra sig i staden 
(Lindelöw, 2009), möjligen är dessutom äldre personer mer benägna att stanna än yngre 
gående som måste till arbete eller skola.
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TID

KL. 06.30-10.30

KL. 10.30-14.30

KL. 14.30-18.30

74 ST

64 ST

67 ST

Figur 6. Visar antal svarande fördelat på tid.
Antal svarande är förhållandevis jämnt fördelat över de tre tidsspannen, med en aning 
större mängd svarande mellan kl. 06.30-10.30.

PLATSER

Resultatet visar att fördelningen av de svarande är förhållandevis jämnt fördelat över alla 
fyra platser. 

PLATS 4PLATS 3PLATS 2PLATS 1

55 ST 56 ST

49 ST
45 ST

Figur 7. Visar fördelningen av svarande på varje plats.
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MÅLPUNKTER

Figur 8. Visar gåendes målpunkter.

Figur 9. Visar gåendes målpunkter fördelat på tid.

n=205 st
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KL. 06.30-10.30, n=74 st

KL. 10.30-14.30, n=64 st

KL. 14.30-18.30, n=67 st
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Resultatet av de gåendes målpunkter, se figur 8, visar att den egna bostaden och arbete 
urskiljer sig som de vanligaste målen för de gående. Ett stort antal gående svarade också att 
målet med resan var att handla/shoppa. Något oväntat att inte fler går för promenadens 
skull, möjligen ingår det i andra målpunkter och faller därmed utanför resultatet här.

Det är väntat att flest gående angav bostad och arbete, då båda är målpunkter som 
majoriteten av människor rör sig mellan under vardagen. Att de flesta rör sig till arbetet 
under morgonen och bostaden på eftermiddagen blir tydligt av svaren fördelat på tid, se 
figur 9. Där illustreras en tydlig uppdelning av målet med resan beroende på tid, mellan 
kl.14.30-18.30 har flest angett sin bostad som mål med resan och mellan kl.06.30-10.30 
är arbete de gåendes huvudsakliga mål. Under tidsspannet kl.10.30-14.30 är däremot 
handla/shoppa de tillfrågades främsta mål med resan.

VÄGVAL

SNABBAST VÄG

I SAMBAND MED ANNAT ÄRENDE PÅ VÄGEN

ANSLUTNING TILL/ FRÅN ANNAT FÄRDMEDEL

VANA

BRA VÄGUNDERLAG

ATTRAKTIV FÄRDVÄG

ENKLASTE VÄGEN

BOR I NÄRHETEN

SLUMPMÄSSIGT VALD VÄG

VÄG MED MINDRE TRAFIK

MYCKET MÄNNISKOR I RÖRELSE

MOTIONERA

FINNS GÅNGBANOR TILLGÄNGLIGT

FÅ MÄNNISKOR I RÖRELSE

TRAFIKSÄKERT

FÖRDELAKTIGT KLIMAT

20 40 60 80 100 ST0

Figur 10. Visar anledningen till vägvalet, baserat på antal svar.

Majoriteten av de gående angav att de valde sin väg med anledning av att den var snab-
bast, därefter följer i samband med annat ärende på vägen, vana och anslutning till annat 
färdmedel. I en studie där gående hade ett bestämt mål, svarade majoriteten av de gående 
att de valde den snabbaste vägen (Weinstein Agrawal, Schlossberg och Irvin, 2008), det 
stämmer väl in på resultatet här. Men Hopkinson, Carsten och Tight (1989, refererad i 
Envall 2007, 88) för en kritik mot tidigare studier där ett antagande om att gående väljer 
den snabbaste vägen även vid förändrade förhållanden gällande väder. Dock känns inte 
den kritiken relevant mot den här studien, då den genomfördes en vinterdag med förhål-
landen inte helt optimala för gående med bland annat halka. Att en stor mängd gående 

n=205 st
Antal svar n=223 st
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valde den snabbaste vägen stödjs av litteraturen då gående är känsliga för avstånd, speciellt 
för resor som inte sker för motionens eller rekreationens skull (Hydén, 2008). Därmed är 
det inte helt oväntat att resultatet ser ut så.

En relevant frågeställning är om definitionen av snabbast väg för de gående avser den 
upplevda eller fysiska distansen. En studie resonerar kring att gående upplever hastighet 
bättre än avstånd, med slutsats att attraktiva och intressanta stråk får ett ökat användande 
då det upplevda avståndet uppfattas kortare än det fysiska (Marchand, 1974). Med bakgr-
und i det bör de gående ha valt vägar som är mest intressanta och attraktiva, som upplevs 
vara den snabbaste vägen.

Att anledningen till vägvalet för ett stort antal gående var att det sammanföll med 
andra ärenden på vägen är intressant. Är det ett resultat av att det finns många målpunkter 
längs färdvägen? En förtätad stadsmiljö, både gällande målpunkter och den byggda miljön 
ökar möjligheter för gång (Boverket, 2013). Dessutom erbjuds ofta ett större utbud i täta 
stadsmiljöer (Faskunger, 2008). Med underlag i det borde det ge en hint om att de gående 
färdas längs vägar med täta målpunkter.

Resultatet visar något förvånande att väldigt få gående angav svar relaterat till trafik, 
både avseende mängd och säkerhet. I en studie var just svar relaterade till trafik något 
som flest gående angav som en betydande faktor efter snabbast väg (Weinstein Agrawal, 
Schlossberg och Irvin, 2008). Just mängd och hastighet på fordonstrafik är faktorer som 
också påverkar benägenheten att gå (Envall, 2007). Möjligen är en anledning till att få 
gående angav svar relaterat till trafik ett resultat av att de inte upplever någon problema-
tik kring det längs färdvägen. En annan aspekt kan vara att de prioriterar andra faktorer 
högre. Det kan vara ett alternativ, då syftet med resan kan ändra vilka anspråk den gående 
har (Johansson et al., 2012).

Gående är extra utsatta för klimatet (Hydén, 2008), extremt väder som snö påverkar 
i högst grad men inte mer genomsnittligt väder (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 
2008). Det är med bakgrund i det, tänkvärt att det ändå är så pass få gående som valde 
sin färdväg med anledning av bra vägunderlag. Speciellt då studien utfördes vintertid och 
underlaget ej var optimalt med snö och halka. Möjligen påverkar inte klimatet de gående 
så pass mycket att de väljer vägar efter vägunderlaget eller så illustrerar det hur förhål-
landet mellan vägunderlag och andra faktorer tar uttryck. Just avstånd och restid uppges 
vara en dominerande anledning till gåendes vägval (Hopkinson, Carsten och Tight 1989, 
refererad i Envall 2007, 88). Resultatet visar möjligtvis vilka faktorer som gående värderar 
högst eller har störst påverkan, med anledning av den stora majoritet av gående som angav 
snabbast väg som anledning.
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ATT GÅ HELA RESAN ELLER EJ

PLATS 4PLATS 3PLATS 2PLATS 1

JA

JA JA JA

NEJ

NEJ
NEJ

NEJ

42 ST

13 ST

32 ST

24 ST
30 ST

19 ST

31ST

14 ST

Figur 11. Visar om de gående går hela resan eller ej.

Nästan två tredjedelar av de tillfrågade kommer att gå hela resan. Men att det är en så pass 
stor del som inte kommer gå hela resan är inget förvånande, eftersom gående ofta kom-
pletterar en resa med annat färdmedel på ett eller annat sätt (Boverket, 2013). Gällande 
fördelningen bland kvinnor och män, så är det fler kvinnor än män som går hela resan. 
Det visar sig också att det är en större andel av kvinnorna som går hela resan jämfört med 
vilka som inte går hela resan. Bland männen så är det en betydligt mindre skillnad mellan 
hur många som går hela resan jämfört med vilka som inte gör det.

Figur 12. Visar om de gående går hela resan eller ej, fördelat på plats.

Figur 13. Visar typ av kompletterade färdmedel för de som ej går hela resan, baserat på antal 
svar.
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Resultatet från de olika platserna visar en skillnad i andelen som går hela resan eller ej, se 
figur 12. Svaren fördelat på platserna visar att andelen som går hela resan är jämnt fördelat 
mellan plats 2, 3 och 4, men att plats 1 sticker ut genom att ha en större andel som går 
hela resan därifrån. Gällande de som inte går hela resan så är det även här förhållandevis 
jämnt fördelat mellan platserna, med undantag för plats 2 som har en hög andel som inte 
går jämfört med de andra platserna. En instickare här är även att plats 1, som har högst 
andel gående, även har lägst andel som inte går hela resan. För att få ett större perspektiv 
granskas även vilken typ av färdmedel som används och hur det skiljer sig åt mellan de 
olika platserna, bland de som inte går hela resan. För de som inte går hela resan är bil och 
buss det vanligaste kompletterande transportmedlet, följt av tåg, se figur 13. Fördelat på 
varje plats sticker plats 2 återigen ut genom att ha en stor andel som använder bil en del 
av resan, se figur 14. Intressant är att plats 4 har en så liten andel som använder bil. 

Figur 14. Visar typ av kompletterade färdmedel för de som ej går hela resan, fördelat på plats. 
Diagrammet baseras på antal svar.

KVINNOR

MÄN

53 ST

77 ST

JA

NEJ56 ST

19 ST

Figur 15. Visar andelen som helst inte väljer vissa vägar fördelat på kön.

ATT VÄLJA BORT VÄGAR
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Resultatet visar att kvinnor i större utsträckning jämfört med män har vägar som de helst 
inte väljer. En större andel kvinnor har vägar som de helst inte väljer jämfört med andelen 
kvinnor som inte har det. En stor majoritet av männen uppger att de inte har vägar de 
helst inte går, endast en liten andel har det. 

Figur 16. Visar anledning till att helst inte välja vissa vägar, baserat på antal svar.

Både hårt trafikerad väg och dåligt vägunderlag angav många gående som anledning att 
helst inte välja en väg där dessa faktorer förekommer, båda kan dessutom uppfattas som 
barriärer (TRAST, 2015 och CflT, 2001). Det är intressant att dåligt vägunderlag är en 
relativt högt värderad faktor här, med tanke på att det inte uppgavs vara en anledning till 
vägvalet hos särskilt många gående, se figur 10. Att verkligt beteende inte alltid stämmer 
med teoretiskt beteende (Envall, 2007) illustreras här tydligt. Dock stämmer det överens 
med en studie på gående över 65 år, där de uppgav bristande snöröjning som en barriär 
för att gå (Ståhl, Carlsson, Hovbrandt och Iwarsson, 2008), vilket går att relatera till 
denna studie med tanke på att den genomfördes under vintern. Förutom mörker, så är 
dessutom hårt trafikerad väg och dåligt vägunderlag det svar flest gående angav. Båda är 
faktorer som utsätter gående för hög risk (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008 och 
Hydén, 2008), vilket indikerar att den faktiska säkerheten ser ut att överensstämma med 
den teoretisk upplevda säkerheten hos de gående. Dock verkar snabbast väg styra vägvalet 
i praktiken, se figur 10. 

n=96 st
Antal svar=130 st 
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Figur 17. Visar  anledning till att helst inte välja vissa vägar fördelat på kön, diagrammet  
baseras på antal svar.
Vid en uppdelning mellan kvinnor och män åskådliggörs en markant skillnad i resultatet. 
Kvinnor uppgav främst att det är mörkt ute som anledning att inte vilja gå en väg, något 
väldigt få män angav. Frågan är här om det finns underliggande faktorer till svaret? Statis-
tik visar att kvinnor är mer rädda att gå ut ensamma än män, där de främsta orsakerna 
är rädslan att bli överfallen, rånad eller ofredad (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det kan 
påverka kvinnors rörelsefrihet i staden, vilket kan leda till att vägar undviks, val av säkrare 
vägar eller mer upplysta (Andersson, 2003). Med utgångspunkt i det, lutar resultatet åt 
att det handlar om otrygghet, dessutom kan otrygghet kopplas till mörker (Hydén, 2008; 
Malmö Stad, 2012 och Faskunger, 2007). 

En risk med intervjuer som metod, är att svarande inte är lika villiga att uppge känsli-
ga uppgifter, till skillnad från enkäter (Bryman, 2011). Det kan vara en anledning till att 
de gående inte benar ut anledningen mer, utan istället uppger att det är mörkt ute istället 
för att exempelvis ange rädsla för överfall. Resterande svar kvinnor uppgav var bland an-
nat hårt trafikerad väg, dåligt vägunderlag och dåligt upplyst väg. Alla dessa faktorer kan 
relateras till otrygghet (Hydén, 2008 och Faskunger, 2007).

Som tidigare nämnts skiljer sig männens svar en del från kvinnornas, även gällande 
andelen som uppgav att det finns vägar de helst inte väljer. Svaren varierar inte lika mycket 
i jämförelse med kvinnornas, men dåligt vägunderlag, hårt trafikerad väg, rädsla för över-
fall och beroende tid på dygnet var anledningar till att inte vilja gå vissa sträckor. Dessa 
faktorer kan även kopplas till otrygghet (Hydén, 2008 och Faskunger, 2007).
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VÄG MED MER BELYSNING

EN ANNAN VÄG

0

Figur 18. Visar om vägvalet förändras till följd av de faktorer som redovisas i figur 17.

Figur 19. Visar hur vägvalet förändras till följd av de faktorer som redovisas i figur 17. Dia-
grammet baseras på antal svar.
Så gott som alla svarar att de ändrar sitt vägval, där så gott som hälften av de gående väljer 
en annan väg istället. Det innebär att de gående utför en mobilitetskompensation (Hydén, 
2008) till följd av de faktorer de uppgav tidigare som orsak, se figur 16. Det betyder också 
att kvinnor i större utsträckning reducerar sin färdväg, då fler kvinnor än män uppger att 

Antal svar=115 st
n=93 st
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det finns vägar de helst inte väljer, se figur 15. Dessutom fungerar de angivna faktorerna 
som barriärer, då en barriär kan innebära att kortare väg väljs bort för att istället välja en 
annan väg (Gehl, 2011 och TRAST, 2015).

