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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att hitta samband mellan hur väl invånarna trivs 
och den befintliga stadsformen i tätorterna Malmberget och Gällivare samt området kallat 
Mellanområdet. Syftet är också att identifiera vilken stadsform som genererar hög respektive 
låg trivsel för invånarna i dessa områden. 

Gällivare kommun är mitt uppe i en stor samhällsomvandling, Malmberget ska avvecklas 
för att kunna fortsätta med gruvverksamheten och ny bostäder behöver byggas i tätorten 
Gällivare. En enkät som gjorts av Luleå tekniska universitet (LTU) i samband med 
samhällsomvandlingen i Gällivare kommun har använts som underlag för att identifiera 
var folk trivs respektive inte trivs. Indexmaterialet som producerats utifrån enkäten har 
tillsammans med en kategorisering av stadskaraktärer legat till grund för vilka platser som 
valts ut för vidare analys. Området delades in i 7 stadskaraktärer som anpassats efter vilken 
typ av bebyggelse som vanligen förekommer i Gällivare tätort, Malmberget tätort och 
Mellanområdet. 

18 områden valdes ut för vidare analys inom tre olika kategorier: flerbostadshus, radhus och 
villor. Inom varje kategori har tre områden hög trivsel och tre områden låg trivsel. Ett försök 
att få så bred fördelning av områdena som möjligt mellan Malmberget, Gällivare tätort och 
Mellanområdet gjordes. Flest fördjupningsområden är dock områden i Gällivare tätort där den 
största variationen av bebyggelse finns. 

För att få en ökad förståelse för hur de valda områdena är uppbyggda har begreppet 
urbanmorfologi använts. Urbanmorfologi har till huvudsaklig uppgift att identifiera och 
beskriva de gemensamma elementen och de allmänna strukturerna i det urbana landskapet. 
Inom urbanmorfologi finns en generell enighet att de mest fundamentala elementen av byggd 
form är gator, fastigheter och byggnader. Det är dessa tre element som har analyserats för att få 
en ökad förståelse för hur Gällivare tätort, Malmberget tätort och Mellanområdet är uppbyggt. 
En viktig del av dessa analyser var ett studiebesök där varje fördjupningsområde analyserades 
utefter aspekter som byggnaden, tomten och kvarteret. Från dessa analyser hittades likheter 
och olikheter i stadens form som vidare låg till grund för att identifiera vilka aspekter av den 
byggda formen som kan ha betydelse för trivseln. 

Resultatet visar på att det finns ett samband mellan byggd form och trivsel. Vilka aspekter 
av den byggda formen som har störst inverkan varierar dock mellan de olika kategorierna 
flerbostadshus, radhus och villor. För flerbostadshus är det byggnadens utformning och 
kontakten med omgivningen som är viktig för trivseln, för radhus är utformningen av den 
obebyggda tomten en viktig aspekt och för villor är det gatan och kvarterets utformning som 
har störts inverkan. 

Utifrån resultaten har en checklista utformats där de aspekter som genererar hög respektive låg 
trivsel är uppradade för varje av de tre kategorierna. 

Nyckelord: Urban morphology, Built form, Trivsel, Gällivare



Abstract
The aim of this master thesis is to investigate the connection between residents’ satisfaction of 
urban environments in Malmberget, Gällivare and Mellanområdet and urban form. The aim is 
also to identify urban form that corresponds to high levels and low levels of satisfaction. 

Gällivare is in a phase of major urban transformation. The urban center of Malmberget is 
being torn down for the mining to be continued, and new housings need to be built in the 
urban areas of Gällivare. Related to the urban transformation process, a survey study was 
conducted by a research group at Luleå University of Technology (LTU). The survey identifies 
where residents are satisfied and where they are not satisfied with the built home environment. 
The result of the survey, together with a typological classification of areas in Gällivare/
Malmberget, served as basis for further analysis.

Eighteen areas in three categories (apartment blocks, row houses and detached houses) were 
chosen for further analysis. In each of the categories there are three areas with high levels 
of satisfaction and three areas with low satisfaction. Most of the selected areas are located 
in Gällivare, even though an effort was made to have a wide distribution between the three 
places. This was due to a higher variation of typologies in Gällivare. 

To get a better understanding of the built fabric in the chosen areas, an urban morphological 
study was made. Urban morphology aims to identify and describe the structures of the urban 
landscape, and in that field there is a consensus that the three most fundamental elements of 
built form are streets, plots and buildings. These are the elements that have been used in this 
study in order to get a better understanding of the built form. A study visit was made, where all 
of the current areas were investigated. In the analysis, similarities and differences of the urban 
form were found, and aspects of the urban forms that correlates with high or low levels of 
satisfaction were derived. 

The result shows that there is a connection between satisfaction among residents’ and the 
built form. However, the aspects that made the greatest impact varied between the different 
categories. For apartment blocks, the most important aspect is the design of the building, and 
how it connects with the surrounding areas. The shape and quality of the garden surrounding 
the houses is the most important aspect for satisfaction in row houses. The aspect that gives 
the biggest impact on the satisfaction for detached houses is the design of the street and 
plot series. Deriving from the results, a checklist was made with aspects that generate high 
satisfaction and low satisfaction for each category. 

Keywords: Urban morphology, Built form, Trivsel, Gällivare
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Det finns många aspekter som avgör om vi trivs på en plats, exempel på sådana aspekter är 
mikroklimatet, tillgängligheten och social interaktion. En del beror på omständigheter knutna 
till naturliga förhållanden på platsen eller sociala och kulturella band, mycket kan dock direkt 
och indirekt kopplas till platsens fysiska utformning. I en studie gjord av Astell-Burt T. och 
Feng, X. (2015) för NWC center for population health i Australien där man studerade 103 
studier som undersöker sambandet mellan urban form och välmående fann man att 75 % 
av dessa visade på att det fanns korrelation mellan den byggda miljön och välmående.  Den 
byggda miljöns utformning kan vara inbjudande eller frånstötande, upplevas som trygg eller 
otrygg mm. När vi vistas i ett område kommer karaktären på området lämna avtryck i vår 
sinnesstämning, vårt sätt att tänka och våra attityder till omgivningen (Montgomery, 2013).  
Den byggda miljön har därför stor inverkan på hur vi lever våra liv. Bland annat kan den 
byggda miljön påverka hur mycket vi rör oss i vardagen genom att främja eller motverka fysisk 
aktivitet (Faskunger, 2007), vilket i sin tur har en betydande inverkan på vår hälsa.

Eftersom den byggda miljön påverkar våra liv och vårt välmående så mycket finns ett 
stort intresse av att ta reda på vilka kvalitéer den byggda miljön bör ha för att ge goda 
förutsättningar för att leva ett bra liv. Det finns dock inget enkelt svar på frågan eftersom alla 
människor är olika samt att de naturliga förutsättningarna på olika platser varierar. För att göra 
en plats trivsam måste man undersöka platsens förutsättningar, historia och vilka preferenser 
de personer som ska vistas där har. 

Gällivare kommun är mitt i en stor samhällsomvandling. Gruvbrytningen i Malmberget 
påverkar marken vilket gör att husen som befinner sig i närheten av gruvan riskerar att rasa 
ner i gruvan (Gällivare kommun, 2016a). För att LKAB ska kunna fortsätta bryta malmen har 
de börja löst in tomter för att riva husen. I etapper kommer marken köpas upp och år 2032 
kommer all bebyggelse i Västra Malmberget samt stora delar av Östra Malmberget vara borta 
(Gällivare kommun, 2016a; LKAB, 2016b). Detta innebär att Malmberget som tätort kommer 
att sluta att existera. Alla dessa människor som är i akut behov av en ny bostad sätter stor press 
på bostadsmarknaden i övriga delar av kommunen. En viktig del i att lösa bostadsbristen 
kommer vara att producera nya attraktiva bostäder i Gällivare tätort samt Mellanområdet 
(Gällivare kommun, 2016a). För att förmå invånarna att stanna i kommunen är det viktigt att 
dessa bostäder utformas utefter det som efterfrågas. 

I samband med stadsomvandlingen i Gällivare kommun har avdelningen för arbetsvetenskap 
på Luleå tekniska universitet (LTU) gjort en enkätundersökning för att undersöka hur 
invånarna ser på sin hemstad (Johanson, Segersteds, Olofsson & Jakobsson, 2016). Enkäten 
undersöker bland annat hur invånare trivs i sin hemmiljö, och svaren går att koppla till 
geografiska punkter i bebyggelsen. Utifrån enkätsvaren kan man sedan undersöka olika 
aspekter i staden och hur dessa påverkar trivseln för dem som bor där. 

Introduktion
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Avgränsning och Fokus
Jag kommer med hjälp av urbanmorfologiska teorier titta på kopplingen mellan den urbana 
formen och trivsel i Gällivare tätort, Malmberget tätort och Mellanområdet. Jag kommer 
att fokusera på att analysera den urbana formen och kommer därmed inte att analysera 
exempelvis vilka aktiviteter som sker där, vilken färg som byggnaderna har eller hur många 
som bor i respektive byggnad. Endast områden inom tätorterna Gällivare och Malmberget 
samt Mellanområdet kommer att ingå i studien. 

Frågeställning
Huvudfråga: Vad är en trivsam stadsmiljö?
Hur ser korrelation mellan urban form och trivsel ut i Gällivare kommun?
Vad karaktäriserar en trivsam urban form i Gällivare kommun?
Vad karaktäriserar en mindre trivsam urban form i Gällivare kommun?

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om det går att hitta samband mellan den befintliga 
stadsformen i Gällivare kommun och hög respektive låg trivsel enligt enkätstudien. Syftet är 
vidare att identifiera vilken stadsform som kan kopplas till trivsam respektive icke trivsam 
miljö. Detta kan sedan utgöra ett underlag för kommande stadsomvandling i Gällivare 
kommun.
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Teori: Urbanmorfologi och studier av form
Ordet urbanmorfologi (även kallad stadsmorfologi) betyder läran om stadens form och de 
processer som transformerar staden över tid (Oliveira, 2016; Carmona, 2010). Med stadens 
form menar man de huvudsakliga fysiska element som ger staden dess struktur och form 
(Oliveira, 2016).

Det har växt fram tre olika skolor gällande urbanmorfologi: en italiensk, en brittisk och en 
fransk (Moudon, 1994, 1997). Den italienska skolan grundar sig i Saverio Muratioris arbeten 
från 1940-talet där han var först med att benämna staden som en levande organism (Cataldi,  
Maffei & Vaccaro, 2002). Historia var en viktig del i Muratioris arbete men det var inte att 
redogöra historien som intresserade honom, det var istället att läsa historien för att sedan 
kunna bygga vidare på den befintliga historien i nya projekt. Han behövde dock ett verktyg för 
att översätta analyserna till handlingskraft och design, detta instrument var morfologi. Han 
kallade sitt koncept för ”Storia operate” (operativ historia) (Maretto, 2012).

I Storbritannien är begreppet urbanmorfologi brett använt med störst fokus på stadens 
fysiska form. En viktig person för den brittiska skolan av urbanmorfologi är M.R.C. Conzen, 
det är också därför denna kallas för ”the conzenian school of thought” (Whitehand, 2001). 
Conzen delade upp stadslandskapet i tre begrepp: stadsplanen (tvådimensionell kartografisk 
representation av stadens fysiska form), bebyggelse och stadsmönster (byggnader och dess 
relaterade öppna yta) samt bebyggelse och markanvändning (detaljerad markanvändning) 
(Moudon, 1994). Det är dock koncepten han utvecklade om processen av stadsutveckling 
som bidragit mest till den engelska skolan (Whitehand, 1994). I en metod som han kallar 
town-plan analysis identifierar han tre fundamentala element: gatan, tomten och byggnaden 
(Whitehand, 2001).

Den franska skolan grundar sig på två teorier: historisk urbanism och topografisk historik 
(Darin, 1998). Historisk urbanism studerar den historiska framväxten av olika städer i 
förhållande till varandra (Darin, 1998). Topografisk historik å andra sidan studerar de fysiska 
aspekterna av en stad utan att referera till andra städer (Darin, 1998). Den franska skolan 
lägger stor vikt på samverkan mellan den byggda miljön och den sociala samvaron (Moudon, 
1994). Dock så anses den franska skolan ibland vara för spretig för att kunna ses som en skola 
(Darin, 1998). 

Gemensamt för de tre skolorna är att de studerar staden utifrån tre fundamentala dimensioner: 
tid, form och skala (Moudon, 1994). Det byggda landskapet är i konstant förändring där 
sociokulturella krafter konstruerar, använder och transformerar platser. All typologisk 
indelning av bebyggelse måste därför vara knutet till tid (Moudon, 1994). Bebyggelsen och 
dess relaterade öppna ytor bildar tillsammans form som är en dominerande del i definitionen 
av det byggda landskapet (Moudon, 1994). Det byggda landskapet genomsyras av strukturer 
i flera skalor allt ifrån rummet till staden som helhet, och kvarter och distrikt däremellan 
(Moudon, 1994). De tre skolorna ger ett verktyg att bevaka nytillkomna typologier i staden 
och relatera dessa till teorin, oavsett om de är kulturellt definierade eller medvetet artikulerade.  
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Karl Kropf (2011) beskriver att urbanmorfologi har till huvudsaklig uppgift att identifiera och 
beskriva de gemensamma elementen och de allmänna strukturerna i det urbana landskapet. 
Begreppet handlar om att titta på processen (sociala och kulturella), den fysiska formen och att 
göra detta i olika skalor (Kropf, 2016). 