Bortsett från att förändra sitt vägval genom att välja en annan väg, uppger de gående 
även att de väljer en väg med mer belysning, med mycket människor i rörelse eller en om-
väg som upplevs tryggare. Både belysning och mängd människor som rör sig i rummet är 
relaterad till trygghet (Faskunger, 2007 och Hydén, 2008).

Många gående angav enbart att de valde en annan väg, möjligen innefattar det un-
derliggande faktorer som inte framkommer i deras svar. Att välja en annan väg kanske 
exempelvis även involverar aspekter som belysning och mängd av människor, vilket inte 
framkommer i resultatet här om så är fallet. Däremot innebär valet att välja en annan väg 
att aktivt välja bort eller undvika något, vilket kan antas handla om de faktorer som anges 
i figur 16.

Figur 20. Visar hur vägvalet förändras fördelat på kön, diagrammet baseras på antal svar.

Gällande skillnader mellan män och kvinnors svar, så visar resultatet den största differ-
ensen i att en liten mängd kvinnor uppger väg med mer belysning som en förändring i sitt 
vägval, till skillnad från inga män. Det överensstämmer med en studie, där kvinnor i en 
yngre åldersgrupp värderade belysning högre än män (Bernhoft och Carstensen, 2008).
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Figur 21. Visar de faktorer gående värderar, baserat på antal svar.

Figur 22. Visar de faktorer gående värderar. fördelat på kön, baserat på antal svar.

Antal svar n=244 st
n=188 st
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Figur 23. Visar de faktorer gående värderar, fördelat på ålder. Diagrammet baseras på antal 
svar.

Framkomlighet
Framkomligheten var något som många på ett eller annat sätt uppgav som en viktig 
faktor när dem går. Flera svarade bra vägunderlag som en betydande faktor. Även svar 
relaterade till väglaget vintertid kom in, då ett flertal svarade att det är viktigt att det är 
plogat, inte är halt, sandat och inga ojämnheter som snö på vägen. Andra svarade att det 
är viktigt att komma fram till målet och att inte bli stoppad för ofta. För några gående 
var det viktigt med tillgänglighet och vägunderlag för barnvagn. Även för permobil där 
glassplitter på marken var ett problem, för vissa var det viktigt att inte ramla eller snubbla.

Att vägunderlaget spelar en central faktor för gående, visar sig vara återkommande 
i ett flertal studier (Envall, 2007; CflT, 2001; Ståhl, Carlsson, Hovbrandt och Iwarsson, 
2008). En fråga är vilken påverkan väderförhållandena vid intervjuerna har på studiens 
resultat? Eftersom många svar på något vis berörde underlag och särskilt underlag relat-
erat till vinter, känns inte det som en helt långsökt tanke att vädret har en viss påverkan. 
Möjligen visar resultatet att gående är särskilt känsligt för den påverkan vinter har på un-
derlaget, en studie visar dessutom att bristande snöröjning är en av de främsta barriärerna 
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för gående över 65 år (Ståhl, Carlsson, Hovbrandt och Iwarsson, 2008). Det kan härledas 
till resultatet här då de äldre åldersgrupperna var mer benägna att svara framkomlighet än 
yngre, även om skillnaden inte var extremt stor. Det är just mer extremt väder med snö, 
som påverkar gående (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008), vilket kan ge en förklar-
ing till att det uppgavs frekvent som svar. Dock hade fler studier utförda under vintern på 
gående varit givande som underlag, det är något som kan kopplas till Hopkinson, Carsten 
och Tights (1989, refererad i Envall 2007, 88) studie där en viss kritik fördes då många 
studier på gående utfördes under torra och varma förhållande.

Rekreation
En viktig faktor för många gående var motion, där ett antal även nämnde det i kombina-
tion med frisk luft. Två personer sa även att gå är en billig motionsform. Andra svarade att 
det som är viktigast för dem när de går är att få röra på sig. Något som sammanföll med 
andra svar, då andra gående påpekade att det var viktigt att få komma igång på morgo-
nen, få komma ut och hålla sig i bra skick. En annan nämnde att det viktigaste var att få 
en trivsam promenad.

Att gå är tillgängligt och gratis för nästan alla (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 
2008), vilket kan urskiljas ur svaren då en del gående poängterar dels att det är gratis 
men också att det är en enkel motionsform. För många äldre kan det också vara den enda 
möjligheten att röra sig i staden (Lindelöw, 2009), vilket stämmer med resultatet då det är 
främst personer i de övre åldersgrupperna som värderar rekreation.

Trafiksituation
Konkurrensen med andra trafikslag, speciellt cyklister, var också något flera av de gående 
betonade. Några av de tillfrågade uppgav att det var viktigt för dem att inte behöva riskera 
att kollidera med eller akta sig för cyklister, medan andra värderade en tydlig uppdelning 
mellan just gående och cyklister. Någon tyckte det var viktigt att helt få slippa cyklister 
när dem går. Gällande biltrafik, värderade en del lite och lugn trafik, medan några tyckte 
det var viktigt med helt bilfritt när de går. Även att bilarna inte är för nära var en faktor 
någon nämnde. De tillfrågade nämnde också trafiksäkerhet, att det ska kännas säkert 
mot resterande trafik. Några uppgav även att det är viktigt att det finns gångbanor, en 
gående svarade gågata och en annan övergångsställen. Trafik är en faktor som kan kop-
plas samman med trygghet (Faskunger, 2007), men även framkomlighet (Hydén, 2008). 
Resultatet visar även här att kvinnor i större mån värderar trygghet, det blir även tydligt 
att det är viktigt att nätet för gående tillgodoser framkomlighet.

Avstånd
För de tillfrågade var ett rimligt avstånd till målet viktigt, många uppgav också att det 
är viktigt med den närmaste vägen. Tidsaspekten är även den betydande då många sva-
rade att det ska gå fort, just restid och avstånd uppges vara centrala för vilken väg gående 
väljer (Hopkinson, Carsten och Tight 1989, refererad i Envall 2007, 88). Dessutom är 
genhet viktigt för gående, då de rör sig med egen kraft (Hydén, 2008). Det är därför 
inte förvånande att just faktorer relaterade till avstånd var en faktor som värderades av 
gående. Dock visar resultatet att det inte är det gående främst värderar, vilken är en typ 
av motsägelse mot tidigare resultat, då snabbast väg var den främsta anledning till valet 
av väg, se figur 10.
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Trygghet
Många av de tillfrågade uppgav trygghet som en viktig faktor. Att känna sig säker var 
även något flera svarade, vilket i detta fall tolkas att handla om trygghet. Andra gående 
tyckte det var viktigt att det inte ska kännas ödsligt, att det ska vara öppet och att det 
ska vara människor i rörelse. Någon tyckte det var viktigt att det inte ska kännas läskigt 
när de går. Här visar det sig återigen nästan enbart vara kvinnor som angav trygghet som 
en viktig faktor, vilket korresponderar med vilka som upplever mest otrygghet (Folkhäl-
somyndigheten, 2016). Dessutom är trygghet väsentligt speciellt för kvinnor (Faskunger, 
2007), vilket samspelar med tidigare resultat, se figur 17, även om en mindre andel up-
pgav det som faktor här. Samtidigt är det möjligt att trygghet inkluderas i andra faktor-
er, både belysning, trafiksituation och framkomlighet kan kopplas till trygghet genom 
olika aspekter (Hydén, 2008 och Faskunger, 2007), vilket antyder att trygghet är en 
närvarande faktor i fler svar.

Belysning
De tillfrågade nämnde också belysning, som beskrevs av de gående i termer som bra 
belysning, upplyst, ljust, att det ska finnas gatlyktor och att det inte ska vara för skumt 
beroende på tidpunkt, där de väljer upplysta vägar på kvällen. Här finns en tydlig kop-
pling till trygghet, då brist på belysning är en källa till otrygghet (Hydén, 2008) och där 
bra belysning kan höja tryggheten i den byggda miljön (Faskunger, 2007). En del per-
soner avstår även att gå ut när det är mörkt ute (Malmö Stad, 2012). Här är det också fler 
kvinnor än män som uppgav belysning som en viktig faktor, vilket återigen stämmer med 
vilka det är som är mest påverkade av otrygghet i staden och där belysning kan vara en del 
i detta beteende genom att välja en upplyst väg (Andersson, 2003).

Väder
För en del var vädret en viktig faktor, där de gående svarade att det är viktigt med bra 
väder, att det inte är för kallt eller extremt väder. Känslan här är precis som litteraturen 
förmedlar, klimat påverkar men endast till en viss del, där främst extremt klimat är den 
mest påtagliga faktorn (Sauter, Wedderburn och Buchanan, 2008).

Klädsel
Några uppgav att det var viktigt för dem att vara rätt klädd och ha bra skor.
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Tilltalande omgivning
Att den omgivande miljön är tilltalande var en viktig aspekt för en del av de tillfrågade. 
Många beskrev det som att det ska vara en trevlig miljö som är fin att titta på. Grönom-
råden var också av betydelse för flera då ett flertal talade om gröna platser, att det ska 
vara en naturupplevelse och mycket natur. En nämnde att det ska vara städat och fräscht, 
medan en annan betonade att det är viktigt med trevliga människor. En person prata-
de istället om att det inte ska vara så mycket människor och ingen trängsel. Att det ska 
finnas saker att titta på och skyltfönster nämnde en annan. Vad som uppfattas attraktivt 
är subjektivt (Malmö Stad, 2012), dock återkommer här faktorer som generellt uppfattas 
vara tilltalande i en stadsmiljö, som gröna rum, möten med människor och miljöer där 
det finns saker att titta på (Malmö Stad, 2012).
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5.2 RÖRELSEMÖNSTER
PLATS 1

Figur 24. Visar gåendes rörelsemönster från plats 1.

Figur 25. Visar gåendes rörelsemönster  från plats 1, där cirkeln har en radie på 500 meter.
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Från plats 1 finns det absolut största flödet av gående längs Södra Kungsgatan, där flödet 
även till viss mån grenas ut till Norra Rådmansgatan. I de fall rörelsemönstren avslutas 
med en pil fortsätter de gående färdas, dock föll det utanför den geografiska fokuseringen 
gällande den här studien. Rörelsemönstren visualiserar att de gående främst koncentreras 
kring plats 1 och att ett flertal når målpunkter tätt intill platsen, se figur 24. 

För vardagliga ärende accepterar gående ungefär en distans på mellan 400 till 500 m 
(Gehl, 2011). Måttet korresponderar väl med rörelsemönstren från de gående, då major-
iteten rör sig inom den distansen, se figur 25.  

För gående är det inte endast den fysiska distansen som påverkar utan den upplevda 
spelar även stor roll (Gehl, 2011), där direkta förbindelser kan förbises av gående till 
förmån för större stråk i nätet (Marchand, 1974). Det överensstämmer med resultatet från 
rörelsemönstren kring plats 1, då majoriteten av de gående samlas kring det stora stråket 
längs Södra Kungsgatan. Rörelsemönstren illustrerar även att de gående fortsätter färdas 
längs stråket så länge det är möjligt innan de viker av till sitt mål. 
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PLATS 2

Figur 26. Visar gåendes rörelsemönster från plats 2.

Figur 27. Visar gåendes rörelsemönster  från plats 2, där cirkeln har en radie på 500 meter.
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Rörelsemönstren koncentreras främst kring Drottninggatan och Kaplansgatan, se figur 
26. Båda gatorna leder till broar som korsar ån, vilket rent visuellt framträder tydligt här 
genom att de gåendes rörelsemönster starkt koncentreras där. De gåendes målpunkter är 
främst lokaliserade i närheten av plats 2, därefter glesas de ut. 

Här framträder ett annat mönster gällande inom vilket avstånd de gående når sitt 
mål i jämförelse med plats 1. Fler gående fortsätter att färdas efter distansen 500 meter, se 
figur 27. Dock söker sig även här de gående i första hand till stora stråk snarare än mindre.
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PLATS 3

Figur 28. Visar gåendes rörelsemönster från plats 3.

Figur 29. Visar gåendes rörelsemönster  från plats 3, där cirkeln har en radie på 500 meter.
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Majoriteten av de gåendes målpunkter koncentreras nära plats 3, se figur 28. Den största 
koncentrationen av rörelsemönster finns främst längs Nygatan, men även Norra Kungs-
gatan. 

Här rör sig de flesta gående inom 500 meter, där majoriteten når sitt mål inom en 
kortare distans, se figur 29. Visst samlas även här många gående kring större stråk som 
Nygatan och Norra Kungsgatan, men det förekommer ett flertal som inte följer tidigare 
observerat mönster utan färdas via mindre tvärgator. 
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PLATS 4

Figur 30. Visar gåendes rörelsemönster från plats 4.

Figur 31. Visar gåendes rörelsemönster  från plats 4, där cirkeln har en radie på 500 meter.
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Kring plats 4 finns ett relativt stort flöde längs ett flertal gator, se figur 30. Dock koncen-
treras rörelsemönstren främst kring Norra Centralgatan, men även Drottninggatan och 
Södra Strandgatan innehar en förhållandevis hög koncentration gående. Målpunkterna 
för de gående finns belägna i närheten av plats 4, dock är de emellertid relativt utspridda 
från platsen. 

Även här illustrerar rörelsemönstren att de gående främst samlas kring större stråk, 
nästan inga gående färdas längs mindre tvärgator. Istället väljer de gående att ta den rakaste 
vägen till målet via större stråk. De flesta gående når sitt mål inom 500 meter, se figur 31, 
dock fortsätter ett antal att färdas längre. 

ALLA PLATSER

Figur 32. Visar gåendes rörelsemönster från alla platser.

Vid en analys av rörelsemönstren från alla platser, urskiljer sig Kungsgatan och Drottning-
gatan som stråk där den största koncentrationen av gående finns. Både Kungsgatan och 
Drottninggatan är större stråk, vilket korresponderar med att gående har en tendens att 
söka sig till större axlar i nätet (Marchand, 1974). 

Utöver dessa gator finns även ett starkt flöde av gående längs ett flertal andra gator, 
vilka är Norra Centralgatan, Kaplansgatan, Norra Rådmansgatan och Nygatan. En ge-
mensam faktor för dessa gator bortsett från Nygatan, är att de alla leder till broar som 
korsar ån. Att blåstruktur, i detta fall ån, kan verka som barriär är ett faktum (TRAST, 
2015). Det framkommer tydligt här, då åns effekt som barriär möjligen bidrar till att flö-
det av gående samlas kring dessa gator. 
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Även om Nygatan har en förhållandevis stark koncentration av gående, är det intressant 
att den tillsammans med Kyrkogatan har en så pass markant skillnad av flöde i jämförelse 
med Drottninggatan. Drottninggatan har ett betydligt mer kontinuerligt flöde gående 
längs hela gatan, kontrasten är speciellt stor mellan Kyrkogatan och Drottninggatan. Även 
tvärgatorna kring Kungsgatan och Drottninggatan, som båda urskiljs som centrala stråk i 
centrumkärnan, har ett obefintligt eller svagt flöde av gående. 
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5.3 GEOGRAFISK SPRIDNING

Figur 33. Visar den geografiska spridningen i centrala Gävle, varje cirkel representerar 
ett postnummer och antalet gående bosatta där. 

Vid de strukturerade intervjuer fick de gående berätta var de bor genom att uppge sitt 
postnummer, vilket resulterade i att det var möjligt att redovisa den geografiska sprid-
ningen hos de gående. Att fråga människor i staden var de bor, är en metod för att få en 
uppfattning om den geografiska spridningen på en plats (Legeby, Berghauser Pont och 
Marcus, 2015).

Varje cirkel representerar ett ungefärligt område för varje postnummer, där mer  
intensiva cirklar indikerar att fler gående bor där. Resultatet visar att det finns en god  
geografisk spridning bland de gående, men där den största mängden gående är bosat-
ta i centrala Gävle. Gående bosatta utanför den geografiska avgränsningen på kartan  
redovisas ej här. Dessa var bosatta bland annat i Sandviken, Hedesunda, Bollnäs och 
Stockholm, alla lokaliserade med olika distanser från Gävle.
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Figur 34. Visar den geografiska spridningen i Gävle, varje cirkel representerar ett post-
nummer och antal gående bosatta där. Ortofoto: ©Lantmäteriet.
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5.4 RUMSLIG INTEGRATION

Den rumsliga integrationsanalysen stämmer väl in med rörelsemönstren från de gående, 
längs de gator som har högt integrationsvärde rör sig även flest gående. De stråk med högst 
integration visar sig vara Kungsgatan, Centralgatan och slutligen Brunnsgatan, därefter 
följer Drottninggatan med en aning lägre integration. Inom den geografiska fokusering 
den här studien avser, är främst Kungsgatan, Norra Centralgatan och Drottninggatan 
relevanta. De är intressant att både Kungsgatan och Drottninggatan har en så pass hög 
integration, med anledning av att rörelsemönstren koncentreras längs dessa gator. Rum 
med hög integration, är rum som är nåbara med få riktningsförändringar (Spacescape, 
u.å.). Det innebär att både Drottninggatan och Kungsgatan är stråk som är lätt att nå från 
andra rum, vilket kan ge en förklaring till det stora flödet av gående längs de två gatorna.

Skillnaden i graden av integration mellan Drottninggatan och Nygatan, där Drot-
tninggatan har en högre grad, yttrar som en möjlig anledning till att de gående inte fär-
dades längs Nygatan i samma utsträckning som Drottninggatan. 

Kaplansgatans låga integrationsvärde är förvånande med tanke på dess förhållandevis 
stora flöde av gående som illustreras av rörelsemönstren. En möjlig anledning till det höga 
flödet av gående kan vara en kombination av dess anknytning till Drottninggatan med 
hög integration och att den leder till en bro som korsar ån. 

En intressant aspekt är att kring de rum med högt integrationsvärde, så har omgivande 
rum låga värden. Därmed kan utfallet av analysen ge en fingervisning till hur det upplev-
da avståndet och orienterbarheten upplevs i rummen (Spacescape, u.å.).

Figur 35. Visar resultatet av den rumsliga integrationsanalysen.

5  resultat/analys

62



5.5 LIVET MELLAN HUSEN
SÖDRA STRANDGATAN
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Figur 36. Visar Södra Strandgatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktivitet
Längs Södra Strandgatan förekommer endast nödvändiga aktiviteter i form av transport. 
Även frivilliga aktiviteter existerar bestående av promenader och fiske längs ån som ligger 
i direkt anslutning till gatan. Sociala aktiviteter kunde inte ej observeras i någon större 
mån, endast passiva kontakter mellan mötande kunde ses.

Form
Gatan har en spriden form, då en stor del består av stängda zoner. Den har en gles bebyg-
gelse, med utspridda enheter i kombination med att ån är lokaliserad i direkt anslutning 
på ena sidan av gatan. Alla enheter är dessutom belägna ett halvt plan upp från marknivå. 
Längs gatan finns knappt några entréer vända mot gaturummet, istället är de placerade i 
andra gaturum.

Även om inte Södra Strandgatan har en samlad form, finns det en blandning av funk-
tioner längs gatan. Här finns kontor, museum, bibliotek och polishus, dock har inte alla 
entré i detta gaturum. Trafiken är integrerad, alla trafikslag vistas i gaturummet.

Södra Strandgatan är delvis inbjudande i det avseendet att rummet känns offentligt i 
och med ån och den gröna strukturen längs gatan i form av allén. Rummet ger möjlighet 
till en god översikt. Dock bidrar delar av den byggda miljön till en privat känsla, då 
gränsen mellan det offentliga rummet och byggnader på sina håll upplevs hårt dragen. 
Kontrasten av målpunkter längs gatan är stor, då det längs gatan finns både museum, 
som dock i dagsläget är stängt för renovering, och bibliotek. Båda dessa är starkt publika 
funktioner som bidrar till en öppen känsla, även om bibliotekets entré ej är lokaliserad 
längs gatan. Dessa blandas med byggnader med en stark privat karaktär.

Längs vissa delar av gatan, runt biblioteksbyggnaden, finns det öppna glaspartier, 
dock ligger dessa ett halvt plan upp, och ena fasaden några meter bort från gaturummet. 
Vilket bidrar till att gatan inte upplevs öppen i samma mån. Byggnaden museet håller till 
i, är dessutom beläget ganska många meter från gatan, vilket skapar en distans. Gatan 
upplevs helt enkelt som en plats där aktiviteten stängs inne från gaturummet.

Kontakt
Det finns stora möjligheter att se vad som händer längs gaturummet. I och med att ån är 
lokaliserad längs gatan är det även möjligt att kunna tyda händelser på gatan som är belä-
gen på andra sidan ån. Belysningen är god kvällstid, då händelser och andra människor 
som sker är visuellt tydliga. Dock kan både ån och öppna ytorna som finns på vissa sidor 
av gaturummet upplevas olustiga kvällstid, då de förefaller mörka.

Mängden fordonstrafik längs gatan är inte speciellt hög, eftersom gatan även är en-
kelriktad. Därmed kan konversationer föras. I korsningarna med Norra Rådmansgatan 
och Södra Kungsgatan är dock mängden trafik högre från dessa gator, vilket kan innebära 
större svårigheter att prata då bullernivån upplevs högre.

Skydd
Längs gatan färdas inte speciellt mycket människor. I och med den goda överblicken 
över rummet så uppnås ändå en känsla av trygghet.

Längs gatan finns inget direkt skydd mot oönskade effekter från vädret. Med anled-
ning av åns läge längs gatan medger det en öppen karaktär på gaturummet, vilket kan 
innebära en nackdel gällande vind. Skydd mot fordonstrafik tillgodoses, då hastigheten 
är låg.
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Komfort
Längs gatan finns inga primära sittplatser, det finns knappt några sekundära sittplatser 
heller. Möjligheter för stående aktiviteter längs Södra Strandgatan finns i form av träd och 
stolpar, även staketet i anslutning till ån kan fungera.

Längs en stor del av gatan finns förhållandevis lite utrymme. Trottoaren är uppdelat 
mellan cyklister och gående, där utrymmet för gående är litet. Vilket leder till att gående 
rör sig på den del som är avsedd för cyklister. Som gående finns det även möjlighet att 
röra sig längs ån, det är ingen uttalad gångbana, men det rör sig gående där på sidan av 
trädallén. Gatan är lång med en rak karaktär, vilken kan vara en nackdel med avseende 
på den upplevda distansen. Då den kan uppfattas som längre än vad den verkligen är, 
speciellt med tanke på bristen på målpunkter och de stängda zonerna längs gatan.

Estetik
Gatan tillgodoser en del estetiska element i rummet. Främst genom ån och grönstruk-
turen i form av allén och även grönytan i korsningen med Norra Rådmansgatan och 
Södra Kungsgatan. Men byggnadernas variation gällande utseende längs gaturummet 
tillför också en estetisk faktor till upplevelsen av gatan. Gatans mindre skala spelar här 
en roll, genom att skapa relativt human skala för de gående, även om byggnaderna är 
lokaliserade ganska glest.
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KAPLANSGATAN
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Figur 37. Visar Kaplansgatan position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktivitet
De aktiviteter som finns längs Kaplansgatan handlar om nödvändiga och frivilliga aktiv-
iteter. De nödvändiga aktiviteterna yttras mestadels genom transport. De frivilliga aktivi-
teterna sker via promenader. Endast passiva sociala kontakter kunde observeras.

Form
Kaplansgatan har en spriden form. Längs den del av gatan som omsluts av bebyggelse, 
finns endast stängda zoner. Vilket visar sig genom bristen på entréer och relativt lån-
ga fasader. Speciellt parkeringshuset långa slutna fasad bidrar till att gatan upplevs vara 
lokaliserad på en baksida.

Gatan upplevs segregerad gällande funktioner, längs gatan finns en restaurang och 
hotell, resten av gatan kantas av parkeringshus och olika kontorsverksamheter. Dock är 
trafiken integrerad i gaturummet, här finns utrymme för alla trafikslag.

Gaturummet uppfattas till stor del stänga ute människor längs gatan på grund av 
dess privata karaktär. Översikten i rummet är god, då det är lätt att få en överblick av 
rummet. Men då det varken finns händelser i det offentliga rummet eller synliga aktivi-
teter från omkringliggande bebyggelse, finns det inget inbjudande i sig själv som lockar 
dit människor. Bristen av målpunkter längs gatan är också en bidragande del till att gatu-
rummet upplevs stänga ute snarare än att vara inbjudande.

Kaplansgatan har en tydlig instängd karaktär. Det finns inte möjlighet till någon spe-
ciell visuell kontakt eller utbyte med aktiviteter inom bebyggelsen på en stor del av gatan. 
Då byggnaderna längs majoriteten av gatan inte omges av stora glaspartier eller då fön-
sterpartier är övertäckta med gardiner. Men det finns möjlighet till det då byggnaderna är 
placerad i direkt anslutning till gaturummet, vilket innebär ett kort avstånd.

Kontakt
Gaturummets dimension gör det möjligt att uppfatta och se händelser som sker längs 
gatan. Belysningen kvällstid, speciellt längs allén som omsluter gångbanan, upplevs lite 
mörk. Då belysningen inte finns direkt belägen över den, istället är rummet för fordon-
strafik mer upplyst. Det ger en undanskymd känsla att som gående färdas där.

I korsningen med Nygatan är fordonstrafiken mer intensiv än längre ner på gatan. 
Det finns ändå goda möjligheter att föra konversationer längs gatan, då hastigheten och 
mängden fordonstrafik är relativt låg. Dock kan mängden fordonstrafik öka under rus-
ningstrafiken, vilken kan påverka bullernivån till viss del.

Skydd
Här rör sig inte speciellt mycket människor. Dessutom kan gångbanan placerad i allén 
upplevas undanskymd som gående att färdas genom. Att röra sig bredvid byggnader up-
pfattas ödsligt, där känslan av att befinna sig på baksidan av byggnaderna förekommer. 
Dock kan fordonstrafiken tillföra aktivitet som bidrar med mänsklig närvaro.

Det enda skydd mot vädret som kan erbjudas längs gatan är något enstaka tak. I 
övrigt finns inget skydd mot oönskade väderförhållande. Gatans karaktär är rak och öp-
pen, vilket kan förstärka effekten från klimatet. Den del av gatan som saknar bebyggelse, 
kan synnerligen vara utsatt för ett hårt mikroklimat.

Gatans korsning med Nygatan kan upplevas som ett hinder för äldre och personer 
med svårigheter att korsa gatan då dimensionen på gatan är relativt stor. Längs resten av 
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gatan finns ett övergångsställe som tydligt prioriterar gående att korsa gatan. En oklar 
övergång sker vid korsningen med Kyrkogatan, där Kyrkogatans gågata plötsligt avbryts 
av Kaplansgatan. Här finns inget övergångsställe utan gående får transportera sig till när-
maste eller korsa gatan på egen risk.

Komfort
Det finns gott om utrymme att gå längs Kaplansgatan. Längs den första delen är for-
donstrafiken mer närvarande då trottoaren är belägen i direkt anslutning till gatan för 
fordonstrafik. I den senare delen av gatan upplevs gående få en större frihet, då gångba-
nan avskiljs från fordonstrafiken med en trädallé. Gatan har en rak form, men eftersom 
karaktären förändras längs gatan, från tät bebyggelse till ett mer grönt gaturum uppfattas 
inte det upplevda avståndet längre än det verkliga. Dock kan bristen på målpunkter i 
byggnaderna, förlänga den känslan vid transport förbi dem.

Längs Kaplansgatan finns inga primära sittplatser. Sekundära sittplatser kan finnas 
på en trappa och räcken som finns i gaturummet på ett fåtal platser. Bristen på sittplatser 
signalerar att gatan främsta användning är transport, snarare än att vistas i rummet.