För att göra begreppet urbanmorfologi mer förståeligt och lättare att smälta så bryter han ner 
ämnet i fyra undergrupper: 

Urbanmorfologisk utveckling (developmental urban morphology), där syftet är att identifiera 
händelser som kan komma att uppstå för att vidare ge en indikation om vad som är mer eller 
mindre troligt att inträffa (Kropf, 2011). 

Evolutionär urbanmorfologi (evolutionary urban morphology), där syftet är att beskriva och 
förklara hur variationen i stadsformen har uppstått över tid i relation till mänskliga ändamål 
och specifika platser och situationer (Kropf, 2011).  

Kvantitativ urbanmorfologi (quantitative urbanmorphology) försöker beskriva och förklara 
hur stadsformer och deras karaktärsdrag presterar. Inom denna förgrening används 
spatial och gestaltningsanalys, markanvändningsanalys, vägnätsanalys, statistisk analys, 
kapacitetsvärdering (Kropf, 2011). 

Stadsform och dess kulturella betydelse (the cultural meaning of urban form) vilket kan ses 
som den största undergruppen till urbanmorfologi, är studier av den kulturella betydelsen av 
stadsform och hur detta påverkar människor (Kropf, 2011). 

En tissue är uppbyggd av grupper med byggnader, öppna ytor, tomtserier och gator som 
formar en sammanhängande helhet (Moudon, 1997). Detta kan vara för att de är byggda 
under samma tid eller med samma villkor, eller för att de genomgått en gemensam 
förändringsprocess (Moudon, 1997). Moudon (1997) beskriver liksom Kropf (1996) att urban 
form kan förstås i olika upplösning. Fyra nivåer av upplösning är vanligt förekommande och 
dessa svarar mot byggnad/tomt, gatan/kvarteret, staden och regionen (Moudon, 1997). 
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En roll som urbanmorfologin har är att identifiera repetitiva mönster i strukturer, formationer 
och transformationer i den byggda miljön för att ge en förståelse för hur olika element 
fungerar tillsammans (Kropf, 2014). Urskiljandet av dessa mönster kräver en del förenklingar. 
Kropf (2014) menar att det är viktigt att identifiera distinkta aspekter och endast söka 
mönster inom enskilda aspekter för att behålla grundligheten i analyserna. För att kunna 
göra en grundlig analys är det också viktigt att ha en gemensam referenspunkt för jämförelse. 
Enligt Kropf (2014) är byggd form en effektiv referenspunkt för att jämföra andra aspekter 
konsekvent men det är då viktigt att ha en konsekvent definition av byggd form. Inom 
urbanmorfologi finns en generell enighet att de mest fundamentala elementen av byggd form 
är gator, fastigheter och byggnader (Kropf, 2014; Moudon, 1997). Det finns också en enighet 
om att element är i relation till varandra i en hierarki. Hur denna hierarki ser ut är det dock 
sällan man skriver ut i detalj (Kropf, 2014). 

Hierarkin som Kropf (2014) beskriver bygger på två axlar. Efter ena axeln gäller del-till-
hel (”part-to-whole”) relationer och efter den andra del-till-del (”part-to-part”) relationer, 
vilket illustreras i figur 1. På del-till-hel axeln så bygger principen på att en enhet i en nivå är 
uppbyggd av flera enheter från nivån under. En organism är en sammanslagning av system, 
ett system är i sin tur en sammanslagning av strukturer och en struktur är en sammanslagning 
av olika element (Kropf, 2014). Satt i kontext med den byggda formen ger att material såsom 
tegel, plattor och trä tillsammans bildar byggnadsdelar såsom golv, väggar och tak som i sin tur 
bildar rum, korridorer och trapphus som bildar byggnader. Principen kan enligt Kropf också 
användas för att utöka hierarkin uppåt genom att se byggnader som ett element och fortsätta 
identifiera nivåer av urban tissue, stadskvarter och bebyggelse. En byggnad är dock inte 
uppbyggd av likadana enheter utan byggs istället upp av olika rum som i sin tur är uppbyggda 
av olika strukturer såsom väggar, tak och golv (Kropf, 2014). Den andra axeln representerar 
därför potentiella del-till-del relationer (part-to-part) mellan elementen i en nivå utefter den 
första axeln. 

Hierarkisk princip som hjälp vid analys av den byggda miljön
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En grundpelare för principen är att varje nivå i hierarkin kan beskrivas från två håll, genom att 
beskriva de potentiella delarna och som ett delelement i en sammansättning (Kropf, 2014). För 
att identifiera ett objekt får man därför ställa sig frågan: vad är det en del av och av vilka delar 
består den? (Kropf, 2014). 

Typologier och gatunätverk
Urban tissue innefattar stadens olika miljöer där skillnader i gatumönster, tomtfördelning, 
byggnadsarrangemang och byggnadernas utseende skapar många olika miljöer (Carmona, 
2010). Carmona (2010) beskriver täta stadsmönster med många småskaliga kvarter som ett 
finmaskigt stadsnätverk, medan stadsmönster med färre, större kvarter har ett grovmaskigt 
stadsnätverk. Han beskriver också att oregelbundna gatunätverk vanligtvis har en pittoresk 
karaktär som ett resultat av den föränderliga spatiala atmosfären, medan regelbundna 
gator däremot har blivit kritiserade för sina påstådda monotona framtoningar. Rybczynski 
argumenterar dock att till synes mekaniska gator inte nödvändigtvis saknar poetisk karaktär 
(Rybczynski 1995, refererad i Carmona, 2010). Vissa gatumönster i staden har också en viktig 
symbolisk karaktär, till exempel planerades traditionella kinesiska huvudstäder i en perfekt 
kvadrat med 12 portar (tre på varje sida) som representerade årets 12 månader. Carmona 
(2010) argumenterar att oavsett hur kvarteren ser ut kan en bestämd urban kvartersstruktur 
tillsammans med grundläggande bestämmelser kring fysiska parametrar bidra till en 
sammanhängande och god form, och samtidigt tillåta det detaljerade arkitektoniska utseendet 
att bestämmas längre fram i designprocessen.

Figur 1 Diagram som beskriver hierarkin mellan olika element i stadens urnban tissue (Kropf,  2014 )
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Typologi är klassificeringen av typiska delmängder. I stadsplanering är det ofta ett begrepp 
som används i sökandet att förstå det grundläggande i kvarterstrukturen (Dovey, 2016). I 
boken ”Urban design thinking” tar Dovey upp en typologisk indelning innehållande sex 
olika kategorier: paviljong (hus omringat att trädgård), courtyard (gård omringat av hus), 
row (radhus), tower (torn), perimeter block (stadskvarter) och slab (skivhus). Även andra 
indelningar finns där man tar upp fler kategorier. Pont & Haubt (2005) har 8 kategorier i 
deras typologiska indelning av staden. För att bestämma den typologiska indelningen har 
de använt sig av variablerna exploateringstal, byggnadsarea, storleken av den obebyggda 
ytan i förhållande till exploateringstalet och våningsantalet. Rådberg & Fridberg (1996) har 
i deras indelning av stadskaraktärer tittat på ett antal svenska städer, både stora och små. 
De har kommit fram till 25 olika stadskaraktärer samt kartlagt under vilken tidsepok dessa 
stadskaraktärer vanligen tillkom (Rådberg & Fridberg, 1996). 

Byggnader
Enlig Gehl (2008) är mänsklig rörelse i sin natur begränsad till en övervägande horisontell 
rörelse i en hastighet av 5 kilometer i timmen, och sinnesorganen är anpassade efter detta. 
Sinnena är i huvudsak orienterade framåt, och en av de bäst utvecklade och mest använda 
sinnena, synen, är uteslutande horisontell. Det horisontella synfältet är avsevärt vidare än det 
vertikala. En person som går ner för gatan ser i stort sett bara bottenvåningen av byggnader, 
markbeläggningen på gatan och vad för aktiviteter som sker på gatan (Gehl, 2008). 

Gehl, Johansen Kaefer & Reigstad (2006) har i sina studier av gatan funnit att folk som 
passerar enformiga fasader som har mycket få eller inga ingångar, håller en relativt hög 
hastighet. Om en gatufasad istället är varierad med många öppningar och har en stor mängd 
funktioner per kvarter går folk mycket långsammare samt stannar och pausar oftare (Gehl et 
alt., 2006). 

Gehl (2008) argumenterar för att urban design medför en möjlighet att påverka hur aktiviteter 
är koncentrerade och hur intensiv upplevelsen är för de som passerar. Han menar att 
koncentrationen av aktiviteter beror på aktiva och stängda växlingszoner mellan gata och 
fasad samt korta avstånd mellan entréer och andra funktioner som bidrar till att aktivera den 
offentliga ytan. Stora byggnader med långa fasader, få ingångar och få besökare medför en 
effektiv spridning av aktiviteter. Istället bör principen vara smala enheter och många dörrar 
(Gehl, 2008). Även Montgomery (2013) menar på att byggnader med livfulla fasader ger en 
bättre upplevelse för den som passerar. I ett test gjort på BMW Gugginheim lab i New york såg 
man att tomma fasader inte bara gjorde att folk gick fortare, den påverkade dessutom humöret 
negativt (Montgomery, 2013). 

När det kommer till aktivitetsgraden i staden så är aktivitetens varaktighet lika viktig som 
antalet aktiviteter. Gehl (2008) menar att det är orsaken till att det är relativt lite aktivitet i nya 
lägenhetsområden bestående av hus med flertalet våningar och där det bor många människor. 
Antalet aktiviteter är oftast hög då det är många människor som varje dag kommer och går 
i huset, men det är endast vid mycket få tillfällen som dessa människor spenderar en längre 
tid utomhus vid bostadshuset. Han menar att det inte riktigt finns någon plats att vara på och 
inget att göra. Därför blir utomhusvistelsen kort och aktivitetsnivån jämförelsevis låg (Gehl, 
2008). Radhus med små trädgårdar framför husen har ett avsevärt mindre antal invånare än ett 
flerbostadshus men en mycket högre aktivitet runt husen. Detta eftersom tiden man spenderar 
utomhus per person vanligtvis är högre (Gehl, 2008).
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En egen balkong eller uteplats där man får känna tryggheten från sin egen privata sfär men 
samtidigt ha kontakt med det som händer utomhus är något många önskar (Berglund & 
Jergerby, 1998). Här har man också möjlighet att bestämma själv hur utemiljön ska se ut 
utefter de egna behoven.  I Berglund & Jergerbys (1998) studie gjord i Västerås och Enköping 
var det mycket få av de som hade tillgång till en egen uteplats eller balkong som inte utnyttjade 
dessa. 

Byggnadshöjden i städer höjs i takt med att efterfrågan på lägenheter i centrala lägen samt 
priset på marken ökar. En hög densitet av bostäder och människor ger bättre förutsättningar 
för butiker och kollektivtrafiken. Det finns dock en del argument som pekar på att vi borde 
vara försiktiga med att bygga för högt. En studie i välmående hos äldre hyresgäster visade att 
de som bodde i byggnader med ett högre våningsantal var mindre nöjda med bostaden och 
rörligheten i grannskapet (Lawton, Nahemow & Teaff, 1975). Mclennan (2009) argumenterar 
för att det finns en ideal byggnadshöjd som varken är för hög eller för låg. Han menar på att 
den ideala byggnadshöjden ligger mellan fyra och åtta våningar, men även två till tre våningar 
eller upp emot tolv våningar kan vara en bra byggnadshöjd beroende på omständigheter. 
Bland argumenten tar Mclennan upp allas rätt till att ha tillgång till solljus på sin tomt, 
orienterbarheten i staden och människans begräsningar av at se folk på avstånd. Han menar 
också att en promenadvänlig stad och en effektiv kollektivtrafik är lättare att uppnå om 
våningsantalet håller sig inom detta intervall (Mclennan, 2009). Det finns även stort antal 
studier som pekar på att höghusbebyggelse kan ha en negativ effekt på hälsan. En studie från 
Österrike visade att barn som bodde i höghus i tätbebyggda områden hade högre risk att lida 
av psykisk ohälsa än barn som levde i tätbebyggda radhusområden (Burton, 2011). 

Tomt och kvarter
Enligt Carmona (2010) är kvartersstrukturen viktig för hur rörelsemönstret ser ut; den sätter 
parametrar för framtida bebyggelse och bidrar till områdets karaktär. Han argumenterar 
för att storleken och formen på kvarteren är viktiga och att man behöver uppnå en balans 
mellan mindre kvarter som visar hänsyn till människorna som vistas och rör sig i staden, och 
större kvarter som optimerar fördelningen mellan byggd form och öppna ytor. Hur tomten 
tillsammans med dess byggnad/byggnader är utformad definierar formen och densiteten 
och dess potentiella användande över tid (Moudon, 1997). Istället för en enda repeterande 
kvartersstorlek kan variation av olika kvartersstorlekar uppmuntra till en större mångfald av 
byggnader och markanvändning (Carmona, 2010). 

Att dela upp bostadsområdet i mindre, bättre definierade enheter som en del i ett mer 
omfattande hierarkisystem används ofta i nya byggprojekt. Enligt Gehl (2008) är det flera 
exempel som visar att boende i dessa mindre enheter är snabbare och mer effektiva på att 
organisera sig i gruppaktiviteter och lösa gemensamma problem. Han menar att genom att 
skapa en stegvis övergång med semipublika, intima och familjära ytor närmast bostaden 
förbättrar man möjligheten för de boende att lära känna sina grannar och en större känsla av 
tillhörighet till utomhusytan kan uppnås. Detta gör att man känner ett kollektivt ansvar för 
ytan vilket resulterar i att den skyddas mot vandalism och brott då de boende fungerar som 
övervakare (Gehl, 2008). 



9

Gatan och det offentliga rummet
Gatunätet är den infrastruktur som vanligtvis är mest motståndskraftig mot förändring och 
bör därför dimensioneras så att den inrymmer, istället för förhindra, förändring (Carmona, 
2010).

I ett vanligt trafiksystem av gator där trafiken är fördelad mellan gående, cyklister och bilar 
finns en tydlig spridning och separering av människor och aktiviteter (Gehl, 2008). När 
man delar upp de olika transportsätten ytterligare får man en fullständig separation där 
varje transportsätt har en egen rutt. Längs med vägar där fullständig separation råder är det 
tråkigare att bo eftersom att många av de människor som passerar nu är segregerade från 
andra stadsaktiviteter (Gehl, 2008). Personer som bor i promenadvänliga områden med 
många destinationer att gå till tenderar till att må bättre (Astell-Burt & Feng, 2015). Det finns 
dock enstaka studier som visar att ökad tillgänglighet av butiker ökar risken för depression 
(Astell-Burt & Feng, 2015).  Även om studier visar att grannskap med många promenadvänliga 
destinationer kan kopplas till bättre välmående så vet vi fortfarande inte vilken mix av 
destinationer som är optimal för välmående över alla åldersgrupper (Astell-Burt & Feng, 
2015).

När människor går föredrar de direkta rutter och genvägar. Gehl (2008) menar att endast 
mycket stora hinder, såsom en farlig trafikled eller andra omfattande barriärer, verkar vara 
det som lyckas bryta detta mönster. Enligt Gehl (2008) är det nödvändigt att inte bara värdera 
det faktiska avståndet utan också till en hög grad det upplevda avståndet för att bestämma det 
acceptabla gångavståndet i en given situation. En sträcka på 500 meter som är rak, oskyddad 
och trist upplevs som mycket lång och tröttsam, medan en lika lång sträcka kan kännas mycket 
kort om den istället upplevs i etapper. Den accepterade gångsträckan är en samverkan mellan 
längden på vägen och kvalitén på rutten både när det gäller väderskydd och stimulans (Gehl, 
2008).
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Metod & genomförande
En litteraturstudie genomfördes för att få kunskap om de urbanmorfologiska teorierna och 
för att få en bättre förståelse för hur den byggda miljön påverkar människorna, samt för att få 
en insikt i hur forskning inom ämnet ser ut och vilka resultat man fått fram på andra platser. 
Kunskapen har inhämtas genom att läsa böcker och vetenskapliga artiklar i ämnet. För att hitta 
dessa arbeten har databaser såsom Scopus, Web of Science och Libris att användas. 

Indexmaterialet som producerats utifrån enkäten har analyserats tillsammans med en 
kategorisering av stadskaraktärer för att välja ut de platser/studeringsobjekt som kan anses 
lämpliga för vidare analys. Genom att för dessa områden analysera vilka byggnadstyper, 
kvarterstyper och gatusystem som finns inom staden kan en ökad förståelse för hur Gällivare 
tätort och Malmberget är uppbyggt uppnås. På så sätt kan man hitta likheter och olikheter i 
stadens kvarter som gör att man kan hitta faktorer i den byggda formen som kan ha betydelse 
för trivsel. För att göra en trovärdig och grundlig analys är det nödvändigt att ha en klar 
definition mellan de olika aspekterna man analyserar samt att ha en gemensam referenspunkt 
för jämförelse (Kropf, 2009). 

Tidigare i detta examensarbete är begreppet urbanmorfologi beskrivet som ett verktyg som 
kan användas för att förstå stadens form bättre. Urban tissue är ett arrangemang av gator 
och kvarter. Genom att beskriva kvarterens innehåll blir beskrivningen mer specifik och 
förståelsen för staden ökar (Kropf, 1996). Analysen har fokuserat på byggnad, kvarter och 
gata som kan anses vara den mest grundläggande urbanmorfologiska analysen (Kropf, 2014; 
Moudon, 1997). 

Den rumsliga formen för de platser/studieobjekt som anses trivsamma har jämförts med de 
platser/studieobjekt som ej anses trivsamma för att undersöka om det kan finnas betydande 
skillnader. Detta för att sedan kunna resonera kring om det finns ett samband mellan urban 
form och trivsel. 

Studiebesök
Studiebesök till Gällivare tätort, Malmberget tätort och Mellanområdet har genomförts. Detta 
för att kunna göra en kvalitativ utvärdering av platserna för att upptäcka betydande skillnader 
mellan de olika miljöerna. Studiebesöket skedde efter att intresseområden valts ut för att ge 
möjlighet att lägga fokus på de områden som kan bidra till en ökad förståelse om korrelationen 
mellan trivsel och byggd form.  
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Analyserna i detta arbete baseras på resultatet från enkäten gjord av Tim Johansson, Eugenia 
Segerstedt, Thomas Olofsson & Mats Jakobsson (2016). Enkäten har gjorts och sammanställts 
i ett projekt gällande stadsomvandlingen i städerna Gällivare och Kiruna. Ett statistiskt urval 
av personer i åldrarna 20-80 år blev tilldelad enkäten. I Gällivare var det 1237 personer som 
svarade på enkäten, vilket motsvarar 9% av invånarna i kommunen (Johanson, Segersteds, 
Olofsson & Jakobsson, 2016). Enkätsvaren har sedan kombinerats med information från 
Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån för att skapa index-/GIS-kartor med 3D-diagram i 
de olika frågorna, se figur 2 (Johansson et al., 2016).  

I Gällivare skickades enkäten ut 2014. Denna berörde flera områden inom social hållbarhet 
vilket inkluderade frågor gällande den byggda miljön. Johansson et al. (2016) har sammanställt 
ett index för hur väl man trivs med den byggda miljön. Detta index är baserat på fyra frågor 
från enkäten där respondenten har fått betygsatt hur väl ett påstående stämmer överens 
med vad denne anser i hemorten. De fyra påståendena respondenterna fick ta ställning till 
var Området där jag bor är trivsamt, Området där jag bor är välplanerat, Utformningen av 
kommunens centrum är attraktiv och Det finns ett tillräckligt rikt utbud på butiker. Det 
sammanvägda resultatet från dessa fyra har sammanställts och knutits geografiskt till en 250 x 
250 m ruta vilket respondenten bor inom. 

Enkäten

Figur 2 Värmekarta som visar hur väl invånarna trivs med sin boendemiljö i Gällivaretätort och Malbergettätort 
indelat i kvadrater om 250m × 250m (Johansson et al., 2016) 
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Då enkätsvaren är knutna till en geografisk plats har jag haft möjlighet att analysera den 
byggda miljön och sedan jämfört denna med resultatet från enkätstudien och indexet över 
hur väl man trivs med den byggda miljön. De indelningsrutor som inte har tillräckligt många 
invånare eller hushåll har sållats bort (T. Johansson, personlig kommunikation, 26 september 
2016). För att kunna hitta element i den byggda strukturen som är jämförbara mellan 
områdena kommer ytterligare en avgränsning göras, de områden/rutor där endast en eller 
två personer svarat på enkäten kommer också uteslutas. Detta eftersom att risken att svaren 
skulle ha påverkats av andra omständigheter eller att de personliga preferenserna angående 
den byggda miljön inte stämmer överens med andra Gällivarebors (de som bor i kommunen) 
åsikter. Därför riskerar dessa rutor att ge en felaktig bild av vad Gällivarebor anser som en god 
byggd form. 

Varje ruta om 250 × 250 m har fått en färg beroende på vilket trivselvärde rutan har fått, se 
figur 3. Färgskalan går från röd till grön, där röd indikerar låg trivsel och grön indikerar god 
trivsel.  De rutor som inte har någon färg är de som valts bort för att antalet svarande inom 
området har varit för få, vilket skulle kunna ge ett missvisande resultat. 

Figur 3 Analysområdet indelat i rutor om 250 x 250 m, där skalan går från grön (Mycket hög trivsel) till röd (Mycket 
låg trivsel). 
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Radhus, där husenheter delar en eller två väggar med 
en annan husenhet vilket får husen att bilda rader. 

Fristående villor, där huskroppen omges av obebyggd 
yta. 

Mindre fristående flerbostadshus.

Flerbostadshus med kontakt till gatan samt av min-
dre repetitiv struktur. 

Stadsliknande kvarter, där flerbostadshus eller kontor 
är anpassade efter stadskvarteret och har ingångar 
vända mot gatan.  

Val av fördjupningsområden
En kartläggning över vilka stadskaraktärer som finns i Gällivare tätort, Mellanområdet 
och Malmberget har gjorts. Stadskaraktärerna är inspirerade av “Urban design thinking: a 
conceptual toolkit” där Dovey (2016) tar upp 6 olika typologier. Dessa har sedan översats till 
en Gällivare-kontext och resultatet är 7 olika stadskaraktärer. De sju olika stadskaraktärerna 
har definierats till:
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Storskaliga bostadskomplex, där husen är placerade 
utan hänsyn till vart gatan går och/eller där husen 
har en repetitiv design. 

Kvarterskomplex där en eller flera fasader saknar 
eller har förhållandevis få ingångar. 

Efter att fördjupningsområden valts ut genomfördes en mer djupgående analys av tomtserier, 
tomter, byggnader och gator, samt förhållandena däremellan. Dessa områden kommer sedan 
analyseras gällande följande: 

Hur stark karaktären är i området.  Är området uppblandat med flera olika stadskaraktärer eller 
genomsyras området av en stadskaraktär rakt igenom?

Hur tomtfördelningen ser ut. Består området av tomter av olika storlekar? Är de övervägande 
stora eller små tomter? 

Hur byggnaderna förhåller sig till varandra och till omgivningen. Är husen homogena eller 
är de stor variation i bebyggelsen? Är byggnaderna placerade intill gatan eller med tomt mellan 
byggnad och gata? Hur många våningar har byggnaderna? Varierar våningsantalet? Hur är 
entréer placerade? 

Hur gatorna är utformade. Är gatorna breda eller smala? Är de anpassade efter gångtrafikanter? 
Finns parkering utefter gatan? 

Analys av fördjupningsområde

Indelningen av stadskaraktärer samt trivselresultatet från enkäten har sedan legat till grund för 
att välja ut fördjupningsområden. 18 fördjupningsområden har valts ut, främst utifrån vilken 
boendeform som dominerar i området. De tre boendeformerna är flerbostadshus, radhus 
och villor. För vart och ett av dessa boendeformer har 6 områden valts ut, tre med hög trivsel 
och tre med låg trivsel. Fördjupningsområdena är valda med en så stor spridning som möjligt 
mellan Gällivare tätort, Mellanområdet och Malmberget. 
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Fallstudie

Gällivare är en kommun i landskapet Lappland (Norrbottens län), se figur 4. Den 15 691 kvm 
stora kommunen (Gällivare kommun, 2016b) angränsar mot Norge i väst, Kiruna i norr, Pajala 
och Överkalix i öst samt Boden och Jokkmokk i söder. I väst mot Norge består landskapet av 
fjällvärld och myrar. I öst finns det mer skog och det är också här som de båda huvudorterna 
Gällivare och Malmberget ligger. I kommunen finns flertalet naturreservat med urskog, lågfjäll 
och vidsträckta myrmarker (Visit Gällivare Lappland, 2016b). 

Gällivare kommun har ca 18 100 invånare (SCB 2015), varav ca 8 400 är bosatta i Gällivare 
och ca 5 600 är bosatta i Malmberget (SCB 2013a). Gällivare kommun har haft en 
befolkningsminskning de senaste tio åren (SCB 2012). Detta gäller även för detta år (2016) 
då folkmängden minskade med 82 personer första halvan av 2016, vilket är den största 
befolkningsminskningen i landet för den perioden räknat till antalet personer (SCB 2016).