Stående aktiviteter kan ske mot träd, stolpar, staket och räcken som finns lokaliserade 
längs gatan. Dock är inte alla i utkanten av rummet, vilket kan vara ett hinder med tanke 
på kanteffekten. Så möjligheten för stående aktiviteter är god, dock finns inte särskilt my-
cket aktiviteter i rummet vilket kan tala mot för att det i praktiken sker.

Estetik
Längs Kaplansgatan finns inte särskilt många estetiska element för att förhöja upplevelsen 
av gaturummet. Det mest framstående är grönstrukturen genom allén, lokaliserad längs 
nästan hela gatan, som tillför kvalitéer, dock inte på samma blomstrande sätt vintertid 
jämfört med sommartid. På sina ställen finns en del byggnader och även den närliggan-
de kyrkan som förhöjer upplevelsen. Dock reducerar parkeringshuset beläget i Gallerian 
Nian som frontar ena sidan av gatan upplevelsen av rummet
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NORRA CENTRALGATAN
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Figur 38. Visar Norra Centralgatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktivitet
Aktiviteten som förekommer längs Norra Centralgatan rör sig mestadels om nödvändiga 
aktiviteter. Det handlar om att transportera sig till färdmedel, att gå ärenden eller att ta sig 
till bostad eller arbete. Gällande frivilliga aktiviteter så är det enda som kunde observeras 
någon som tar en promenad. Sociala aktiviteter förekommer inte i någon högre grad, mö-
jligen någon hälsning eller enstaka konversation.

Form
Norra Centralgatan består av ett mellanting av både en samlad och utspridd form, gatan 
har en skiftande karaktär. Den samlade karaktären visar sig genom en del aktiva zoner 
där entréerna är placerade med förhållandevis tätt intervall. Dock har varje aktivitet en 
relativt lång fasad, vilket minskar den aktiva känslan. Dessa aktiva zoner varvas med mer 
stängda zoner vilket bidrar till att gatan upplevs ha en mer spriden än samlad form. De 
stängda zonerna visar sig genom byggnader med fönster lokaliserade ett halvt plan upp 
från marknivå, där entréerna är belägna på en annan sida av byggnaden eller där bygg-
nader avskiljs från gatan med staket eller port.

Det finns en blandning av olika funktioner längs gatan, då bostäder, kontor och 
butiker finns. Gatan består av både en integrerad och separerad trafiklösning. Den inte-
grerade delen tillåter alla trafikslag, då alla finns representerade i gaturummet. Då varken 
hastigheten eller mängden fordonstrafik är hög så upplevs inte den som en barriär för 
gående. Istället upplevs gaturummet som lugnt att färdas igenom. På en del av gatan se-
pareras trafiken då endast gående och cyklister är tillåtna.

Formen på Norra Centralgatan är både inbjudande på vissa delar, men stänger ute 
på andra. Den privata känslan uppstår kring byggnader som avgränsas med staket eller 
dylikt, där gränsen mellan privat och offentlig känns hårt dragen. Den inbjudande delen 
handlar om de publika målpunkter som finns lokaliserad längs gatan.

De delar av gatan som förmedlar en öppen känsla är de med stora glaspartier som vis-
ualiserar aktiviteten inifrån på vissa partier av gatan. Dock finns det ett flertal enheter där 
glaspartier endast agerar skyltfönster och ej visar aktiviteten. Vilket varken ger möjlighet 
för utbyte åt något håll. Det leder till att gatan mestadels upplevs stänga inne aktiviteten

Kontakt
Belysningen längs gatan är god, dock med undantag vid den nybildade torgytan placerad 
i korsningen med Kyrkogatan. Där finns princip ingen belysning alls, utan den är belägen 
nästan helt i mörker. Om det är något som ska åtgärdas är oklart, men det ger en otrygg 
känsla att passera där.

Eftersom dimensionen av gaturummet är i en relativt liten skala, innebär det inte 
någon problematik att uppfatta vilka händelser som försiggår längs gatan. Då mängden 
fordonstrafik längs gaturummet även den är låg, upplevs det inget problem att föra någon 
konversation.

Skydd
Här finns inte någon större mänsklig närvaro och även fordonstrafiken är låg. De skydd 
som kan erbjudas från oönskade effekter från vädret är få. Skydd från nederbörd kan fås 
på enstaka platser i form av tak eller liknande. Från vind finns inget skydd. Återigen kan 
den täta och låga bebyggelsen fungera som skydd från vind, dock är den raka gatan inte 
optimal.
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Eftersom fordonstrafiken är lugn längs gatan är utsattheten för gående inte särskilt stor. 
Det finns få korsningar längs gatan, de ena är korsningen med Drottninggatans gågata 
vilket inte innebär någon problematik för gående. Korsningen med Kyrkogatan är också 
lugn, då områden runt där inte till för fordonstrafik. En större problematik finns i kors-
ningen med Nygatan, här är gaturummet i en större dimension vilket kan utgöra hinder 
för äldre eller gående med besvär.

Komfort
Den nyligen ombyggda torgytan Börsplan (Samhällsbyggnad Gävle, u.å.) tillgodoser ett 
antal primära sittplatser, men bortsett från den finns inga längs gatan. Angående se-
kundära sittplatser finns det ett fåtal i form av någon trappa vid några entréer och någon 
kant.

Det finns gott om utrymme för gående längs Norra Centralgatan, speciellt längs den 
korta del som endast är en gågata. På ena sidan av gaturummet samsas både cyklister 
och gående längs trottoaren, genom en tydlig uppdelning av utrymmet. Dock kan det 
där som gående upplevas lite snävt med utrymme utan att behöva använda cykelbanan, 
speciellt med möte med andra gående.

På ett antal platser längs gatan finns det möjligheter att stå. På några få platser finns 
oregelbundna fasader som ger utrymme och stöd för stående aktiviteter. Även ett antal 
stolpar, något staket och träd finns lokaliserade längs gatan. Dock är de flesta inte ut-
placerade i kanten av det publika rummet vilket kan vara ett hinder för användning med 
tanke på kanteffekten.

Estetik
Gatans mindre skala upplevs human som gående. Den nyligen ombyggda torgytan skapar 
ett fint estetiskt element i gaturummet. Gatan passerar Drottninggatan, ett större stråk, 
vilket skapar kontrast till den lugna atmosfären som finns längs Norra Centralgatan. Det 
finns en viss kvalité i den varierade formen av den byggda miljön, men utöver det gestaltas 
inga större estetiska element i gaturummet som tillför något.
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SÖDRA KUNGSGATAN
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Figur 39. Visar Södra Kungsgatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktiviteter
Även längs Södra Kungsgatan är nödvändiga aktiviteter mest framträdande. Här domin-
eras aktiviteterna av transport mellan målpunkter, färdas till bil, vänta på bussen, men det 
finns en mängd restauranger/caféer längs gatan, även ett antal mindre butiker att färdas 
till. Sociala aktiviteter förekommer i en liten grad i form av hälsningar och konversationer, 
passiva kontakter finns. Frivilliga aktiviteter existerar genom promenader.

Form
Gaturummet längs Södra Kungsgatan har en samlad form, här finns en mängd aktiviteter 
koncentrerade på ett relativt litet avstånd. Längs gatan finns inga direkta slutna utrym-
men, entréerna är utplacerade med ett tätt intervall. Där en stor del av aktiviteterna som 
sker inomhus är synliga från gatan via stora glaspartier. Aktiviteterna är även lokaliserade 
i gatuplan, vilket ökar möjligheten att uppfatta dem.

De flesta aktiviteter i gatuplan rör handel eller restaurangverksamhet, en förhålland-
evis homogen grupp, vilket tyder på en uppdelning av funktioner. Dock finns det andra 
typer av verksamheter och även bostäder i övriga våningsplan vilket ändå bidrar till en 
blandning av olika typer av funktioner. Så gatan uppfattas ändå som integrerad gällande 
olika funktioner.

Angående trafiklösningen så har Södra Kungsgatan en delvis integrerad trafiklösning, 
genom att alla trafikslag är lokaliserade i samma gaturum. Dock är trafiken uppdelad på 
varje trafikslag, hastigheten för biltrafiken är låg. På ena sidan gatan är gångbanan endast 
för gående, medan på den andra sidan för både gående och cyklister. Som gående upplevs 
dimensioneringen på bilvägen som stor, då sidorna på gatan nästan upplevs som två olika 
gaturum. Det är relativt svårt att få grepp om händelser på motsatt sida, när biltrafiken 
åker förbi.

Södra Kungsgatan har en inbjudande form, i och med lokaliseringen av de flesta 
publika aktiviteter i gatuplan upplevs gaturummet som publikt. Något som dels handlar 
om att de flesta aktiviteter visuellt visar upp sig genom öppna fönsterpartier, vilket skapar 
en tydlig översikt. En annan inbjudande faktor är att det finns en mängd målpunkter 
lokaliserade längs gatan.

Gatan har en öppen form, återigen genom dess öppna karaktär i gatuplan. Dessutom 
är avståndet som gående till aktiviteterna i byggnaderna kort, gaturummet är i direkt 
anslutning till byggnaderna vilket medger möjligheten att uppfatta vad som händer inom 
byggnaderna.

Kontakt
Eftersom avståndet längs gaturummet för gående är relativt litet, är möjligheten att up-
pfatta människor god. Däremot kan det vara svårare att uppfatta händelser i det publika 
rummet på andra sidan gatan.

Belysningen kvällstid är god, dock kan grönytorna som finns omkring gatan längs en 
del av den upplevas mörka kvällstid. Men det är endast en kort del av gatan. Möjligheten 
att föra en konversation finns, dock begränsas det av ljudnivån från trafiken då det spe-
ciellt under rusningstrafiken förekommer ett konstant flöde av trafik vilket skapar buller.

Skydd
Det finns stor mänsklig närvaro och aktiviteter längs vilket ger en trygg känsla. Den 
första delen av gatan består av ett väldigt öppet landskap. Vilket innebär en hög expon-
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ering för klimat. Det finns inga konkreta skydd från dessa effekter, vilket kan betyda att 
mikroklimatet längs stråket kan upplevas okomfortabelt och utsatt. Längs resten av gatan 
finns inte heller något specifikt väderskydd, men omgivande byggnader kan ge bättre 
skydd. Gällande regn och snö finns möjlighet att skydda sig under utstickande tak från 
byggnader. Eftersom bebyggelsen är relativt tät och låg, borde de minska effekterna från 
vinden, dock är gatan rak vilket är en nackdel.

Utsattheten för trafiken är längs Södra Kungsgatan relativt låg, förutom ett antal 
övergångsställen vid trafikljus är stråket förhållandevis obrutet. Eftersom hastigheten från 
biltrafiken är låg, utgör inte den någon större barriär. Dock kan samspelet mellan gående 
och cyklister upplevas som en större otrygghet när cykelbanan ska korsas exempelvis.

Komfort
Längs Södra Kungsgatan finns endast två primära sittplatser, i form av bänkar. Sekundära 
sittplatser kan hittas på ett fåtal ställen. Bristen på sittplatser signalerar indirekt att det 
publika rummet inte är till för att vistas i, utan enbart till för att färdas igenom. Sommar-
tid finns en stor mängd uteserveringar längs gatan, även om de hör till det publika rum-
met så krävs det konsumtion för att få tillgång att nyttja dem. För äldre och personer med 
övriga hinder kan bristen på sittplatser vara ett hinder för att färdas i rummet, en barriär.

Förutsättningarna för stående aktiviteter i gaturummet är relativt goda, det finns en 
mängd fasader längs kanten av det publika rummet med möjligheten att stå. Dock har 
fasaderna inte särskilt mycket oregelbundna former, som kan underlätta för att hitta en 
plats. Det finns stolpar, någon skylt och träd längs gatan, men de är placerade i kanten till 
bilvägen, vilket förmodligen inte används som stöd lika frekvent med tanke på att person-
er helst vistas i kanten av det publika rummet, den platsen kan upplevas för exponerad.

Det finns goda förutsättningar för att gå längs Södra Kungsgatan. Trottoaren är tyd-
ligt separerad från biltrafiken och det finns en uppdelning mellan gående och cyklister i 
gaturummet med hjälp av olika material på underlaget. Dock upplevs gatan som en gata 
att färdas genom, snarare än att vistas en längre tid där. Även om gående är separerade 
från biltrafiken så tar ändå den anspråk på karaktären på gaturummet.

Hela gatan är tämligen lång och rak, vilket inte är någon direkt fördel för gåendes 
upplevelse av gaturummet. En tydlig problematik är den första delen av gatan som inte 
omges av några byggnader. Det finns inga större möjligheter till stimulans längs sträckan, 
utan den används endast till transport. Vilket kan medföra att den upplevda distansen 
upplevs som längre än den verkliga. Under varmare tider på året, är det möjligt att grä-
sytan används för att vistas på, men det är inte aktuellt denna årstid. Utrymmet kring 
denna del av gatan är gott, eftersom gatan endast användas för att färdas längs, är di-
mensioneringen väl, då en för stor yta inte skulle gynna upplevelsen. Även resten av gatan 
tillhandahåller gott om utrymme för gående.

Estetik
Den estetiska upplevelsen av gaturummet reduceras en del med anledning av fordon-
strafik, med tanke på dess utrymme i rummet och även bullernivån den tillför. De främs-
ta estetiska elementen fås av de visuellt synliga aktiviteterna längs gatan som förmedlar en 
publik känsla. Gällande den byggda formen är byggnaderna enformiga, här är det snarare 
målpunkter i gatuplan som adderar estetiken i rummet utöver den gröna strukturen som 
förekommer och även ån.
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DROTTNINGGATAN

5  resultat/analys

Figur 40. Visar Drottninggatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktiviteter
Längs Drottninggatan syns alla typer av aktiviteter, även om det är de nödvändiga ak-
tiviteter som dominerar. Dessa handlar om att färdas mellan målpunkter som transport-
medel, bostad, arbete, handel eller andra ärenden. Verksamheter längs Drottninggatan 
är främst koncentrerad kring handel. Men även andra verksamheter som restauranger/
caféer och frisörsalonger förekommer förhållandevis frekvent. Frivilliga aktiviteter som 
promenader och att stå existerar längs med Drottninggatan, dock inte i samma mängd 
under vinterhalvåret. De sociala aktiviteterna som förekommer utmed Drottninggatan 
handlar i första hand om konversationer och hälsningar människor emellan, men även 
passiva kontakter.

Form
Formen på Drottninggatan är förhållandevis likartad gatan ut. Den byggda miljö är tät, 
där huskropparna är av liknande storlek med vissa undantag. Drottninggatan får anses ha 
en samlad form, då en mängd aktiviteter koncentreras längs gatan. Gatan har en human 
skala med korta avstånd mellan målpunkter som medför möjlighet att nå dem till fots. 
Entréerna är placerade med korta avstånd emellan. Byggnaderna längs första halvan av 
Drottninggatan präglas av fasader med mycket glaspartier som visar aktiviteten inifrån 
och möjliggör utbyte från båda håll. Majoriteten av aktiviteterna är lokaliserade och sker 
dessutom i gatuplan. Den andra delen av Drottninggatan är inte lite koncentrerad gäl-
lande aktiviteter, det finns en mängd målpunkter, men samma mängd människor rör sig 
inte där på samma sätt som den första delen.

Den största målpunkten längs Drottninggatan är Gallerian Nian, vilket är en gal-
leria främst inriktad på handel. Jämfört med andra byggnader längs gatan är gallerian i 
en större skala, med både öppna och slutna zoner för förbipasserande. De slutna zonerna 
visualiseras i att en stor del av byggnaden saknar fönster och entréer ut mot gaturummet. 
Samtidigt som det finns öppna zoner i form av stora glaspartier som visar aktiviteten 
från gallerians restaurangdel och vissa butiker. Inom Gallerian Nian finns en mängd 
målpunkter och entréer, men att som gående färdas förbi tillför inte särskilt mycket. To-
talt finns tre stycken entréer i direkt anslutning till gaturummet mot Drottninggatan. 
Vilket är en signifikant skillnad mot resten av gatan, där entréerna är utplacerade med 
mindre avstånd.

Drottninggatan har en tydlig separerad trafiklösning, då hela gatan är en ren gågata. 
I detta fall känns det som en naturlig lösning, då hela gatan är uppbyggd och dimen-
sionerad för gående. Att det dessutom finns målpunkter så pass tätt placerade längs gatan 
inbjuder till en gata av rörelse och aktivitet. Funktionerna längs gatan består mestadels av 
handel i gatuplan, dock finns det även kontor lokaliserade längs gatan. Det är oklart om 
bostäder finns lokaliserade längs gatan.

Gatan upplevs ha en inbjudande form, då hela Drottninggatan upplevs som publik. 
Den uppfattas som tillgänglig för alla, då upplevelsen är att gaturummet inte har några 
privata bitar. En bidragande orsak till det är förmodligen att det finns så pass många 
öppna zoner, som medför ett utbyte både för personer i gaturummet och aktiviteterna i 
byggnaderna.

Gaturummet är av öppen karaktär, med tanke på att majoriteten av aktiviteten av 
gatan synliggörs via stora glaspartier. Dessutom är avståndet litet, då byggnaderna är i 
direkt anslutning till gaturummet.
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Kontakt
Drottninggatans utformning ger bra förutsättningar för möjligheten att uppfatta andra 
människor. I och med att det är en gågata är avstånden i gaturummet inte för långa, 
vilket möjliggör att se vad som händer i gaturummet. Möjligheten att höra och prata längs 
Drottninggatan upplevs som god, eftersom endast gående och cyklister rör sig längs den, 
är bullernivån i rummet låg. Vilket möjliggör för konversationer i gaturummet. Kvällstid 
upplevs belysningen som god.

Skydd
Den mänskliga närvaron längs gatan är hög. Dock kan gatan vid senare tidpunkter, när 
många aktiviteter är stängda och den mänskliga närvaron minskar, upplevas obevakad då 
ingen fordonstrafik är närvarande längs gatan.

Genom frånvaron av fordonstrafik längs gatan finns ingen utsatthet för gående, spe-
ciellt eftersom gående har företräde vid korsningar med tvärgående gata. Cyklister kan 
däremot uppfattas som ett hinder för gående.

Vid ett antal ställen längs Drottninggatan finns tak som kan användas för att ta 
skydd från vädret. Men utöver det finns inget direkt skydd mot oönskade vädereffekter. 
Gatans raka karaktär kan förstärka vinden jämfört med mer vridna gator, men samtidigt 
är dess låga och täta bebyggelse bra för att förebygga vindeffekter.

Komfort
Gågatan erbjuder gott om utrymme för gående, dock när flödet av människor är som 
störst, kan en viss manövrering behövas. Gällande underlag så är Drottninggatan up-
pvärmd, vilket underlättar för gående vintertid.

Drottninggatan är relativt lång och i kombination med dess raka uppbyggnad kan 
den upplevda distansen kännas lång. Dock mildras det en aning av den täta uppbygg-
naden av målpunkter. Varierande fasader, inbjudande glaspartier som visar aktiviteten 
förstärker upplevelsen av gatan, men utöver det erbjuder inte gaturummet särskilt mycket 
för att förhöja upplevelsen.

Längs gatan finns några stolpar, ett fåtal platser med oregelbundenhet i fasaden som 
kan fungerar som stöd och även gränser mellan två rum, som kan fungera för stående 
aktiviteter.

Längs gatan erbjuds ett antal primära sittplatser i form av bänkar. Dock är dem 
placerade mitt i gågatan, vilket kan vara en nackdel för att de ska användas med tanke på 
den så kallade kanteffekten (Gehl, 2011). Dessutom kan det vara svårt att få en översikt 
över gaturummet med ryggen vänd mot en del av det. Det finns någon enstaka sekundär 
sittplats längs gatan genom några låga murar, men i övrigt saknas det.

Estetik
Det finns en viss variation i den byggda miljön längs gatan, där olika typer av byggnader 
finns som tillför en estetisk kvalité. Även Stortorget som ansluter till Drottninggatan 
förhöjer upplevelsen av gaturummet. Aktiviteterna i gatuplanet tillför kvalitéer till rum-
met. Med anledning av att gatan är en ren gågata upplevs gatan vara i en liten skala pas-
sande gående. Dock kan den raka uppbyggnaden uppfattas enformig.
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NORRA KUNGSGATAN

5  resultat/analys

Figur 41. Visar Norra Kungsgatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktiviteter
Norra Kungsgatan består mestadels av nödvändiga aktiviteter. Här är hållplatserna för 
alla busslinjer lokaliserade, därmed är att vänta på bussen en naturlig nödvändig aktivitet. 
Sociala aktiviteter återfinns i form av konversationer och hälsningar. Frivilliga aktiviteter 
kunde inte observeras.

Form
Norra Kungsgatan har en samlad form, då byggnaderna längs gatan till stor del består 
av aktiva zoner. Vilket visar sig genom korta avstånd mellan entréer och små enheter. 
Publika aktiviteter är dessutom samlade i gatuplan, vilket bidrar till den samlade formen.

Alla olika trafikslag finns i gaturummet, vilket tyder på en integrerad trafiklösning. 
Dock finns det en tydlig separering mellan fordonstrafik och gående. Här bidrar även 
samlingen av hållplatser för de olika busslinjerna en typ av integrering då människor från 
olika stadsdelar i Gävle därmed använder samma publika rum. Längs gatan finns olika 
typer av funktioner i form av butiker, restaurang, café nattklubb, bowlinghall och kontor, 
vilket visar på en blandning.

Norra Kungsgatan uppfattas ha en inbjudande form, det finns en mängd målpunkter 
längs gatan och avstånden är korta. Det är också lätt att få en översikt vad som händer i 
rummet, många målpunkter har aktiviteter synliga via fönster.

Den största delen av gaturummet är öppet, dock finns det en liten del av gatan som 
stänger inne aktiviteten från gaturummet. Många aktiviteter längs gatan är visuellt syn-
liga från gaturummet genom stora glaspartier, som ger möjlighet för utbyte åt båda håll, 
speciellt eftersom dem är belägna i direkt anslutning till gatan. Men en del stänger ute 
aktiviteten, genom förtäckta glaspartier som inte alls visar aktiviteten inifrån byggnaden. 
Eftersom byggnaderna är i direkt anslutning till gaturummet bidrar det också till den 
öppna känslan.

Kontakt
Det öppna karaktären på gaturummet medför möjlighet för att se och uppfatta händelser 
som sker i rummet. Men det kan också innebära att dimensionen av rummet upplevs för 
stort för att kunna uppfatta och ta in vad som sker. Belysningen kvällstid är bra, händelser 
och aktiviteter är synliga i mörkret.

Eftersom det är ett relativt högt flöde av trafik längs gatan, så kan det störa möjlighet-
en att föra en konversation med tanke på buller. Dock är hastigheten på fordonstrafiken 
låg.

Skydd
Här finns en förhållandevis hög närvaro av människor, även vid senare tidpunkter då 
restauranger och busshållplatser är lokaliserade längs gatan, vilket ger en trygg känsla.

Eftersom det finns en tydlig uppdelning mellan gående och fordonstrafik, upplevs 
fordonstrafiken inte ta anspråk på gåendes utrymme. Denna del av Norra Kungsgatan är 
dessutom nästan obruten för gående, vilket leder till att de inte behöver konfronteras med 
fordonstrafiken i någon större utsträckning.

Skydd mot vädret kan ges via busskurer och utstickande tak. I övrigt finns inga skydd 
mot oönskade vädereffekter. Eftersom det på ena sidan av gaturummet är av mer öppen 
karaktär genom esplanaden, torget och parken kan det förstärka vinden, då en tät och låg 
bebyggelse förespråkas för att motverka vind.
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Komfort
Längs gaturummet finns endast primära sittplatser i busskurerna, dock finns det ytterli-
gare ett antal belägna i närliggande esplanad, torg och park. Sekundära sittplatser finns i 
och med den låga mur som omsluter torget i anslutning till gatan.

Som gående upplevs gatan förmedla förhållandevis gott om utrymme, men fordon-
strafiken upplevs tydligt vara närvarande i gaturummet.

Längs gaturummet finns det busskurer, träd, stolpar, och några få oregelbundna fas-
ader att stödja sig mot. Dock förekommer inte många av dessa i utkanten av rummet, 
snarare mitt i, vilket kan vara en nackdel med tanke på kanteffekten.

Estetik
Den främsta estetiska kvalité rummet tillför är överblicken över torget med Rådhuset i 
mitten som tillför en fin inramning. Dock finns det ingen bestående användning för tor-
get, som reducerar upplevelsen en aning. Även allén bidrar med gröna rum. Dock upplevs 
inte rummet tillföra någon riktig estetisk kvalité, genom att fordonstrafikens centralitet. 
Men även att känslan av gatan snarare är en plats att transportera sig från i och med 
mängden busshållplatser.
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KYRKOGATAN

5  resultat/analys

Figur 42. Visar Kyrkogatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktiviteter
Längs Kyrkogatan sker endast nödvändiga aktiviteter. Här återfinns huvudsakliga nöd-
vändiga aktiviteter som att färdas till/från bilen eller tågstationen, ta sig till arbete eller 
bostad. Gaturummets utformning utmynnar i att knappt några sociala eller frivilliga ak-
tiviteter kan erbjudas. Det är förmodligen även ett resultat av gatan är lokaliserad parallellt 
med Drottninggatan som är en stark huvudgata i centrum med en mängd målpunkter.

Form
Kyrkogatan upplevs mestadels som en sluten gata. Det finns ett fåtal öppna zoner, med 
stora glaspartier där aktiviteten är synlig utifrån. Men resterande gaturum domineras av 
byggnader där aktiviteter ej är synliga från gaturummet, antingen på grund av förtäckta 
fönster eller på grund av mindre fönster i kombination med att dessa är lokaliserade ett 
halvt plan upp från marknivå. Längs vissa delar är känslan av att vistas på baksidan av 
något, med portar och dylikt. Längs gatan finns ett fåtal publika målpunkter i form av bu-
tiker, gym och restauranger. Dock ligger tågstationen i slutet av gatan, som en målpunkt 
för resande. Även förhållandevis långa avstånd mellan entréer förstärker känslan av en 
sluten gata.

Gatan är integrerad gällande trafiken, alla trafikslag färdas längs gatan. Dock up-
plevs gaturummet till stor del handla om fordonstrafiken. Både genom dess parkeringar 
längs gatan men också då rummet inte tillhandahåller någon större stimulans för gående. 
Funktionerna i rummet är bitvis separerade, längs vissa delar av gatan finns nästan enbart 
bostäder lokaliserade. Dock finns det en mindre blandning av funktioner längs resten av 
gatan, med bland annat kontor, bostäder, butiker.

Gaturummet upplevs som att det stänger ute snarare än bjuder in. Eftersom en stor 
del av byggnaderna är slutna upplevs byggnaderna i gaturummet relativt privata, känslan 
är att det är en gata att färdas genom snarare än vistas i. Det förstärks av de relativt få 
publika målpunkter längs gatan. Det finns ett antal aktiviteter i markplan, men de up-
plevs som stängda då insynen är starkt begränsad då gardiner hänger för stora glaspartier 
vilket helt stänger ute aktiviteten på gatan. Det är också relativt långt avstånd mellan 
målpunkter, och av de målpunkter som finns är majoriteten inte publika. Gatan upplevs 
längs majoriteten av gatan stänga in aktiviteten. Den instängda formen yttrar sig främst 
genom bristen på visuell synlighet i form av öppna glaspartier.

Kontakt
Möjligheter för kontakt längs gatan varierar, i och med att dimensionen på gatan är 
förhållandevis smal, så finns stor chans att uppfatta andra människor och händelser som 
sker i rummet. Kvällstid uppfattas belysningen vara god. Dock upplevs en del av gatan 
för endast gående, vid korsningen med Kaplansgatan vara bristfällig gällande belysning 
då den upplevs lite mörk.