Figur 4 Gällivare ligger i norra Skandinavien

Gällivare kommun
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Gällivares historia
I boken Gällivare: Gällivare kommun Del 2 skriven av Forsström & Strand (1977) beskrivs 
hur Gällivare tätort grundades som en kyrkby i ett missionsprojekt för att kristna de samer 
som levde runt omkring platsen. År 1746 bildas Gällivares församling och året därpå 
startar byggandet av en kyrka. Kyrkbyn fungerade från mitten på 1700-talet som en viktig 
marknadsplats dit samer kom för att byta till sig mjöl, tobak och redskap mot renkött, skinn 
och fisk. (Forsström & Strand, 1977)

En ny kyrka byggdes 1882 vartefter den gamla förföll (Forsström & Strand, 1977). Senare 
skedde en upprustning av den gamla kyrkan, i allmänt tal kallad Lappkyrkan. Idag är kyrkan 
ett viktigt kulturminne och en omtyckt bröllops- och dop plats (Forsström & Strand, 1977; 
Visit Gällivare Lappland, 2016b). Kyrkbyn var ett bondesamhälle med få invånare. Så sent som 
1888 bodde 276 av kommunens 3 527 invånare i Kyrkbyn (Forsström & Strand, 1977). 

Gruvbrytningen i Malmberget startade redan 1742. Då fraktades malmen med hjälp av renar 
till bruk i Råneå och Luleå (Svensson, 2010). Gruvan lockade till sig arbetare men med de 
förutsättningarna för transport som fanns på den tiden låg kyrkbyn för långt bort för att 
bli den huvudsakliga bostadsorten för gruvarbetarna (Forsström & Strand, 1977). I slutet 
på 1887 kom järnvägen till Gällivare (Forsström & Strand, 1977). I och med att järnvägen 
kom till Malmberget expanderade gruvbrytningen avsevärt vilket skapade arbetstillfällen 
(Forsström & Strand, 1977).  Gruvans expansion ledde därmed till grundandet av orten 
Malmberget (Forsström, 1973). Järnvägen gav med sig en snabb folkökning i både Malmberget 
och Kyrkbyn (idag Gällivare tätort) vilket ledde till stor bostadsbrist med efterföljande 
trångboddhet och sanitära problem (Forsström & Strand, 1977). 

Järnvägens tillkomst och de ökade antalet invånare medförde ett större serviceutbud, både 
för Kyrkbyn och Malmberget, än vad som tidigare funnits (Forsström & Strand, 1977). Även 
då Malmberget hade fler invånare (5 380 år 1900) än Gällivare (1 938 år 1900) så var det 
Gällivare tätort som behöll en stark position i kommunen (Forsström & Strand, 1977). Detta 
berodde på att många statliga funktioner var belägna i Gällivare tätort samt att tillgängligheten 
från landsbygden var bättre där (Forsström & Strand, 1977). Under 1900-talets början var 
Malmberget och Gällivare tätort mycket olika trots att de låg nära varandra (Forsström & 
Strand, 1977). Gällivare tätort var sedan länge ett etablerat bondesamhälle med sedvänjor 
och traditioner, medan Malmberget grundades av de som flyttade dit för att arbeta i gruvan 
(Forsström & Strand, 1977). 

Det är ett underskott på bostäder i kommunen, framförallt i tätorten (Länstyrelsen 
Norrbotten, 2016; SCB, 2013b). Antalet personer som pendlar från närliggande kommuner in 
till Gällivare kommun är mer än dubbelt så många än de som pendlar från Gällivare kommun 
(Gällivare kommun, 2016b). Stadsomvandligen kommer att påverka tillgången på bostäder 
då ca 1 900 bostäder berörs och man räknar på att ca 3 200 personer kommer att behöva ett 
nytt boende innan 2032 (Gällivare kommun, 2016a). Även kommunala verksamheter såsom 
sporthall, ishall, äldreboende och gymnasium berörs (Gällivare kommun, 2016a). De bostäder 
och offentliga byggnader i Malmberget som berörs av stadsomvandlingen kommer att ersättas 
och byggas upp i Gällivare kommun (Gällivare kommun, 2016a).
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Gällivare fick sin första stadsplan 1888 dimensionerad för ca 15 000 personer, tillräckligt 
för både centralortens och gruvbrytningens behov (Forsström & Strand, 1977). Planen 
avslöjar att det var tänkt att Gällivare tätort skulle bli den huvudsakliga bostadsorten även för 
gruvarbetarna i Malmberget (Forsström & Strand, 1977). Fram till 1895 då första förslaget på 
en stadsplan för Malmberget ritades, hade hundratals hus uppförts i Malmberget utan hänsyn 
till säkerhet mot bränder eller sanitära förhållanden (Forsström,1973). 1899 efter ett antal 
justeringar antogs till slut en stadsplan för Malmberget varpå bebyggelsen växte näst intill 
explosionsartat (Forsström,1973). 

Fram till 1950 var Gällivare tätort och Malmberget separata municipalsamhällen och hade sin 
egen stadsplanering.  I och med att municipalsamhällena upplöstes kunde man börja arbeta 
på en generalplan gemensamt för Gällivare-Malmberget-Koskulle (Forsström & Strand, 1977). 
Den nya generalplanen innebar att den nya bebyggelsen i Malmberget närmade sig Gällivare 
tätort och bebyggelsen i Gällivare tätort drog sig norrut mot Malmberget (Forsström & Strand, 
1977). En stor del av det planbelagda området bestod dock av myrmark och det skulle dröja 
fram till 1950-talet innan denna mark bebyggdes (Forsström, 1973). Området mellan dom 
båda tätorterna kallas Mellanområdet och bebyggdes främst under 1970-talet (Gällivare 
kommun, 2014).

Gruvans påverkan på Malmberget
Gruvbrytningen är en stor verksamhet som har präglat och främjat utvecklingen i kommu-
nen (Gällivare kommun, 2016a). Järnmalmsgruvan i Malmberget är idag världens näst största 
järnmalmsgruva under jord (LKAB 2016a). Historiskt sett så har järnmalmsbrytningen skett 
norr om samhället, men malmkroppen lutar i sydvästlig riktning in under samhället, se figur 5 
(Gällivare kommun, 2016c; LKAB, 2016a). 

Figur 5 Kaptensmalmen går ner under det planlagda sammhället. (Dhalin, 2008)
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I samband med stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare/Malmberget har LKAB sedan 
2009 gett ut tidskriften ”LKAB Framtid” för att informera invånarna i Kiruna och Malmberget 
(LKAB, 2016b). Detta visar dock kommunens svaga ställning i frågan, då tidskriften får bola-
get att se mer trovärdigt ut än kommunen (Forsell, 2013).

Figur 6 Gruvbrytningens påverkan på tätorten malmberget (Fotograf: Fredric Alm)

Redan när första stadsplaneförslaget för Malmberget ritades 1899 befarade gruvbolaget att 
malmkroppen fortsatte ner under den planerade staden (Forsström, 1973). Enligt Forsström 
(1973) hade Malmberget undgått många av de senare planeringsproblemen om man tagit 
hänsyn till gruvbolagets varning. I mitten av 1950-talet blev det klart att man skulle bryta den 
malm som fanns under det planlagda området i Malmberget. 1961 löste LKAB in de första 
fastigheterna för att kunna bryta malm under en central del av samhället (Forsström & Strand, 
1977). I takt med att LKAB har expanderat brytningen av malm så har delar av Malmberget 
rivits eller flyttats (Gällivare kommun, 2016a). En stor del av de byggnader som redan rivits 
eller flyttats från Malmberget har ersatts i Mellanområdet (Gällivare kommun, 2014). Denna 
samhällsomvandling som har pågått i över 40 år har nu ökat i takt och allt större områden 
påverkas (Gällivare kommun, 2016a; LKAB, 2016c).  LKAB kan därför inte fortsätta att bryta 
malm i berget om inte de delar av samhället som påverkas rivs (LKAB, 2016c). Den yta som 
påverkas av gruvbrytningen har nu blivit så stor att slutet på Malmberget som tätort ligger 
inom en snar framtid (Gällivare kommun, 2016a). 
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Trivsel och stadskaraktär

Vid indelningen av stadskaraktärer har arbetet utgått från kartmaterial från 2011. Sedan har 
ett filter med trivselindelningen lagts ovanpå för att se om stadskaraktären har en påverkan 
på trivseln samt för att kunna välja ut lämpliga områden för vidare analys. Trivselindelningen 
utgår från enkätsvaren och är graderad i en skala från 0 till 3. För att få ett överskådligt antal 
trivselnivåer så delades betygen upp i sex grupper där 0,0-0,4 bestämdes till mycket hög trivsel, 
0,5-0,9 bestämdes till hög trivsel, 1,0-1,4 bestämdes till hög medel trivsel, 1,5-1,9 bestämdes till 
låg medel trivsel, 2,0-2,4 bestämdes till låg trivsel och 2,5-3,0 bestämdes till mycket låg trivsel.

Eftersom analysområdet är stort har det delats upp i tre delar: Gällivare tätort, Mellanområdet 
och Malmberget tätort. Denna uppdelning har fungerat bra då områdena präglas av olika 
förutsättningar och är avgränsade från varandra. 
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Resultatet från enkäten visar att Gällivare tätort jämnfört med Mellanområdet och Malmberget 
har näst högst trivsel. Trivseln varierar från låg till mycket hög, se figur 7. Bebyggelsetypen 
och dess sammansättning varierar betydligt mer här än i de andra områdena. En stor andel 
områden har en hög medeltrivsel (23 av 55). Av resterande områden visar 15 områden en hög 
trivsel och fyra områden visa på mycket hög trivsel. 3 av 55 områden har en låg trivsel och 
resterande 10 områden har en låg medeltrivsel. 

Enkätresultatet visar på en låg trivsel runt Sjöparken. Bebyggelsen runt parken består till stora 
delar av radhus eller flervåningshus med lägenheter. Lägenhetshusen har ingen direkt kontakt 
med den allmänna gatan och är placerade med mycket luft mellan husen. Parken är även 
omgiven av en skola och ett badhus. Även kring de nybyggda flervåningshusen (syns som ett 
tomt kvarter på kartan) väster om centrumkärnan rapporteras låg trivsel. Här finns förutom 
flervåningshus, radhus och ett par kvarter med villor. 

I den mest centrala delen av Gällivare tätort visar enkäten en skillnad i trivsel mellan öst 
och väst om Kyrkallén. Öst om allén är trivseln låg medan det väst om allén är god trivsel. 
Kvarteren här är av rutnätsstruktur där den östra delen är något solfjäderformad och med 
något större kvarter än i den västra delen. 

Genom orten går en genomfartsled som delar av centrum och de mer västliga delarna av 
staden från de nordöstliga delarna. Genomfartsleden fungerar som en tydlig avskiljare när 
det kommer till gatustrukturen. Gatorna öster om leden tenderar till att vara isolerade celler. 
Gatorna väster om leden fungerar däremot som ett nätverk där vägkaraktärerna går in i 
varandra. Det finns även några superkvarter som innehållande flertalet flerbostadshus men 
som saknar allmänna vägar. Med superkvarten menas ett kvarter som tar upp en mycket stor 
yta, vilket skapar ett stort avstånd mellan de offentliga gatorna. 

Figur 7 Stadskaraktär i Gällivare tätort
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Trivseln är bäst i Mellanområdet, där 9 av 24 områden har höga trivselnivåer, 1 område har 
mycket höga trivselnivåer och 9 områden har hög medeltrivsel, se figur 8. De resterande fem 
områdena har en låg medeltrivsel. Inget område rapporterar låg eller mycket låg trivsel. Den 
absolut övervägande delen av bebyggelsen i Mellanområdet består av villabebyggelse med 
vägslingor liknande öglor eller säckvägar. Men det finns även kvarter med radhus och ett med 
flervåningshus. Villatomterna är av varierad storlek men man kan inte se någon tendens att 
storleken på villatomten skulle påverka trivseln. 

Vid de flervåningshus som finns i Mellanområdet är trivseln låg. Dessa har ingen direkt 
kontakt med den allmänna gatan och är placerade väl spridda och inte efter någon tydlig 
intern struktur. Enkäten visar även villakvarter med låg trivsel. Dessa kvarter utmärker sig inte 
från resterande villakvarter. 

I Mellanområdet är vägstrukturen uppbyggd av separerade celler som försörjer varje 
bostadsområde och transportvägar som kopplar samman dessa med varandra och resten av 
samhället. De flesta kvarteren har en infart med antingen en slinga som kommer tillbaka till 
samma plats eller en säckväg med vändplats.

Figur 8 Stadskaraktär i Mellanområdet 
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Sämst trivsel har Malmberget där de lägre trivselnivåerna dominerar, se figur 9. Om man 
också räknar bort de tre områdena som ligger väst om Malmberget där bostadskvarteren har 
en större samhörighet till Mellanområdet än var det har med Malmberget tätort så blir trivseln 
ännu sämre. 7 av 20 områden har låga trivselnivåer och ytterligare ett område har en mycket 
låg trivsel. Lägger man också till de 5 områdena som har en låg medeltrivsel så innebär det att 
nästan 2/3 av områdena i Malmberget har en trivselnivå i den nedre delen av trivselskalan. Av 
de resterande sju områdena så är det ett som område med mycket hög trivsel, ett område med 
hög trivsel och fem områden med medelhög trivsel. 

Malmberget är uppdelat så att all flerbostadsbebyggelse är centrerat kring centrumkärnan. 
Övrig bebyggelse består främst av villabebyggelse och några radhuslängor. Här är trivseln 
främst låg medel men området längst bort från gruvan och dess efterföljande grop som i 
vardagligt tal kallas Kaptensgropen rapporterar hög medel. 

I Malmberget är vägnätet uppdelat i två delar, en östlig och en västlig del. Detta eftersom 
Kaptensgropen har delat orten i två. Flertalet områden som rapporterar låg trivsel inklusive 
området med mycket låg trivsel är villakvarter som är del av den rutnätstruktur som innan 
Kaptensgropens framväxt sammankopplade östra och västra Malmberget. 

De områden som har en högre trivsel än medel är de som ligger på längst avstånd från den 
växande Kaptensgropen. 

För de tre områdena som ligger strax utanför Malmberget och har mer samhörighet med 
Mellanområdet så är trivseln inom den övre delen av trivselskalan.

Figur 9 Stadskaraktär i Malmberget
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Val av födjupningsområden

Figur 10 Vald områden för vidare analys, indelat i tre kategorier, i Gällivare tätort. 

18 områden har valts ut för vidare analys inom tre olika kategorier: flerbostadshus, radhus och 
villor. Inom varje kategori har tre områden med god trivsel samt tre områden med lägre trivsel 
valts ut. Många områden som valts ut påminner om varandra i karaktär och läge men uppvisar 
stor skillnad i trivsel. Andra områden har valts ut på grund av deras speciella karaktär. 
Områdena är valda från både Gällivare tätort, Malmberget tätort och Mellanområdet. De valda 
områdena presenteras här nedan i tre kartbilder (figur 10-12). 

Flest fördjupningsområden ligger i Gällivare tätort där en stor variation av bebyggelse finns 
med stadsmässig rutnätsstad i centrum, villa- och radhusområden med olika vägstrukturer 
och flerbostadshusområden utan allmänna vägar. 
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Figur 11 Vald områden för vidare analys, indelat i tre kategorier, i Mellanområdet. 

Figur 12 Vald områden för vidare analys, indelat i tre kategorier, i Malmbergettätort. 

Ett övervägande har gjorts gällande om trivseln i Malmberget påverkas för mycket av 
Kaptensgropens inverkan på samhället för att kunna ge svar på vilken byggd form som 
genererar god trivsel. Valet gick till att det ändå finns en del intressanta områden att analysera 
avseende trivsel i Malmberget. 

På grund av Mellanområdets ganska ensidiga bebyggelse med till största del villabebyggelse 
har endast villaområden valts ut för vidare analys i detta område. 
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Formanalys

Område 1.1 (Hög trivsel)

Mot Storgatan finns det många entréer. Även dess parallellgata Hantverkargatan har entréerna 
ut mot gatan. För de övriga gatorna i området är det mycket sparsamt med entréer mot gatan. 

Många kvarter är öppna, vilket underlättar tillgängligheten av de entréer som är från 
innergården. På flertalet platser finns det även passager i bottenvåningen där man kan ta sig 
igenom byggnadskroppen. 

Byggnadshöjden varierar mellan två och fyra våningar samt att det finns några tillbyggnader 
som endast har en våning. Formen på byggnaderna varierar stort från att vara ganska små och 
endast ta upp en liten del av tomtytan till att vara smala och svänga sig runt ett halvt kvarter 
eller till och med ta upp ett helt kvarter.  

Det finns balkong i de flesta byggnader med tre och fyra våningar. Det varierar om 
balkongerna är riktade mot gatan eller mot innergården.

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 13 Analys av stadskaraktär 

Figur 15 Analys av entréer Figur 16 Analys av våningsantal 

Området ligger i den centrala delen av Gällivare tätort och är en del av centrumkärnan med 
en skiftande stadsmässig karaktär, se figur 10. Det finns både kommersiell bebyggelse och 
bostadsbebyggelse där många byggnader är en blandning av de båda. Området har en tydlig 
rutnätstuktur som fortsätter även utanför området. 

Bebyggelsen är blandad både inom och runtom området. Dock finns det ingen villa- eller 
radhusbebyggelse inom området och väldigt få i anslutande områden.

Byggnader

Figur 14 Orienteringskarta
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Balkong
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Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 17 Analys av stadskaraktär 

Figur 19 Analys av entréer Figur 20 Analys av våningsantal 

Område 1.2 (Låg trivsel)

I sydväst finns en hög koncentration av entréer mot gågatan. Däremot finns det inga entréer i 
resten av kvarteret inom den del som tillhör fördjupningsområdet. För resterande byggnader 
inom området så har de flesta entréerna riktade in mot innergården, mycket få byggnader har 
entréerna riktade ut mot gatan. 

Byggnadernas våningshöjd varierar från en till fyra våningar samt en byggnad på åtta våningar 
som ligger på gränsen till området i söder. Det är framförallt de byggnader som har en mer 
kommersiell karaktär och som breder ut sig över en större yta som har en eller två våningar. 
Resterande byggnader domineras av tre- och fyravåningshus. 

Balkonger finns i de flervåningshus som har tre eller flera våningar. Det varierar om 
balkongerna är riktade mot gatan eller mot innergården. 

Nästan hälften av alla byggnader har en källare. 

Området ligger mitt i den centrala delen av Gällivare tätort och är delvis en del av 
centrumkärnan. Det finns en blandning av kommersiell bebyggelse och bostadsbebyggelse 
men dessa är dock dåligt integrerade och är placerade i olika delar av området. Längst i söder 
av området och framförallt i direkt anslutning till området kan man hitta en bebyggelse med 
en större blandning av bostäder och kommersiella aktiviteter. 

Det finns ingen villa- eller radhusbebyggelse inom området och mycket få i anslutande 
områden.

Figur 18 Orienteringskarta
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Figur 21 Analys av stadskaraktär 

Figur 23 Analys av entréer Figur 24 Analys av våningsantal 

Område 1.3 (Låg medeltrivsel)

Området har många entréer både ut mot gata och torg och in mot innergårdarna. Entréerna är 
tätare i öst och glesnar ju längre åt väst i området man rör sig. 

Våningshöjden är i huvudsak en och tre våningar. Men några hus har dock två respektive 
fyra våningar. Ett punkthus på sex våningar finns inom området. De flesta flervåningshusen 
har balkong där nästan alla balkonger är riktade mot innergården. Mindre än hälften av 
byggnaderna har källare. 

Notering: Idag har många av de handlare som haft butik efter Järnvägsgatan och torget slagit 
igen så många lokaler står tomma. Hur det såg ut när enkäten gjordes är oklart.

Området ligger i den centrala delen av Malmberget tätort och är en del av centrumkärnan 
med en skiftande stadsmässig karaktär. Söder om området fortsätter rutnätskvarteren med 
flervåningsbebyggelse framförallt i form av bostadshus. Norr och väst om området finns stora 
kvarter innehållande park, ishall och två skolor. Strax utanför området i öst finns ett punkthus 
på 13 våningar.

Inga radhus eller villor finns inom området eller i direkt anslutning till området.

Figur 22 Orienteringskarta
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Figur 25 Analys av stadskaraktär 

Figur 27 Analys av entréer Figur 28 Analys av våningsantal 

Område 1.4 (Hög medeltrivsel)

Västra delen av området har endast en byggnad i en våning och denna innehåller inga 
bostäder. I norra delen av området finns tre punkthus som binds samman av en enplansbygg-
nad, det är också genom denna man måste gå för att ta sig in i punkthusen. Lamellhusen på tre 
våningar har samtliga källarvåning och de flesta av entréerna är riktade mot innergården. 

Även en tvåplansvilla med källarvåning och en ett enplanshus med flertalet entréer både ut 
mot gatan och in mot tomten finns i området. 

Alla flervåningshus har balkong, det varierar dock om dessa är placerade ut mot gatan eller 
mot innergården. 

Området ligger i västra delen av Malmberget tätort och består till stora delar av flerbostadshus 
men också en villa finns inom området. Väst om området samt delvis inom området finns 
ett grönområde med stigar. Söder om området finns ett församlingshem och en före detta 
bensinmack. I öst fortsätter rutnätskvarteren in mot centrumkärnan. 

Figur 26 Orienteringskarta



29

Balkong
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Figur 29 Analys av stadskaraktär 

Figur 31 Analys av entréer Figur 32 Analys av våningsantal 

Område 1.5 (Hög medeltrivsel)

På de tre största tomterna i området är entréer och balkonger placerade på samma sida om 
byggnaden. Byggnaderna är också vända mot varandra så att man ser entrén i huset mitt 
emot från balkongen. Byggnaderna är mycket lika varandra med en huskroppslängd på 35 
respektive 50 meter. De två flerbostadshusen som ligger längst i öst har däremot en lite annan 
karaktär. 

Våningshöjden för flerbostadshusen är nästan uteslutande tre våningar med undantag för två 
tvåvåningshus i sydvästra hörnet av området. De flesta flerbostadshus har källare. 

Ingen av villorna i norr har entréer mot gatan, däremot har suterränghusen i söder entréer ut 
mot gatan. Villorna varierar i våningshöjd mellan en och två våningar.

Området består till största del av flerbostadshus och ligger i östra delen av Gällivare tätort. 
Norr om och delvis inom fördjupningsområdet finns ett villaområde.  I söder finns ett område 
med blandad bebyggelse. I väst ligger en stor trafikled och på andra sidan den ytterligare ett 
flerbostadshusområde. 

Figur 30 Orienteringskarta
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Figur 33 Analys av stadskaraktär 

Figur 35 Analys av entréer Figur 36 Analys av våningsantal 

Område 1.6 (Låg medeltrivsel)

Alla flerbostadshus har balkonger där balkongerna och entréerna är placerade på olika sidor 
av huset. I vilken riktning entréerna är placerade varierar mycket. Inom området finns en 
större grönyta som fungerar som en semiprivat parkyta. Alla byggnader är placerade med god 
marginal från trafikleden. 

Nästan alla flerbostadshus har tre våningar förutom ett som har fyra våningar och 
byggnadernas längd varierar mellan 35 och 70 meter. 

Enplansbyggnaderna har en mer kommersiell karaktär med en större utbredning på markytan. 

Området ligger sydöst om Sjöparken och består av ett halvt flerbostadskvarter samt 
två enplansbyggnader av kommersiell karaktär. Flerbostadskvarteret saknar allmänna 
vägar och fortsätter väst om fördjupningsområdet. Öst om området finns ytterligare ett 
flerbostadskvarter som saknar allmänna vägar. Söder om området, på andra sidan trafikleden, 
finns villabebyggelse. 

Figur 34 Orienteringskarta
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Område 2.1 (Låg trivsel)

Radhusen har i två våningar och står i suterräng, entréerna är placerade ut mot gatan på plan 
två. Villan har bara en våning och skolan i södra delen av området har två våningar. 

För radhuslängan är det inte många enheter som har entrén i riktning mot gatan, de flesta 
entréer är placerad i inåt gröpningar mitt emot varandra. För villan är entrén placerad ut mot 
gatan. 

Radhusens baksidor är i riktning mot den allmänna parken vilket gör att radhusen inte har 
någon obebyggd tomtyta som är fri från insyn från allmänheten. 
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Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng
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Figur 37 Analys av stadskaraktär 

Figur 39 Analys av entréer Figur 40 Analys av våningsantal 

Området inkluderar en del av Sjöparken i Gällivare tätort samt de radhus som finns i dess 
norra del. I parken finns det gått om gångstigar samt två dammar. I södra delen av området 
finns en skola som också fortsätter söder om området. Väst om området finns ett badhus, 
hotell och annan mer kommersiell bebyggelse. Norr om området finns ett större villaområde. 

Figur 38 Orienteringskarta
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Område 2.2 (Låg medeltrivsel)

Radhusen har två våningar och alla enheter har entrén i riktning mot gatan. Alla radhus är 
placerade i samma riktning med en allmän gata mellan varje radhuslänga. Detta medför att 
alla bakgårdar för radhusen har insyn från en allmän gata. 

Villorna varierar i våningshöjd mellan en och två våningar. Det är en stor variation i vilken 
riktning entrén är placerad, mindre än hälften av villabyggnaderna har entrén mot gatan. 