Avsaknaden av sittplatser, både primära och sekundära längs majoriteten av gatan 
med ett fåtal undantag, uppmuntrar inte direkt konversationer i rummet. Dock är mö-
jligheten att föra en konversation i rummet god, med tanke på att trafikmängden är låg 
vilket ger en låg bullernivå.

Skydd
Det finns inte särskilt stor mänsklig närvaro längs gatan och då det inte finns särskilt 
många publika aktiviteter förmedlar gatan en förhållandevis otrygg känsla, speciellt vid 
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senare tidpunkter.
Mängden trafik längs gatan är relativt låg, varför mängden trafik i sig inte innebär 

någon större barriär. Längs Kyrkogatan finns korsningar då tvärgående gator korsar gatan, 
här finns inga formella övergångar för gående. Vilket kan bidra till en osäkerhet för äldre 
eller personer med andra besvär, att våga korsa gatan. Att korsa Norra Kungsgatan och 
Norra Rådmansgatan från Kyrkogatan är ytterst oklart. Den finns inget övergångsställe 
eller liknande varpå gående antingen får korsa ändå eller ta sig en bit ner på respektive 
gata för att nå övergångsstället. Vilket blir ett tydligt avbrott i färdvägen om den fortsätter 
längs Kyrkogatan. I den senare delen av gatan när gaturummet smalnar av, kan osäker-
heten öka för gående då fordonstrafiken upplevs vara närmare. Dock kan bilar parkerade 
längs gatan utgöra ett slags skyddande barriär.

Längs gatan finns ett antal tak eller liknande som ger möjlighet för skydd mot ned-
erbörd. I och med den täta och låga bebyggelsen kan ett visst skydd mot vind ges, dock 
är gatan rak i sin uppbyggnad, vilket kan förstärka vinden. I övrigt ges inget skydd mot 
vädereffekter.

Komfort
Längs Kyrkogatan finns få primära sittplatser. Sekundära sittplatser finns knappt. En-
dast i den lilla parken som Kyrkogatan löper genom, finns ett antal primära sittplatser i 
form av bänkar, dock omges parkytan av två gator med relativt hög trafikmängd, Norra 
Kungsgatan och Norra Rådmansgatan, vilket inte är till parkens fördel med tanke på 
buller. Det finns även några primära sittplatser i form av bänkar i en yta i anslutning till 
en byggnad. Att gatan till stor del saknar både primära och sekundära sittplatser indikerar 
att gaturummet inte är till för att vistas i. Det visar sig också i avsaknaden av oregelbund-
na fasader och liknande som kan användas som stöd för stående aktiviteter. Det dock ett 
fåtal stolpar som kan fungera som stöd. Bristen på sittplatser kan utgöra ett hinder för 
äldre eller personer med andra besvär att färdas längs gatan.

Längs Kyrkogatan finns det trottoarer på båda sidor av gatan för gående att färdas 
längs. Dock upplevs gaturummet relativt smalt i den senare delen och utrymmet, speciellt 
vid möte med andra gående, för litet. Men eftersom flödet av gående inte är speciellt stort 
innebär det inte alltid problem. Eftersom det inte finns särskilt många målpunkter som 
attraherar personer i kombination med den privata känslan längs gaturummet blir käns-
lan att gatan är till för att färdas genom snarare än att vistas i.

Estetik
Gatan upplevs som enformig, speciellt den första delen. Längre ner på gatan uppvisar  
byggnaderna en större estetisk kvalité. Det finns någon enstaka grönt instick längs gatan. 
Men utöver det upplevs inte gatan tillföra någon särskilt estetisk kvalité, speciellt med 
tanke på bristen av publika målpunkter längs gatan.
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NYGATAN
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Figur 43. Visar Nygatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktivitet
Utmed Nygatan figurerar mestadels nödvändiga aktiviteter. Det handlar om att gå ären-
den, ta sig till arbete eller skola, eller att transportera sig till andra färdmedel. På Nygatan 
kring Stortorget kan vissa sociala aktiviteter förekomma, främst i form av hälsningar och 
konversationer. Här återfinns även en liten grad av frivilliga aktiviteter, främst rörande 
promenader eller att stå.

Form
Nygatan har till stor del en samlad form, kring Stortorget förekommer den största kon-
centrationen av aktiviteter. Dessutom är både Gallerian Nian och Flanör är anslutna till 
Nygatan, som båda är viktiga målpunkter i centrum gällande handel. Längs hela gatan 
består omgivande byggnader till stor del av aktiva zoner, även om förekomsten av mer 
slutna zoner påträffas närmare tågstationen. De aktiva zoner representeras av förhållan-
devis korta avstånd mellan entréer och små enheter, då större byggnader rymmer flera 
olika funktioner. Dessutom samlas de publika aktiviteterna i gatuplan. De slutna zonerna 
yttrar sig dels vid Gallerian Nian, då en stor del av huskroppen är sluten längs Nygatan, 
med få entréer och inga visuellt synliga aktiviteter. Ner mot tågstationen uppstår mer 
slutna zoner där fönster och även entréer på vissa platser är lokaliserade ett halvt plan upp 
från marknivå, vilket även förekommer närmare Stortorget också.

Funktionerna längs Nygatan anses vara integrerade då det finns olika typer av verk-
samheter längs gatan. Det förekommer bland annat olika typer av handel, hotell, gym, 
kontor, bostäder, caféer och restauranger. Blandningen är genomgående utmed hela ga-
tan men med skiftande karaktär då handelsverksamheter är mest koncentrerad närmare 
Stortorget.

Gaturummet längs Nygatan är integrerat i den mån att alla trafikslag vistas i samma 
rum. Dock finns en liten separering runt Stortorget, där Nygatan endast tillåter gående 
och i någon mån taxibilar. Det upplevs emellertid som en naturlig uppdelning, då platsen 
kring Stortorget upplevs som en yta där gående ska kunna röra sig fritt, utan att ta hänsyn 
till fordonstrafik. Eftersom det redan sker mycket rörelse kring denna yta finns inte risken 
ur gåendes perspektiv att platsen ska upplevas tråkigt utan rörelsen från fordonstrafiken. 
Utmed resten av gaturummet kan gående röra sig längs trottoarerna och även längs espla-
naden, även om det i första hand är avsett för cyklister. Då hastigheten för fordonstrafik är 
låg och inte heller i någon större mängd, upplevs inte gående bli störd i någon större mån.

Nygatan upplevs ha en inbjudande form, det finns en mängd målpunkter längs gatu-
rummet. Eftersom de flesta aktiviteter som är lokaliserade i gatuplan är publika, förstärker 
det den inbjudande formen. Dessutom medger det en god översikt över vad som händer 
rent visuellt i rummet.

Gaturummet anses till stor del vara öppet, genom den visuella överblicken från 
glaspartier, som synliggör aktiviteten från insidan av byggnaderna i gatuplan. Och som 
även medför ett utbyte för personer som kan se aktiviteten i gaturummet. Som gående 
längs trottoaren finns dessutom inte heller några problem att uppleva aktiviteten från in-
sidan, då byggnaderna ligger i direkt anslutning till gatan. Dock kan det från cykelstråket 
vara svårare att uppfatta aktiviteten, då det är beläget i mitten av gaturummet, en bit 
från byggnaderna. De delar av gatan som uppfattas stänga inne aktiviteten illustreras av 
bristen på synlighet. Längs Gallerian Nian rör det sig om bristen på fönster i kombination 
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med stora glaspartier som är övertäckta eller endast fungerar som skyltfönster, utan att 
visa aktiviteten inifrån. På andra delar handlar det främst om fönster lokaliserade en halvt 
plan upp, vilket förhindrar att gående ska kunna uppfatta någon aktivitet inifrån.

Kontakt
Möjligheten att se vad som händer i rummet är god, då rummet är öppet vilket ger en 
god översikt. Även om dimensionen på gaturummet är bredare med esplanaden i mitten 
av det, upplevs inte rummet vara i för stor skala utan det är möjligt att uppfatta andra 
människor. Kvällstid är tillgången till belysning bra längs hela gatan.

Då mängden fordonstrafik i rummet inte är speciellt hög, finns det förutsättningar 
för att konversera i rummet med tanke på bullernivån. Dock kan bristen av sittplatser 
hindra att konversationer en längre tid sker.

Skydd
Den största mänskliga närvaron koncentreras runt Stortorget, längs resterande gatan är 
inte den mänskliga närvaron lika hög. Här kan den stora dimensioneringen av gatan up-
plevas otrygg.

Det väderskydd som är aktuellt längs Nygatan är i första hand skydd mot regn, som 
finns på ett antal platser genom tak som kan ge önskat skydd. Med den raka utformnin-
gen av gatan finns en risk att vinden förstärks, dock kan den täta och förhållandevis låga 
bebyggelsen förebygga eller åtminstone mildra dess effekt.

Gående upplevs ha ett gott skydd mot fordonstrafiken längs gatan. Gågatan och 
resterande del i form av trottoarer tillgodoser skydd från trafiken. Korsningar upplevs inte 
heller som någon större barriär, då fordonstrafiken längs dessa ofta är enkelriktade, dock 
kan det snarare vara ett störningsmoment för gående att bli avbrutna. Men det finns gott 
om övergångsställen och signalstyrda övergångar.

Komfort
Det är lätt att färdas som gående längs Nygatan. Runt Stortorget upplevs gaturummet 
helt spela på de gåendes villkor, då det är en gågata. Resterande gaturum tillhandahåller 
även det gott om utrymme i form av trottoarer och cykelstråk, även om fordonstrafiken är 
närvarande. Fordonstrafiken utgör ingen större barriär då både hastigheten och mängden 
trafik är låg. För äldre eller personer med övriga hinder kan möjligen avsaknaden av 
sittplatser vara en barriär för att våga färdas längs gatan.

Nygatan har en rak uppbyggnad, vilket skulle kunna bidra till att den upplevda dis-
tansen som gående uppfattas längre än den verkliga. Vilken vara fallet kring vissa delar 
av gatan, speciellt att gå längs Gallerian Nian. Men i och med den täta uppkomsten av 
målpunkter bör inte det vara en stor problematik. Gatans raka karaktär bidrar även till att 
de flesta målpunkter blir visuellt synliga.

Längs Nygatan finns ett fåtal primära sittplatser, främst i närheten av Stortorget. 
Sekundära sittplatser finns på ett fåtal platser, i form av kanter och trappor. Även här sig-
nalerar bristen på sittplatser att gatan främst är till för att färdas genom.

Möjligheter för stående aktiviteter finns i form av träd och stolpar längs esplanaden. 
Dock med tanke på kanteffekten och i kombinationen med omgivande fordonstrafik, 
kan det försämra benägenheten för stående aktiviteter där. Med undantag för delen kring 
Stortorget som inte tillåter fordonstrafik, där avsaknaden av fordonstrafiken möjligen kan 
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ha en positiv effekt på stående aktiviteter. Längs gatan på ett antal platser finns oregelbun-
denhet i fasaderna, vilket stödjer stående aktiviteter.

Estetik
Den främsta estetiska kvalité Nygatan har är sammankopplingen med Stortorget. Där 
rummet öppnas upp och en fin vy över torget förmedlas. Längs gatan är det främst allén 
som bidrar till kvalitén. Men även den byggda miljön som erbjuder en viss estetiskt kvalité 
genom dess variation i utformning. Dock upplevs gaturummets dimensionering stor för 
att som gående färdas genom det, vilket reducerar en bit av upplevelsen.

5  resultat/analys

87



NORRA RÅDMANSGATAN
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Figur 44. Visar Norra Rådmansgatans position i centrala Gävle samt dess utseende.
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Aktivitet
Längs Norra Rådmansgatan dominerar nödvändiga aktiviteter, främst i form av transport 
mellan målpunkter och att vänta på bussen. Frivilliga aktiviteter syns genom promenader. 
Sociala aktiviteter återfinns främst genom konversationer och hälsningar, och även passiva 
kontakter.

Form
Norra Rådmansgatan har både en samlad och utspridd form. I början av gatan består 
bebyggelsen av aktiva zoner, i form av små enheter och korta avstånd mellan entréer, 
där många aktiviteter samlas. Sedan blir formen mer utspridd, då enheterna blir större 
i kombination med färre entréer och längre avstånd mellan dem. Dock är funktionerna 
samlade i gatuplan.

Trafiken är integrerad, då alla trafikslag vistas i gaturummet. Även om hastigheten 
på fordonstrafiken är låg, tar den ändå anspråk på gaturummet genom att trafikmängden 
är förhållandevis hög. Emellertid är skalan i rummet litet, vilket minskar effekten av for-
donstrafiken för gående.

Funktionerna längs gatan är förhållandevis integrerade då de består av en blandning 
av handel, restauranger, bibliotek och kontor. Dock upplevs funktionerna i slutet av gatan 
vara mer separerade, då enheterna blir större och avstånden ökar mellan dem.

Norra Rådmansgatan upplevs som inbjudande då det längs gatan finns ett konstant 
flöde av målpunkter, även om avståndet mellan dem blir längre i slutet av gatan. Dessutom 
upplevs rummet publikt, då det offentliga rummet förlängs in i funktionerna lokaliserade 
i gatuplan.

Gatan upplevs till stor del ha en öppen form, genom att aktiviteterna är synliga gen-
om stora glaspartier, vilket möjliggör ett utbyte åt båda håll. Avståndet mellan förbipasser-
ande och aktiviteterna i fråga är också litet, då byggnaderna är i direkt anslutning med 
gaturummet. Dock finns en stängd del, där aktiviteten på insidan ej är synlig, och där 
byggnaden upplevs privat.

Kontakt
Eftersom gaturummet upplevs öppet i och med att det inte finns någon bebyggelse längs 
ena sidan, möjliggör det en god översikt över rummet. Dock innebär det även att syn-
ligheten även når över till den parallella gatan, Norra Kungsgatan och även in på andra 
tvärgående gator. Vilket innebär att dimensionen på rummet kan upplevas stor för att 
kunna uppleva händelser. Belysningen längs gatan varierar men är till stor del god. Emell-
ertid upplevs belysningen kring vissa busshållplatser vara bristande, då området kring 
dem upplevs mörkt.

Längs gatan förekommer ett förhållandevis stort flöde fordonstrafik, där busstrafiken 
speciellt är närvarande via flertalet busshållplatser lokaliserade längs gatan. Möjligheten 
att föra en konversation går, men ljudet från fordonstrafiken finns i bakgrunden.

Skydd
Den mänskliga närvaron är förhållandevis hög under dagen, men minskar kvällstid. 
Längs gatan finns ett flertal busskurer utsatta, vilket tillgodoser skydd från både neder-
börd och vind. På några få ställen finns även utstickande tak, som ger ett möjligt skydd 
från regn. Gällande trafiksituationen så kan gående färdas relativt bra utan avbrott, i bör-
jan av gatan finns det nästan inga avbrott utan det är i slutet av gatan som fordonstrafiken 
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blir mer närvarande, men det finns fortsatt gott om utrymme för gående.

Komfort
Det finns gott om möjligheter för stående aktiviteter längs Norra Rådmansgatan. Längs 
esplanaden finns en mängd träd att luta sig mot och busskurerna fungerar även som stöd. 
Stolpar och byggnaders kanter verkar också som ett stöd.

Längs gatan finns primära sittplatser i esplanaden, i busskurerna och en bänk i slutet 
av gatan. Sekundära sittplatser förekommer i trappor som finns vid Rådhuset. Rådhustor-
get omges även av en låg mur som fungerar som sekundär sittplats. Det finns även en min-
dre trappa i anslutning till en entré. I slutet av gatan finns ytterligare en trappa och en låg 
mur som kan fungerar som sittplats. Därmed finns ett relativt stort antal möjliga platser 
att sitta, under sommartid är det även möjligt att använda grönytorna i parken och espla-
naden som sekundär sittplats. Frågan är dock om fler primära sittplatser skulle användas 
längs gatan? Det är möjligt att flera sittplatser kring busshållplatserna skulle användas i 
väntan på bussen, men i gaturummet i övrigt, är det tveksamt. Då fordonstrafiken är för 
närvarande i resten av rummet.

Det finns gott om utrymme att som gående röra sig längs Norra Rådmansgatan. Den 
första delen av gatan upplevs mer stimulerande genom uppbyggnaden av täta målpunkter. 
Därefter dominerar fordonstrafiken gaturummet mer vilket i kombination med avsak-
naden av omgivande byggnader kan upplevas mindre stimulerande. Dock korsas här Gav-
leån, vilket i sig är en kvalité, men det överskuggas lite genom närvaron av fordonstrafik-
en. Vidare längs gatan tillkommer byggnader, vilket gör rutten mer intressant att gå. 
Gatan är i den första delen obruten, gående kan gå fritt utan att ta hänsyn till korsningar 
med fordonstrafik. I den senare delen bryts den upp genom två korsningar.

Estetik
Precis som på Norra Kungsgatan så ger Rådhuset och dess torg en fin vy och öppning 
av rummet, här tillför även allén en fin kvalité. Det finns byggnader som tillför estetisk 
upplevelse, dock minskar även här upplevelsen delvis av fordonstrafiken upptagande av 
gaturummet.
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ÖVERSIKT ÖVER ALLA GATOR
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KAPITEL 6     diskussion/slutsatser



Då rörelsemönstren koncentreras kring samma typ av stråk, indikerar det att den byggda 
miljön i någon form påverkar de gående. Resultatet från intervjuerna av de gående går att 
dela upp i deras beteende i praktiken och i teorin. Gällande resultatet av hur de gående i 
praktiken väljer vägar, hade aspekterna tid och avstånd mest betydelse. I teorin värderade 
de däremot framkomlighet i form av främst vägunderlag. Från det går det att tyda att när 
det väl kommer till kritan, är just avstånd och relationen till tid avgörande faktorer, vilket 
stöds i teorin (Hopkinson, Carsten och Tight 1989, refererad i Envall 2007, 88). Det 
går även att koppla till deras rörelsemönster då majoriteten av de gående nådde sitt mål 
inom en distans på 500 meter, vilket är acceptabelt för gående i vardagliga ärende (Gehl, 
2011). Det är dock oklart hur långt de färdas innan de intervjuades, men att avstånd är en  
betydande faktor för gående i staden framträder här tydligt. 

Rörelsemönstren av de gående visar att de högsta flödena finns längs Drottninggatan 
och Kungsgatan, vilket stämmer med flödesdata (Gävle City, 2016). Men vad har dessa 
gator gemensamt? Analysen av Drottninggatan belyser ett antal kriterier, dels är det en 
tät förekomst av målpunkter längs gatan, en stor del av gatan består även av öppna zoner 
och många aktiviteter är visuellt synliga genom glaspartier. Vidare består funktionerna 
längs gatan mestadels av kommersiella funktioner som handel och restauranger, gatan är 
dessutom en ren gågata och det är lätt att uppfatta och se händelser i gaturummet. Södra 
Kungsgatan har även den täta målpunkter, med en publik karaktär, här finns en bland-
ning av funktioner med handel, restauranger, bostäder och kontor. Dock förekommer 
fordonstrafik längs gatan, men där en tydlig uppdelning sker mellan trafikslagen. Norra 
Kungsgatan har även den många målpunkter och en publik form. Trafiklösningen är li-
knande den på Södra Kungsgatan.

Dessa gator har ett gemensamt karaktärsdrag genom sitt täta utbud av målpunk-
ter och publika form, vilket korresponderar med resultatet från intervjuerna där en del 
gående valde sin färdväg med utgångspunkt i sammanstrålning av olika ärenden utmed 
resan. Att gåendes vägval beror av täthet mellan målpunkter indikerar därmed resultatet. 
Utifrån detta så kan relationen mellan avstånd och täthet urskiljas, här finns ett starkt 
mönster från gåendes beteende och hur stadsformen på de vägar de väljer är utformad. De 
gående dras till stråk med täthet av aktiviteter och även där andra gående färdas, vilket är 
ett karaktärsdrag för gående (Gehl, 2011). Dessutom är markanvändning ett kriterium 
för den gångvänliga staden (Southworth, 2005), där en blandad markanvändning är en 
faktor för gångvänlighet (Johansson et al., 2012). Det illustreras här, då gående uträttade 
flera olika ärenden i samband med resan.

Den rumsliga analysen visar även att både Drottninggatan och Kungsgatan är väl 
integrerade stråk, vilket kan tydas som att de är enkla att nå från flera olika rum med få 
riktningsförändringar (Spacescape, u.å.). Det kan ge en förklaring till att det finns ett så 
pass högt flöde gående längs dem, i kombination med att en stor mängd målpunkter är 
lokaliserade utmed dem.

Resultatet från rörelsemönstren indikerar även att gående dras till större och tydligt 
definierade stråk, som Kungsgatan och Drottninggatan, något som även observeras ti-
digare hos gående (Marchand, 1974). Gävle är en stad uppbyggd kring rutnätsstruktur 
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(Nationalencyklopedin, u.å.), vilket är en struktur som visat sig leda till att gående bo-
satta i områden med rutnätsstruktur går mer (Greenwald och Boarnet 2001, refererad i 
Faskunger 2007, 42). Den gångvänliga staden består dessutom av denna typ av struktur 
och hög täthet (Johansson et al., 2012). Hög konnektivitet, ytterligare ett kriterium för 
gångvänlighet (Southworth, 2005), uppnås genom just rutnätsstruktur och få barriärer 
(Saelens, Sallis och Frank, 2003). Gällande barriärer i Gävle, så finns de främsta i form av 
ån och järnvägen, åns barriäreffekt resulterade i att rörelsemönstren för de gående koncen-
treras till befintliga broar. Rutnätsstrukturen leder även till att tydliga stråk kan urskiljas, 
vilket så är fallet här.

Samtidigt är det viktigt att reflektera kring att alla gator inte kan innehålla samma 
koncentration av målpunkter, gator används på olika sätt och har olika syften. Dock är en 
väsentlig poäng att upplevelsen av gatan ska vara bra, där trygghet verkar vara en betydan-
de faktor för valet av gator att färdas längs för de gående. Iallafall ur ett teoretisk perspek-
tiv, då bristande trygghet var en reducerande faktor gällande vägval, speciellt för kvinnor.

Att gående påverkas av stadsform indikerar resultatet av denna studie. Dock är gående 
en heterogen grupp med stor variation (Johansson et al., 2012), vilket också studien  
uppvisar då det finns en variation bland gående kring vilka faktorer de värderar.  
Sammantaget visar studien att gående är känsliga för avstånd och att gående koncentreras 
till samma typ av stråk, särskilt sådana som är väl definierade med en täthet av målpunkter 
och publik karaktär. 

Studien visar att ett flertal faktorer påverkar gående till den mån att de reducerar sitt  
rörelsemönster i staden. Avstånd är en faktor som kan fungera som barriär för att gå 
(Faskunger, 2007), det kan kopplas samman med att det var betydande för många gående 
att ta den snabbaste vägen. Möjligen innebär det indirekt att för långa avstånd eller tids-
mässigt krävande rutter, reducerar deras rörelsemönster till den mån att resan inte ens sker. 

Bristande belysning, hårt trafikerade vägar och dåligt vägunderlag verkar även vara 
faktorer som påverkar gående till den grad att de undviker vägar och tar en annan istäl-
let, deras rörelse reduceras helt enkelt. Det är tydligt att ovanstående faktorer verkar som 
barriärer för gåendes rörelse i staden, då vägvalet förändras med anledning av dessa (Gehl, 
2011 och TRAST, 2015).

Att stor mängd och hög hastighet på fordonstrafik kan verka som barriär för att gå 
(Faskunger, 2007), bekräftas ovan. Rörelsemönstren för de gående visar att Drottningga-
tan har ett högt flöde av gående, vilket är intressant med anledning av gatans form som 
gågata med avsaknad av fordonstrafik. Det indikerar att en bidragande faktor till det höga 
flödet av gående längs gatan beror av trafikmiljön. Dock handlar det förmodligen om flera 
samverkande aspekters påverkan, exempelvis den täta uppbyggnaden av målpunkter längs 
gatan. Utmed Kungsgatan existerar även där höga flöden av gående, men där upptar både 
cyklister och fordonstrafik mer utrymme av gaturummet. Emellertid finns det en tydlig 
uppdelning mellan främst fordonstrafik och gående längs gatan, vilket kan innebära att 
trafikmiljön inte uppfattas lika påtaglig för de gående. Studien visar dock att det finns 
andra gator med mindre fordonstrafik där färre gående rör sig, vilket tyder på att gående 
val troligen inte enbart beror av fordonstrafikens karaktär längs en gata.

VAD KAN REDUCERA GÅENDES RÖRELSEMÖNSTER?
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Bristande belysning är en faktor som kan leda till otrygghet i den byggda miljön (Hydén, 
2008), därmed tyder resultatet på att trygghet är en viktig faktor för gående i staden. 
Emellertid kan dock en skillnad mellan könen antydas, där kvinnor i högre utsträckning 
värderar trygghet. Bristande vägunderlag verkar också som en reducerande faktor gällande 
gåendes rörelse i staden, vilket även har visat sig vara betydande för gående i staden (En-
vall, 2007). 

Det är tydligt att ett antal faktorer påverkar gående med resultatet att en reducering 
av deras rörelse i staden sker. Det visar sig även att gående påverkas av olika faktorer ber-
oende på den gåendes individuella krav och behov.

En analys av den geografiska spridningen i kombination med rörelsemönstren  
förmedlar en bild av hur de gående integreras i centrala Gävle. De gåendes rörelsemönster 
vävs främst samman längs Drottninggatan, där gående från de olika platserna integreras 
mest med varandra. Längs andra stråk förekommer dock också en viss integration från 
de olika platserna. Den geografiska spridningen visar att de gående kommer från nästan 
hela Gävle, men där den största mängden koncentreras i centrala Gävle. Analyserna  
tillsammans förmedlar en bild av att det högst troligt är en blandad grupp gående som 
färdas i centrala Gävle.

INTEGRERAS GÅENDE FRÅN OLIKA STADSDELARS RÖRELSEMÖNSTER  
NATURLIGT?

Resultatet från främst intervjuerna visar på att det absolut finns en skillnad mellan män 
och kvinnors upplevelse av staden. Den största skillnad studien belyser är att kvinnor i 
större utsträckning kalkylerar en teoretisk risk relaterad till trygghet när de går. Det är i sig 
inget nytt fenomen (Andersson, 2003), men det är intressant att det tydligt framkommer 
i resultatet. Dock kunde det inte urskiljas ur de gåendes rörelsemönster, alla gående kon-
centreras nästan kring samma typ av stråk. Förmodligen är tidpunkten för genomförandet 
av intervjuerna, under dagtid, väsentligt för resultatet. Möjligen hade rörelsemönstren 
tagit andra uttryck om intervjuerna utfördes under kvällstid, dock finns den främsta skill-
naden i resultatet mellan könen i frågor som inte är direkt knutna till deras vägval vid 
intervjutillfället. I studien framgår därmed inte den rumsliga anknytningen till trygghet 
i praktiken. Dock visar det sig att det finns en tydlig teoretisk rumslig anknytning till 
trygghet genom att många gående, främst kvinnor, är benägna att välja bort vägar med 
anledning av olika faktorer.

SKILJER SIG UPPLEVELSEN OCH RÖRELSEMÖNSTRET FÖR GÅENDE  
BEROENDE PÅ KÖN?