Två flerbostadshus har tre våningar och resterande har fyra våningar. Ingen av entréerna till 
flerbostadshusen är placerade ut mot gatan och fyra av flerbostadshusen har en källarvåning. 
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Figur 41 Analys av stadskaraktär 

Figur 43 Analys av entréer Figur 44 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra delen av Gällivare tätort och innefattar både radhus, villor och 
flerbostadshus. Två av flerbostadshusen (öst om radhuslängorna) är nybyggda och det är 
troligt att dessa inte fanns där när enkätundersökningen skickades ut. Väst om området finns 
en skola och norr om området finns villabebyggelse. Sydöst om området ligger Gällivare 
tätorts centrumkärna. 

Figur 42 Orienteringskarta
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Område 2.3 (Hög trivsel)

Alla radhus har en våning. Radhusen i östra delen har källarvåning, vilket radhusen i den 
västra delen saknar. Entréerna är placerade i riktning mot gatan för mer än hälften av 
radhusen men för två radhuslängor är entréerna placerade i små in gröpningar så att de 
hamnar motsatt varandra. Alla radhus har en baksida som inte har insyn från en allmän gata.

Storleken på husen varierar, men det är endast två villor som har två våningar, resterande villor 
har en våning. För villorna varierar det väldigt mycket i vilken riktning entrén är placerad.
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Figur 45 Analys av stadskaraktär 

Figur 47 Analys av entréer Figur 48 Analys av våningsantal 

Området ligger i nordvästra delen av Gällivare tätort och består av ett flertal radhuslängor 
samt villabebyggelse. Runt om området finns ytterligare villa- och radhusbebyggelse. 

Figur 46 Orienteringskarta



34

Område 2.4 (Hög trivsel)

För radhusen är alla entréer placerade ut mot gatan. Alla radhus har en våning och utan 
källare. De fläst radhusen har en baksida med tomtyta utan insyn från allmänväg. 

För radhusen är alla entréer placerade ut mot gatan. Alla radhus har en våning och saknar 
källare. De flesta radhusen har en baksida med tomtyta utan insyn från allmän gata. 

Även för villorna är de allra flesta entréerna placerade ut mot gatan. Våningshöjden för 
villorna varierar mellan en och två våningar. Flertalet villor har också källare. En villa som 
finns med i figur 49 är riven och därför inte ifylld i figur 51 och 52. 

De två skolbyggnaderna i sydöst har en våning.

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 49 Analys av stadskaraktär 

Figur 51 Analys av entréer Figur 52 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra delen av Gällivare tätort och omges av villabebyggelse i norr, lättare 
industribebyggelse i sydväst och villa- och radhusbebyggelse i sydöst. Området innehåller 
några radhuslängor samt en gata med villatomter och längst i sydöst finns en skolbyggnad.

Figur 50 Orienteringskarta
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Område 2.5 (Mycket låg trivsel)

Entréerna för radhusen är placerade i riktning ut mot gatan både för radhusen i sydöst och i 
norr. Villorna i sydöst har också sina entréer ut mot gatan. För villorna i resterande delar av 
området varierar det stort i vilken riktning entrén är placerad. 

Radhusen i nordöst har två våningar och radhusen i söder har två våningar i suterräng. En 
villa har tre våningar i suterräng. Resterande är jämt fördelade mellan en och två våningar, där 
de flesta tvåvåningshus står i suterräng. Några få enplansvillor har källare.

Radhusen har en baksida där insynen från den allmänna vägen är mycket liten.

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

Figur 53 Analys av stadskaraktär 

Figur 55 Analys av entréer Figur 56 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra Malmberget och består av villor och radhus. Öst om området fortsätter 
likadana radhuslängor samt att det finns en skola (se område 2.6). Norr om området finns 
ytterligare villabebyggelse i rutnätskvarter. 

Figur 54 Orienteringskarta



36

Område 2.6 (Hög trivsel)

Entréerna för radhusen är placerade i riktning ut mot gatan både för radhusen i sydöst och 
i norr. Villorna i nordöst har också sina entréer ut mot gatan. Villorna i resterande delar av 
området har inte entrén mot gatan. 

Radhusen i nordväst har två våningar och radhusen i söder har två våningar men står i 
suterräng. De flesta villor har en våning, tre villor har dock två våningar varav två står i 
suterräng. Mer än hälften av villorna har källare.

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 57 Analys av stadskaraktär 

Figur 59 Analys av entréer Figur 60 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra Malmberget och består av villor, radhus och en skola. Öst om området 
fortsätter radhuslängorna (se område 2.5). I norr och öst fortsätter villakvarter med interna 
allmänna grönytor. 

Figur 58 Orienteringskarta



37

Område 3.1 (Låg medeltrivsel)

Byggnaderna varierar något i form och storlek, däremot så är det bara en byggnad som har 
mer än en våning. 

Alla entréer är riktade ut mot gatan. 

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 61 Analys av stadskaraktär 

Figur 63 Analys av entréer Figur 64 Analys av våningsantal 

Området ligger i östra Mellanområdet mot Malmberget. Området består av en vägslinga 
formad som en ögla med villatomter både inom öglan och runt om. Några villatomter som 
tillhör ett liknande kvarter i nära anslutning tillhör också fördjupningsområdet. Runt om 
området finns det skog. 

Figur 62 Orienteringskarta
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Område 3.2 (Hög trivsel)

Området består av två typer av byggnader, den ena typen återfinns i den övre halvan av cirkeln 
och den andra i den undre halvan av cirkeln som fortsätter även utanför fördjupningsområdet. 

Alla byggnader har två våningar och har entréerna riktade ut mot gatan. 

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 65 Analys av stadskaraktär 

Figur 67 Analys av entréer Figur 68 Analys av våningsantal 

Området ligger i mitten av Mellanområdet och är utformat med en vägslinga i en perfekt 
cirkelform med villatomter på båda sidor av vägen. Kring fördjupningsområdet finns flera 
villaområden. I öst finns även några radhus.

Figur 66 Orienteringskarta
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Område 3.3 (Mycket hög trivsel)

Det är en stor variation på i vilken riktning entréerna är placerade. Det är färre hus som har 
entréerna i riktning mot gatan än de som inte har det. 

Våningshöjden varierar mellan en och två våningar. Flertalet hus står i suterräng och mer än 
hälften av alla hus har en källare. 

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 69 Analys av stadskaraktär 

Figur 71 Analys av entréer Figur 72 Analys av våningsantal 

Området ligger i nordvästra Gällivare tätort och stora delar av området har en rutnätstruktur 
som fortsätter öst om området. I nordvästra hörnet finns början av ett bostadsområde av 
en mer organisk karaktär. Området har till största del villabebyggelse men även ett enstaka 
radhus. Radhuslängan fortsätter i norr, där finns även mer radhusbebyggelse. 

Figur 70 Orienteringskarta
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Område 3.4 (Låg medeltrivsel)

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 73 Analys av stadskaraktär 

Figur 75 Analys av entréer Figur 76 Analys av våningsantal 

Området ligger i nordöstra delen av Gällivare tätort, snett ovanför Sjöparken, och består av 
villabebyggelse samt några radhus. Fördjupningsområdet är en del av ett större bostadsområde 
som fortsätter väst om området. Även norr om området finns det mer villabebyggelse. 

Det är en stor variation på i vilken riktning entréerna är placerade. Det är färre hus som har 
entréerna i riktning mot gatan än de som inte har det. 

De flesta husen har en våning men även tvåvåningshus finns inom området. 

Notering: På grund av omständigheter vid studiebesöket går det inte att säga i vilken 
utsträckning villatomterna har källarvåning.

Figur 74 Orienteringskarta
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Område 3.5 (Mycket hög trivsel)

Det varierar mycket på vilken sida av byggnaden som entrén är placerad. Byggnaderna är även 
varierande i storlek och i form. 

Våningshöjden varierar mellan en och två våningar. Mer än hälften av alla hus har en källare. 

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 77 Analys av stadskaraktär 

Figur 79 Analys av entréer Figur 80 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra delen av Malmberget och består av två halva villakvarter. Bara 
villabebyggelse finns inom området. Villakvarteren fortsätter i norr och i öst fylls det på med 
ytterligare villakvarter (se område 3.6). Väster om villakvarteren, inom fördjupningsområdet, 
går en trafikled och bortanför den i nordvästra hörnet finns en idrottsanläggning. 

Figur 78 Orienteringskarta
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Område 3.6 (Låg trivsel)

Det är stor variation på i vilken riktning entréerna är placerade. Färre än hälften av alla entréer 
är riktade mot gatan. 

Våningshöjden varierar från en till två våningar varav ett par hus står i suterräng. Mer än 
hälften av alla hus har källare. 

Balkong

Passage

Entré

Parkeringsgarage

+ källare

5 våningar eller mer

4 våningar

3 våningar

2 våningar

2 våningar sutteräng

1 våning

Figur 81 Analys av stadskaraktär 

Figur 83 Analys av entréer Figur 84 Analys av våningsantal 

Området ligger i västra delen av Malmberget och består av villakvarter samt en skola. Runt om 
fördjupningsområdet finns det mer villabebyggelse. 

Figur 82 Orienteringskarta
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Figur 85 Analys av tomt och kvarter

Kvarteren har en storlek på ca 130 x 70 m och 
inrymmer en till fyra tomter. Detta innebär 
att tomterna överlag är ganska stora även om 
tomtstorleken skiljer sig mycket från tomt till tomt. 
Det varierar också på hur många byggnader som 
finns inom tomten samt hur stor andel yta som tas 
upp av byggnader.

De flesta byggnader är placerade med huskroppen 
i gatukant vilket ger luftiga innergårdar. Dessa 
är semiprivata och det lämnas gott om utrymme 
mellan husen vilket ger god tillgänglighet till 
innergårdarna. Även passager har lämnats i 
bottenvåning för att ta sig in till innergårdar på 
platser där huskroppen kan kännas massiv. Ett av 
kvarteren avviker.  Där tas hela kvarteret upp av en 
enda byggnad. 

Figur 86 Analys av tomt och kvarter 

Områdets kvarterstruktur är något solfjäderformad 
men påminner ändå om en rutnätsstruktur. 
Solfjäderformen gör dock att kvarterstorleken 
varierar mellan 7 200 kvm och 10 000 kvm. 

Tomtstorleken varierar, men det är ingen tomt som 
tar upp ett helt kvarter två av tomterna är 9 000 
kvm respektive 5 000 kvm stora. 

Många byggnader är placerade med huskroppen 
mot gatan, dock är även dessa hus L formade vilket 
gör att en stor del av huskroppen inte har kontakt 
med gatan. Kvarteret längst i söder är mycket 
tätbebyggt med ett parkeringsgarage som tar upp 
stora delar av ytan. Resterande kvarter är luftiga 
med mycket obebyggd yta mellan husen. 

Område 1.1 (Hög trivsel)

Område 1.2 (Låg trivsel)

Tomter och kvarter
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Figur 87 Analys av tomt och kvarter  

Områdets norra del saknar en tydlig 
kvartersindelning. Kvarteret delas istället upp 
av en stor parkeringsyta. I södra delen finns en 
rutnätstruktur med en kvarterstorlek på ca 80 x 140 
m. Flertalet tomter är mycket stora och tar upp hela 
eller nästan hela kvarter. 

Hur stor andel av tomten som är bebyggd varierar 
från att vara helt bebyggd till att inte ha någon 
byggnad alls. De flesta husen är placerade med 
byggnadskroppen i nivå med gatan eller som 
i nordöstra hörnet runt ett torg. Detta gör att 
det mesta av den obebyggda ytan finns internt i 
kvarteret. Detta gäller framförallt i söder. 

Område 1.3 (Låg medeltrivsel)

Figur 88 Analys av tomt och kvarter 

I östra delen av området är kvarteren indelade i en 
rutnätstruktur, vilken dessutom fortsätter öst om 
området. Kvarterstorleken i denna del av området 
är ca 120 x 140 m. 

Överlag är det en stor andel av tomten som är 
obebyggd vilket gör kvarteren öppna. Enda 
undantaget är ett lamellhus mot järnvägsgatan 
som med sin 80 meter långa byggnadskropp 
skärmar av kvarteret från gatan. Det är också den 
enda byggnaden i området som står i kant med 
gaturummet. 

Område 1.4 (Hög medeltrivsel)
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Figur 89 Analys av tomt och kvarter 

Området har endast två gator, vilket gör 
att området i stort sett består av ett enda 
kvarter. Inom kvarteret finns ett område med 
flervåningshus med en intern gatustruktur och 
stora parkeringar både i nor och söder. Norr om 
fördjupningsområdet och delvis inom området 
finns ett villaområde.  I söder finns ett område 
med blandad bebyggelse. I väst ligger en stor 
trafikled och bortom den ligger det ytterligare ett 
flerbostadshusområde. 

Kvarteret som är 400 meter långt och mellan 100 
och 180 meter brett består av nio tomter varav fem 
ligger inom fördjupningsområdet. På dessa finns 
flerbostadshus med balkong. Byggnadskropparna 
är långa (mellan 35 och 50 meter) och luftigt 
placerade med gott om obebyggd yta mellan 
varandra.  Även resterande tomter har en stor 
andel obebyggd tomtyta. Varken villorna i norr 
eller suterränghusen i söder har kontakt med 
gatan. Endast en byggnad i sydvästra delen av 
området är placerad i kanten av tomten. Denna 
byggnad har dock ändå ingen kontakt med gatan 
på grund av träd som är planterade mellan gatan 
och huset. 

Figur 90 Analys av tomt och kvarter 

Området saknar nästan helt offentliga gator, med 
undantag för en trafikled som går genom området. 
Kvarteret med flerbostadshus fortsätter västerut 
från fördjupningsområdet och hela kvarteret med 
flerbostadshus är ca 300 x 150 m. 

Eftersom det inte går några offentliga gator i 
området bortsett från trafikleden är det inte heller 
något av husen som är placerade intill gatan. 
Däremot finns en intern gatustruktur samt en stor 
parkering mellan husen och trafikleden. 

Området med flerbostadshus består av två tomter, 
en tomt som inramar varje flerbostadshus och 
en tomt som innefattar det obebyggda områdena 
mellan husen.

Område 1.5 (Hög medeltrivsel)

Område 1.6 (Låg medeltrivsel)
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Figur 91 Analys av tomt och kvarter 

Radhustomterna omringar en offentlig park och 
ligger i utkanten av ett villaområde med kvarter av 
varierande storlek. 

Tomterna för radhusen är små där de mellersta 
endast är ca 240 kvm och de på ytterkanterna är ca 
460 kvm. Villatomten är lite större med sina 970 
kvm. Byggnaderna är placerade så att det finns 
tomtyta både framför och bakom. För de hus som 
ligger i slutet av en rad finns även tomtyta på sidan 
av byggnaden.

Figur 92 Analys av tomt och kvarter 

Området har en rutnätstruktur som i sydvästra 
delen av området tappar formen. Där radhusen 
står bryts kvarteret upp ytterligare med tre vägar 
vilket ger att varje radhuslänga bildar sitt eget 
kvarter. 

Tomterna varierar i storlek där radhustomterna 
är minst och tomterna för flerbostadshusen 
störst. Radhustomterna har en storlek på ca 240 
kvm för de inre enheterna respektive 350 kvm 
för de yttersta enheterna. Villatomterna är större 
och varierar mellan 530 kvm och 1360 kvm. 
Det är oklart hur tomtindelningen för de nya 
flerbostadshusen ser ut. 

Hos radhusen tar byggnaden upp en relativt 
stor del av tomtytan men för villorna och 
flerbostadshusen är andelen obebyggd yta 
mycket större än andelen bebyggd yta. Två 
av flerbostadshusen har huskropparna intill 
gaturummet. Radhusen har alla samma placering 
gentemot gatan med en mycket liten yta framför 
byggnaden. För villorna varierar placeringen samt 
storleken på byggnaderna.
 

Område 2.1 (Låg trivsel)

Område 2.2 (Låg medeltrivsel)
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Figur 94 Analys av tomt och kvarter  

Radhuskvarteret är format som en snäcka och 
villorna är en del av flertalet villakvarter som 
fortsätter norr och öst om området. 

Radhustomterna varierar mellan 520 kvm och 1 
060 kvm, där de största tomterna finns i ändarna på 
radhuslängorna. Villatomterna är något större och 
varierar mellan 680 kvm och 1 250 kvm. 

Ett hus är placerat i kanten av tomten men detta 
innebär inte i det här fallet att den ligger i kontakt 
med gatan. För villatomterna är byggnaden placerad 
så att den övervägande delen av obebyggda tomten 
är placerad bakom byggnaden. För radhusen är 
andelen tomtyta framför och bakom byggnaden 
ganska lika men ytan bakom byggnaden är något 
större för de radhus som ligger längs söder ut.

Område 2.3 (Hög trivsel)

Område 2.4 (Hög trivsel)

Figur 93 Analys av tomt och kvarter 

Ingen enhetlig kvarterstuktur finns i området.

Villatomterna är större än radhustomterna, 
men även mellan radhuslängorna varierar 
tomtstorlekarna. Villatomterna varierar mellan 1 
030 kvm och 630 kvm. De flesta radhustomterna 
håller sig under 700 kvm, undantaget fem tomter 
i ytterkanterna av radhuslängorna som överstiger 
700 kvm. 

Villornas placering varierar men det är ingen som 
är placerad intill gaturummet. 

För radhusen varierar placeringen av byggnaden 
mellan de olika radhuslängorna. Ett par längor har 
största delen av tomten bakom byggnaden medan 
tre andra längor är placerade med lika stor tomtyta 
framför som bakom. I nordvästra hörnet finns två 
radhus som är del av en radhuslänga där tomtytan 
är större framför huset än bakom.
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Figur 96 Analys av tomt och kvarter  

Kvarterstrukturen i området är ganska fri. I 
kvarteren sydöst om området och delvis inom 
området har kvarteren en intern allmän yta. 

De flesta radhustomter varierar mellan 200 kvm 
och 320 kvadratmeter i storlek men en radhustomt, 
placerad längst ut på radhuslängan i söder, har en 
tomtstorlek på 460 kvm. Villatomterna är större 
och varierar mellan 670 kvm och 1 120kvm. En 
radhuslänga är placerad så att tomtytan framför 
huset är större än tomtytan bakom huset. För 
de andra två radhuslängorna är det större andel 
tomtyta bakom huset. Villorna är placerade med 
liknande avstånd ifrån tomtkanten, med ett avstånd 
som gör villatomterna har störst tomtyta bakom 
huset.

Område 2.5 (Mycket låg trivsel)

Område 2.6 (Hög trivsel)

Figur 95 Analys av tomt och kvarter  

Villakvarteren i nordväst har en rutnätstruktur som 
fortsätter norr om området. Resterande delar har en 
mer fri form. Kvarterstorleken och formen varierar 
stort över fördjupningsområdet. 

Radhustomterna är små och varierar mellan 200 
kvm och 330 kvm. Villa tomterna är betydligt 
större och varierar mellan 600 kvm och 1 420 kvm. 
Radhusen är placerade så att dom har tomtyta både 
framför och bakom huset. Byggnadens placering 
på villatomterna är mer varierande, men flertalet 
villor har en placering i kant med gatan. Andelen 
obebyggd mark är stor för alla tomter förutom 
radhusen i nordöst, men även här är andelen 
obebyggd tomtyta större än andelen bebyggd yta. 
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Figur 97 Analys av tomt och kvarter  

Kvarteret är format som en ögla med villatomter 
både inom öglan och runt om. Kvarteret som 
delvis är med i norra delen av området är även det 
utformat på liknande sätt.

Tomterna varierar från 800 kvm hos den minsta 
och 1 150 kvm hos den största, vilket är en liten 
variation jämfört med andra områden.

Ingen av villorna är placerade i liv med gatan men 
de flesta villor är placerade på ett likvärdigt avstånd 
från gatan. Stora delar av tomtytan är obebyggd 
och större delen av den obebyggda ytan finns på 
baksidan av byggnaden.

Figur 98 Analys av tomt och kvarter  

Kvarteret är format i en perfekt cirkelform med 
villatomter på både sidor av vägen. Området har 
åtkomst med biltrafik endast från ett håll.  Ett par 
gångvägar korsar cirkeln och bildar en kryss i 
mitten där en gemensam grönyta finns. 

Tomterna i den yttre cirkeln är ca 1 500 kvm 
vilket är något större än i den inre cirkeln där 
tomtstorleken är ca 800 kvm. 

Ingen byggnad är placerad i liv med gatan.

Område 3.1 (Låg medeltrivsel)

Område 3.2 (Hög trivsel)
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Figur 99 Analys av tomt och kvarter  

Stora delar av området har en rutnätstruktur 
som fortsätter öst om området. Kvartersstorleken 
varierar där de mest rektangulära kvarteren i öst har 
en storlek på omkring 80 x 110 m. 

Tomtstorlekarna i området varierar från 450 kvm 
upp till 1 770 kvm. Det är även en stor variation var 
på tomten byggnaderna är placerade samt hur stora 
de är. Gemensamt för många av tomterna är dock 
att de har en stor andel obebyggd yta.

Område 3.3 (Mycket hög trivsel)

Område 3.4 (Låg medeltrivsel)

Figur 100 Analys av tomt och kvarter  

Området har mycket fria kvartersformer. 

Tomtstorlekarna i området varierar från 520 kvm 
hos de minsta radhustomterna i nordvästra hörnet 
upp till 1 150 kvm. Det varierar var på tomten 
byggnaderna är placerade. Gemensamt för många 
av tomterna är att de har en stor andel obebyggd 
yta.
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Figur 101 Analys av tomt och kvarter  

Inom området finns två halva villakvarter. 
Kvarterens totala storlek är ca 60 x 220 m. 

Tomtstorlekarna varierar mellan 440 kvm och 1 
380 kvm. Bebyggelsen är placerad några meter 
från tomtgränsen för alla tomter.

Figur 102 Analys av tomt och kvarter  

Kvarteren är varierande i storlek och i form.
 
Villatomterna varierar i storlek mellan 590 kvm 
och 1 430 kvm. Bebyggelsen är i varierande 
storlek och form men de flesta tomter har en 
stor andel obebyggd yta. Många byggnader är 
placerade på ett liknande avstånd från gatan.

Område 3.5 (Mycket hög trivsel)

Område 3.6 (Låg trivsel)
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Figur 104 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Gaturummet på Storgatan är 17 meter 
från vägg till vägg vilket inkluderar breda 
trottoarer på bägge sidorna samt parkering 
efter gatan. Utmed gatan finns även belysning.  
Gaturummet är ganska typiskt för hela 
området med undantag för de delar som är 
avsedd för enbart gång och cykeltrafik

Område 1.1 (Hög trivsel)

Område 1.2 (Låg trivsel)

Gatan och det offentliga rummet

Figur 103 Gatusektion för område 1.1

Det finns många parkeringar längs gatorna i 
området (se det ljuslila områdena). Det finns 
även ett parkeringshus i två våningar samt ett 
parkeringsgarage i källarplan. Det mörklila 
området är gågata.

Gaturummet på Hantverksgatan är 18 meter 
och inkluderar en trottoar avskild med 
trädalléer på båda sidor av vägen. Efter gatan 
finns även belysning på båda sidor av vägen. 
Den tvärgående gatan Smedjegatan är något 
smalare och saknar trädalléer.

Figur 105 Gatusektion för område 1.2

Det finns många parkeringar längs med 
Kyrkallén (se ljuslila områden) samt ett 
parkeringshus i två våningar. Det mörklila 
området är gågata.

Figur 106 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 1.3 (Låg medeltrivsel)

Område 1.4 (Hög medeltrivsel)

Gaturummet kring Järnvägsgatan i 
Malmberget centrum är 29 meter. Vilket 
ger rum för en liten torgyta, en gång- 
och cykelväg och en trädallé varvat med 
gatuparkering på den vänstra sidan av 
körbanan samt gatuparkering och en trottoar 
på högra sidan av körbanan. Belysning finns 
över gata och torgyta. 

Figur 107 Gatusektion för område 1.3

Parkering finns både längs med gatorna, 
mellan flerbostadshusen och badhuset/
sporthallen samt inom torget (se ljuslila 
områden). Området har tre torgytor med 
endast gångtrafik (se mörklila områden). 

Gaturummet för denna del av Järnvägsgatan 
är 24 meter fram till och med gång- och 
cykelvägen. Förutom en gång- och cykelväg 
inkluderas även trädalléer på bägge sidorna 
av körbanan, ett dike samt en trottoar i 
gaturummet. Belysning finns på ena sidan 
av vägen samt mindre belysningsstolpar vid 
gång- och cykelvägen.

Figur 109 Gatusektion för område 1.4

Parkering längs med gatan finns på några 
ställen (se ljuslila område). 

Figur 108 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 110 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 1.5 (Hög medeltrivsel)

Område 1.6 (Låg medeltrivsel)

Gaturummet för Luleåvägen är 16 meter från 
tomt till tomt här finns träd på bägge sidor av 
körbanan samt en trottoar och en bussficka. 
Belysning finns efter ena sidan av vägen. 
Husen är indragna från tomtgränsen på båda 
sidor av gatan. Mellan flerbostadshuset och 
gatan på vänster sida finns det parkering.

Figur 111 Gatusektion för område 1.5

Det finns ingen parkering längs med gatan 
men inom kvarteret finns det parkering både i 
norr och i söder. 

Gaturummet för Luleåvägen är här ca 22 
meter från lyktstolpe till lyktstolpe. Här 
inryms trottoarer på båda sidor av körbanan 
som har fyra körfält, körbanan avskiljs i 
mitten av en refug.

Figur 113 Gatusektion för område 1.6

Nedanför rondellen finns det en passage 
under Luleåvägen för gående och cyklister. 
I Parken som man kan skymta i nordvästra 
hörnet så finns det gott om gångvägar. 

Ingen parkering finns längs med gatan men 
mellan vägen och husen finns ett stort antal 
parkeringar inom kvarteret.