Att använda strukturerade intervjuer som metod innebär att alla intervjuer genomförs 
identiskt (Bryman, 2011), något som medfört både positiva och negativa aspekter för 
studien. I det verkliga utförandet är det svårt att se till att alla intervjuer verkligen sker 
identiskt. Alla människor bemöter en på olika sätt och tolkar frågorna individuellt, därför 
kan det ibland vara oundvikligt att lägga in ny input när vissa deltagare har frågor eller 
liknande gällande intervjun. Till vida hur mycket det påverkar resultatet är svårt att  

6.2 VAL AV METOD
STRUKTURERADE INTERVJUER

6  diskussion/slutsats

95



förutspå, men självklart har det haft någon betydelse på resultatet. Ett alternativ hade varit 
att genomföra en enkät istället, dock finns det risk för stort bortfall (Bryman, 2011).

Den positiva aspekten med valet att använda strukturerade intervjuer är att det  
underlättat sammanställningen av all data. Genom att intervjuerna genomfördes  
kvantitativt, där antalet medverkande blev 205 stycken, har frågeformuläret gynnat och 
förenklat analysen av data. Dock har subjektiva val gjorts genom att jag själv kategoriserat 
svar som föll utanför de alternativ som konstruerades i förväg. Det innebär att en viss 
tolkning av svaren genomförts vid kategoriseringen av svaren.

Vid genomförandet av de strukturerade intervjuerna fick inte respondenterna se  
svarsalternativen utan varje fråga ställdes som en öppen fråga. Fördelen med öppna 
frågor är att de tillfrågade har möjlighet till egna formuleringar utan att påverkas av den  
frågandes ordval, vilket kan ge oväntade svar (Bryman, 2011). Det stämmer in på resulta-
tet av intervjuerna då ett flertal svar adderades som inte passade in i det i förväg bestämda 
svarsalternativen, vilket förmodligen inte hade tillkommit i samma utsträckning om de 
svarande fick se svarsalternativen. Däremot hade det förmodligen gällande vissa frågor 
i formuläret varit mer givande om respondenter hade fått tillgång till svarsalternativen. 
Ibland upplevdes det från mitt håll som intervjuare att respondenterna inte till fullo 
förstod syftet eller svarade på frågorna. Att ge dem tillgång till svarsalternativen hade 
eventuellt gett de svarande en tydligare uppfattning om vad syftet med frågorna var.

Gällande fördelningen av svarande, hade det varit önskvärt med en jämnare fördeln-
ing på antal svarande avseende kön och ålder. Det hade givit mer tyngd vid jämförelserna 
av resultaten. Dock är det inte enkelt att styra över, då en stor del av de tillfrågade avböjde 
att medverka i intervjun.

Metodens identiska upplägg medför att reliabiliteten är hög. Dock sjunker den lite 
med avseende på om alla intervjuer med gående verkligen genomfördes identiskt. Efter-
som de gående som medverkade i intervjuerna anses vara varierande avseende, syfte, ålder 
och kön etc. så bedöms metoden ha en förhållandevis hög validitet i den aspekten. Dock 
är det oklart om resultatet blir detsamma med andra yttre förhållanden, exempelvis under 
sommaren, vilket gör att validiteten sänks i det avseendet.

I samband med intervjuerna fick även respondenterna peka ut på en karta vilken väg de 
skulle ta till sitt mål. En osäkerhet här är till vida om alla korrekt pekade ut den väg de 
avsåg på kartan, då det kan uppstå en svårighet att omedelbart lokalisera sin fortsatta 
färdväg på en karta, även om ett antal välkända platser för Gävle var utmärkta på kartan. 
Det kan ha bidragit till att rörelsemönstren inte stämmer till fullo, speciellt gällande rutter 
på mindre gator, större huvudstråk är förmodligen enklare att lokalisera sig på. Men det 
kvarstår en risk att vissa gående angav sin färdväg via större stråk för att dem är enklare att 
lokalisera sig kring på kartan.

Validiteten blir låg då metodens resultat baseras på specifika platser, därmed kan inte 
resultatet generaliseras vilket är betydande för validiteten.

RÖRELSEMÖNSTER
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Användningen av rumslig integration som metod adderar ytterligare en dimension till 
studien genom att tillföra en visualisering av hur rummen i centrala Gävle samverkar med 
varandra. Dock innebär konstruktionen av en axialkarta en subjektiv bedömning, vilket 

RUMSLIG INTEGRATION



En relevant frågeställning angående analysen över gatorna i Gävle är till vida om min 
uppväxt i Gävle påverkat den, hur objektiv är min syn på Gävle i verkligheten? I och med 
att jag är väl bekant med staden sedan innan finns det en risk att jag redan i förväg omed-
vetet lagt värderingar och tolkningar av den. Det är samtidigt en svårighet att helt undvika 
subjektiva bedömningar när analyser av dessa slag utförs. Därmed är det viktigt med en 
medvetenhet kring att analysen är subjektiv, dock kan min kännedom om staden ge en 
större förståelse för dess uppbyggnad jämfört med någon helt obekant med den.

Valet att endast analysera ett urval av gator kan förstås innebära en begränsning i 
analysens resultat. En vidare analys som inkluderar fler gator hade möjligen kunnat ge ett 
större perspektiv på hur gatorna ur gåendes perspektiv samverkar. Men samtidigt täcker 
analysen en stor del av gatorna inom den geografiska fokuseringen satt för denna studie.

För att få ett större djup i analysen hade en kombination av flera olika analysmetoder 
varit ett alternativ, dock fanns inte utrymme för det i studien. En jämförelse av resultatet 
mellan olika analyser hade gett en större förståelse för gatornas funktion och en större tyn-
gd i resonemangen. Dessa typer av analyser bygger på subjektiva resonemang och innebär 
ofta en inriktning kring en aspekt, därmed hade flera analyser kunnat ta hänsyn till fler 
aspekter och förmedlat en större helhet.

Studien utfördes vintertid och analysen utgick till stor del från gatuvyn i Google 
maps som visar vyer från sommartid. Det kan innebära att en felaktig uppfattning om 
gaturummen bildades, dock kompletterades det med vistelser i fält, men till vida hur my-
cket uppfattningen om gaturummen påverkades av gatuvyerna sommartid kvarstår som 
en problematik. Gatuvyerna var daterade från något år tillbaka, vilket innebär att de kan 
ha förmedlat felaktig information. Emellertid gav fältbesök och sedan tidigare kännedom 
om området en fingervisning till vad som stämmer. Användningen av Google maps som 
komplement till fältbesök var dock nödvändigt för att kunna utföra analysen till fullo.

Att analysen utförs vintertid innebär att den förmodligen inte visar hur användningen 
och känslan av gaturummen upplevs andra årstider. Exempelvis kan det antas att sociala 
och frivilliga aktiviteter sker i större mån sommar- än vintertid, vilket leder till analysen 
endast kan antas rättvist förmedla en bild av gatorna vintertid.  

Eftersom metoden avser utvärderingen av en specifik plats så innebär det att validitet-
en är relativt låg avseende generalisering av metoden.
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leder till att en tolkning görs av gränserna för de olika rummen. Det medför att mitt per-
spektiv på rummen i axialkartan möjligen inte stämmer överens med andras uppfattning 
om dess konstruktion. Med den utgångspunkten hade det varit givande att jämföra och 
beakta andras uppfattning om konstruktionen av axialkartan. 

Gällande den geografiska fokuseringen så hade en komplettering i form av en analys 
över en större yta, möjligen hela Gävle, varit givande för en jämförelse dem emellan. Det 
hade gett en större förståelse för hur centrumkärnan integrerar i ett större perspektiv, dock 
ger avgränsningen för denna analys tillräckligt med information för att korrespondera 
med resten av analyserna i denna studie.

Validiteten är här förhållandevis låg med bakgrund i att den utförs på en specifik 
plats, där en generalisering inte är möjlig för andra platser.



KAPITEL 7     fortsatta studier



Det finns stor potential i en utveckling av studien, gällande flera aspekter. Angående in-
tervjun, kan ytterligare en form av intervju adderas som undersöker gåendes förhållande 
till specifika gator. På så sätt kan en jämförelse med resultatet från den här studien genom-
föras för att se om det stämmer överens med resultatet från den platsspecifika intervjun. 
Med andra ord är en kvalitativ intervjustudie en potentiell fortsättning för studien, med 
fokus på varför de gående rör sig längs den specifika gatan. 

Det finns även en stor möjlighet i att genomföra en liknande studie en annan årstid, 
förslagsvis sommartid. En undersökning avseende om och eventuellt hur gåendes prefer-
enser och beteende förändras beroende årstid kan vara en relevant ingång för en jämförelse 
med resultatet från den här studien. 

Gällande stadsanalysen så finns stor utvecklingsmöjlighet genom att addera ett antal 
typer av liknande analyser för att skapa mer djup och fler perspektiv på resultatet.  

Den rumsliga integrationsanalysen kan utvecklas genom en analys över hela Gävle, 
där sedan en jämförelse med den lokala analysen som genomfördes i den här studien kan 
ske. Dessutom möjliggör en analys över hela Gävle att den rumsliga kopplingen mellan 
centrala Gävle och omgivande delar kan undersökas.

Analysen av rörelsemönstren kan utvecklas genom en mer grundlig analys som de-
taljerat undersöker kopplingen mellan var de gående är bosatta och deras rörelsemönster. 
Exempelvis kan faktorer som socioekonomisk ställning på olika stadsdelar jämföras med 
gåendes rörelsemönster, där en undersökning kan ske rörande om alla har tillgång till 
eller nyttjar stadsrummen i Gävles centrumkärna beroende på var de är bosatta. En un-
dersökning av rörelsemönster kvällstid kan även adderas och jämföras med resultatet från 
den här studien, vilket avser rörelsemönster dagtid. Området där rörelsemönstren kart-
lades kan utökas för att få en vidgad bild över hur gående rör sig i Gävle. 

7.1 STUDIENS FORTSÄTTNING 
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KAPITEL 9     bilagor



BILAGA 1:  
FORMULÄR STRUKTURERAD INTERVJU

9  bilagor

Plats:  Kön:      Kvinna      Man 
 
Tid:  kl.06.30-10.30  kl.10.30-14.30  kl.14.30-18.30 
 
Vilket år är du född?   Vilket postnummer bor du på? 

1. Vart är du påväg? 
 Arbete 
 Skola/Högskola/Universitet 
 Bostad 
 Besöka bekant 
 Promenad/rekreation 
 Sportcenter 
 Handla/shoppa 
 Serviceärende; vård, tandläkare, frisör etc. 
 Café eller restaurang
 Annat_________________________________________ 
 
2. Varför valde du den här vägen? 
 Snabbast väg 
 Bra belysning 
	 Trafiksäkert 
 Mycket människor i rörelse 
 Få människor i rörelse 
 Attraktiv färdväg 
 Närvaro av grönska 
 Bra vägunderlag 
 Tryggt 
 Finns gångbanor tillgängligt 
 Välskött och städad omgivning 
 Annat_________________________________________

3a. Går du hela resan? 
 Ja  Nej 
 
3b. Vid nej: Vilket annat färdmedel har du använt eller ska använda?
 Cykel 
 Bil 
 Buss 
 Tåg 
 
4a. När du är ute och går, finns det vägar du helst inte väljer? 
 Ja  Nej 
 
4b. Vid ja: Varför vill du inte gå där? 
 Att det är mörkt ute 
 Rädsla för överfall 
 Rädsla för att ramla 
 Rädsla för krock med cykel 
 Rädsla för krock med bil/buss 
 Dåligt vägunderlag 
 Inga gångbanor 
 Inga människor i rörelse 
 Mycket männiksor i rörelse 
	 Ej	trafiksäkert
 Annat_________________________________________ 
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9  bilagor

Plats:  Kön:      Kvinna      Man 
 
Tid:  kl.06.30-10.30  kl.10.30-14.30  kl.14.30-18.30 
 
Vilket år är du född?   Vilket postnummer bor du på? 

1. Vart är du påväg? 
 Arbete 
 Skola/Högskola/Universitet 
 Bostad 
 Besöka bekant 
 Promenad/rekreation 
 Sportcenter 
 Handla/shoppa 
 Serviceärende; vård, tandläkare, frisör etc. 
 Café eller restaurang
 Annat_________________________________________ 
 
2. Varför valde du den här vägen? 
 Snabbast väg 
 Bra belysning 
	 Trafiksäkert 
 Mycket människor i rörelse 
 Få människor i rörelse 
 Attraktiv färdväg 
 Närvaro av grönska 
 Bra vägunderlag 
 Tryggt 
 Finns gångbanor tillgängligt 
 Välskött och städad omgivning 
 Annat_________________________________________

3a. Går du hela resan? 
 Ja  Nej 
 
3b. Vid nej: Vilket annat färdmedel har du använt eller ska använda?
 Cykel 
 Bil 
 Buss 
 Tåg 
 
4a. När du är ute och går, finns det vägar du helst inte väljer? 
 Ja  Nej 
 
4b. Vid ja: Varför vill du inte gå där? 
 Att det är mörkt ute 
 Rädsla för överfall 
 Rädsla för att ramla 
 Rädsla för krock med cykel 
 Rädsla för krock med bil/buss 
 Dåligt vägunderlag 
 Inga gångbanor 
 Inga människor i rörelse 
 Mycket männiksor i rörelse 
	 Ej	trafiksäkert
 Annat_________________________________________ 
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5a. Förändras ditt vägval då? 
 Ja  Nej 
 
5b. Vid ja: Hur? 
 Väljer en omväg som upplevs tryggare 
 Väljer en annan väg 
 Undviker att gå ut 
 Tar ett annat färdmedel 
 Går inte ut själv utan sällskap 
 Väljer en väg med mycket människor i rörelse 
 Väljer en väg med få människor i rörelse 
 Väljer en väg med mer belysning
 Annat_________________________________________

6. Vad är viktigast för dig när du går? 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2:
MÄTPUNKTER FÖR FLÖDESDATA: GÅENDE OCH CYKLISTER

9  bilagor9  bilagor
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BILAGA 3: 
FLÖDESDATA: ANTAL GÅENDE OCH CYKLISTER

9  bilagor
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