Figur 112 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 114 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 2.1 (Låg trivsel)

Område 2.2 (Låg medeltrivsel)

Gaturummet för Vallmovägen är 22 meter 
mellan huskropparna. Körbanan är 8 meter 
och det finns trottoar på båda sidorna. 
Belysning finns på höger sida om körbanan. 

Figur 115 Gatusektion för område 2.1

Förutom trottoarerna efter vägen finns det 
gått om gångvägar i parken. Det finns gått om 
gångvägar ner till parken från Vallmovägen. I 
parken finns även två dammar. 

Ingen avsedd parkeringsyta efter gatan finns i 
området.

Hela gaturummet för Lappfogdegatan är 22,5 
meter. Körbanan är sju meter och på båda 
sidor finns det trottoar. Det är en stor yta 
(nästan fyra meter) mellan trottoaren och 
där radhustomten börjar. Belysning finns på 
vänster sida av vägen. 

Resterande gator i området är av samma 
karaktär.

Figur 117 Gatusektion för område 2.2

Förutom trottoarerna som finns utmed alla 
vägar i området finns en gång och cykelväg 
som delar upp det största kvarteret i två. 

Förut fanns en park bredvid radhusen där det 
idag står två flerbostadshus. 

Parkering finns längsmed Pumparegatan mot 
skolan nordväst om området (se det ljuslila 
området).

Figur 116 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 118 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 2.3 (Hög trivsel)

Område 2.4 (Hög trivsel)

Gaturummet för Laestadiusvägen är 30 meter 
från huskropp till huskropp. Körbanan är nio 
meter bred och på båda sidorna om den finns 
det trottoar. Belysning finns på höger sida om 
vägen. Det är fyra meter mellan trottoaren 
och det att radhustomten börjar. 

Övriga gator i området är av samma karaktär.

Figur 119 Gatusektion för område 2.3

Förutom de trottoarer som finns längs med 
alla gator i området finns det en gångväg 
som leder mot ett industriområde norr om 
området. 

Ingen avsedd parkering finns längs med 
gatorna i området.

Gaturummet för Kvistaregatan är tio meter 
mellan tomtgräns och yttre kanten på 
grönområdet i mitten av kvarteret. Vilket 
endast inkluderar körbanan. Inga trottoarer 
finns i radhusområdet. Belysning finns på 
vänster sida av körbanan. 

Gatan med villatomter har en bred trottoar på 
ena sidan av gatan.

Figur 121 Gatusektion för område 2.4

Förutom den trottoar som finns på nere 
sidan av Rajdvägen finns det en gång och 
cykelväg mellan de två skolbyggnaderna. 
I förlängningen av Kvistaregatan, strax 
utanför området, finns en bit gångväg som 
sammankopplar kvarteret med närliggande 
gata. 

Ingen parkering finns efter gatan men vid 
skolbyggnaden finns parkering lättillgängligt 
från gatan (se ljuslila område).

Figur 120 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 122 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 2.5 (Mycket låg trivsel)

Område 2.6 (Hög trivsel)

Gaturummet för Norra Kungsallén är 15 
meter mellan huskropparna. Körbanan är 
åtta meter och har trottoar på båda sidorna. 
Belysning finns höger om körbanan. 

Övriga gaturum är av liknande karaktär.

Figur 123 Gatusektion för område 2.5

Alla gator har trottoar, dock bryts den upp 
vid radhusen då det är tätt med infarter. 
Hastigheten på denna gata är dock inte så hög 
eftersom det inte finns någon orsak att köra 
där om man inte ska till något av radhusen. 

I den kilformade ytan under radhusen 
finns en återvinningstation och möjligheter 
att parkera bilen en kortare stund för 
sopsortering.

Gaturummet för Bergmansvägen är 21 meter 
mellan huskropparna. Körbanan är nio meter 
och har trottoar på bägge sidor av gatan. 
Belysning finns på vänster sida av gatan. 

Övriga gaturum har en liknande karaktär, se 
även område 2.5.

Figur 125 Gatusektion för område 2.6

Det finns ingen anvisad gångväg i området. 
Däremot finnas det någon typ av omarkerad 
väg som passerar mellan husen från skolan 
upp till den gamla skolan som ligger inom 
kvarteret strax norr om området. 

Det finns ingen anvisad parkering utmed 
gatan.

Figur 124 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 126 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 



58

Område 3.1 (Låg medeltrivsel)

Område 3.2 (Hög trivsel)

Gaturummet för Sikvägen är 25 meter mellan 
huskropparna, körbanan är fem meter. Ingen 
trottoar eller gångväg finns, istället finns lite 
asfalterad marginal mellan körbanan och 
gräsytan.

Figur 127 Gatusektion för område 3.1

Området har åtkomst med biltrafik från 
endast ett håll. Ingen gångväg eller trottoar 
finns inom kvarteret men två gångvägar leder 
in till kvarteret samt två stycken som passerar 
förbi i områdets östra del. 

Ingen avsedd parkeringsyta finns efter gatan i 
området.

Gaturummet för Stubbvägen är 27 meter 
mellan huskropparna och körbanan är sex 
meter. Ingen trottoar finns inom området. 
Mellan tomten och körbanan finns istället 
en bit asfalterad yta. Belysning finns på den 
vänstra sidan av körbanan. 

Figur 129 Gatusektion för område 3.2

Området har åtkomst med biltrafik endast 
från ett håll men är åtkomligt från flertalet 
håll för cykel- och gångtrafik.  

Ingen avsedd parkeringsyta finns efter vägen 
inom området.

Figur 128 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 130 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Område 3.3 (Mycket hög trivsel)

Område 3.4 (Låg medel trivsel)

Gaturummet för Laestadiusvägen är 14,5 
meter mellan huskropparna. Körbanan är 
åtta meter och båda sidor om den finns det 
trottoarer. Belysning finns på högra sidan av 
gatan. Resterande gator i området har samma 
karaktär. 

Figur 131 Gatusektion för område 3.3

Utöver de trottoarer som finns längs med alla 
gator i området finns det även en gångväg 
som kompletterar framkomligheten där det 
inte finns någon gata med bilväg. 

Ingen hänvisad parkering finns efter gatorna i 
området.

Gaturummet för Fjällrosvägen är 24 meter 
mellan huskropparna. Körbanan är sju meter 
med trottoar på bägge sidorna. Belysning 
finns på vänster sida av gatan. Övriga gator i 
området har samma karaktär. 

Figur 133 Gatusektion för område 3.4

Förutom trottoaren som finns på bägge sidor 
av gatan i området passerar det en gångväg i 
nordöstra och sydöstra hörnen av området. 

Inga markerade områden för parkering längs 
gatan finns inom området.

Figur 132 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 134 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 



60

Område 3.5 (Mycket hög trivsel)

Område 3.6 (Låg trivsel)

Gaturummet för Ängsgatan är 14 meter 
mellan huskropparna. Körbanan är sex meter. 
På varje sida av körbanan finns det trottoar. 
Ingen belysning finns längs med gatan. 
Övriga gator kring villorna har liknande 
karaktär, förutom trafikleden som har en 
annan karaktär än resterande gatorna. 

Figur 135 Gatusektion för område 3.5

Trottoar finns längs med Ängsgatan samt den 
anslutande gatan. Trottoar finns inte längs 
med parallellgatan eller trafikleden. 

Ingen markerad parkering finns längs med 
gatorna i området. Men i sydöstra hörnet 
finns en parkering (se det ljuslila området) för 
skolan som ligger strax utanför området (se 
område 3.6)

Gaturummet för Smålandsgatan är 16 meter. 
Körbanan är sex meter och på vänster sida 
finns det trottoar. Ingen belysning finns. 
Övriga gator i området har liknande karaktär 
men det varierar om det finns trottoar eller 
inte.

Figur 137 Gatusektion för område 3.6

Förutom de trottoarer som finns längs med 
vissa kvarter i området så finns det en gång- 
och cykelväg som leder till skolan som ligger i 
den sydvästra delen av området. 

Ingen anvisad parkering finns efter gatan men 
vid skolan finns parkering inom området (se 
ljuslila område).

Figur 136 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 

Figur 138 Analys av gatan och det 
offentligarummet. 
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Trivselanalys

Trivsel och stadskaraktär
Den inledande analysen av trivsel och stadskaraktär visar att trivseln enligt enkäten är bäst i 
Mellanområdet med bara ca 1/5 av områden i den nedre halvan av betygsskalan. Näst bäst är 
trivseln i Gällivare tätort där mindre än 1/4 av områdena har en trivselnivå i något av de tre 
lägre betygen. Sämst är trivseln i Malmberget tätort, där trivseln i upp emot 2/3 av områdena 
är något av de lägre betygen. Trivseln för de olika områdena varierade minst i Mellanområdet 
och varierade som mest i Malmberget. I Gällivare tätort är variationen av olika typer av 
stadskaraktärer störst.  

Områden med flerbostadshus har överlag en lägre trivsel än resterande områden, vilket 
stämmer för både Gällivare tätort och Mellanområdet. Detta stämmer dock inte i Malmberget 
där många villaområden har en låg trivsel. Flerbostadshusen finns antingen i kvarter med 
rutnätskaraktär eller i stora kvarter utan allmänna vägar. 

Trivsel för radhus varierar både i Gällivare tätort och i Malmberget. I Mellanområdet finns 
det endast ett område med radhus vilket gör det omöjligt att bedöma om trivseln varierar. 
I Gällivare tätort har radhusområden längre ifrån centrumkärnan högre trivsel än de som 
ligger närmare. Alla radhusområden har olika väglösningar och upplägg vilket gör det svårt att 
bedöma om någon lösning skulle vara bättre än någon annan.  

Inget område med villor har lägre trivsel än låg medel i Mellanområdet och Gällivare tätort. 
I Malmberget finns det däremot flertalet områden med enbart eller med en stor andel 
villatomter som har en låg trivsel. Här finns till och med ett villa- och radhusområde som 
har en mycket låg trivsel, vilket är det enda området som har så pass låg trivsel. Något som 
kan tyckas märkligt är att området bredvid som är av liknande karaktär har hög trivsel enligt 
enkäten.

Trivsel och byggnader

Ingen skillnad finns mellan våningshöjden i flerbostadshusområden med hög respektive 
låg trivsel. Övervägande för alla områden var hus med tre våningar. Utöver det skiljde sig 
våningstalet endast någon våning upp eller ner, med enstaka undantag. I alla områden hade 
flertalet flerbostadshus källare vilket gör det mycket svårt att säga om förekomsten av källare 
har inverkan på trivseln. 

För samtliga områden är det en övervägande andel flerbostadshus som har balkong. För tre 
av områdena (område 1.1, 1.2 och 1.4) varierar det om balkongerna är placerade mot gatan 
eller in mot innergården. Område 1.3 där enkäten visar på låg medeltrivsel är det få hus med 
balkonger riktade mot gatan. Inom flerbostadskvarteren i område 1.5 och 1.6 finns ingen 
gata att ha balkongen riktad mot, hur balkongerna är placerade skiljer sig dock mellan de 
båda områdena. I område 1.5 där hög medeltrivsel rapporteras är entréer och balkonger 
placerade på samma sida av huset, samt att entréerna från det motsatta huset är synliga från 
balkongerna. För område 1.6 där låg medeltrivsel rapporteras är däremot balkonger och 
entréer placerade på olika sidor av huset, samt att för en övervägande andel balkonger har man 
inte uppsikt över entréer till närliggande hus. 

Flerbostadshus
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I områden med hög och medelhög trivsel är det vanligare att entréer är vända åt det håll som 
andra entréer är vända. I område 1.1 är många entréer vända ut mot gatan på båda sidor av 
Storgatan. Även där många entréer är riktade in mot innergården är entréerna placerade i rikt-
ning mot varandra. Inom område 1.5 (hög medeltrivsel) och 1.4 (hög medeltrivsel) är entréer-
na, där det är möjligt, riktade mot huset på andra sidan tomten eller kvarteret. Även i område 
1.2 (låg trivsel) är många entréer riktade mot varandra, men i område 1.3 (låg medeltrivsel) är 
det inte lika vanligt och i område 1.4 (låg medeltrivsel) sker det inte någon gång att entréerna 
är placerade mitt emot varandra.

Radhus

För radhusen som ingått i den djupare analysen finns en viss variation i hur entréerna är plac-
erade. Om det skulle påverka hur väl man trivs går dock inte att säga. 

I område 2.6 och 2.4, som båda har hög trivsel, har villorna sin entré mot gatan i större grad 
än i område 2.5 (mycket låg trivsel) och 2.2 (låg medeltrivsel). Detta stämmer dock inte för 
område 2.3 som också har hög trivsel men där entréerna till villorna inte är riktade mot gatan i 
någon större grad. Område 2.1 har endast en villa.   

Radhus i ett plan och ett plan med källare (område 2.1 och 2.2) rapporterar högre trivsel än 
radhus i två plan och två plan i suterräng (område 2.3 och 2.4). Område 2.5 och 2.6 har radhus 
av samma typ och som tillhör samma radhusområde vilket gör det svårt att se någon skillnad 
mellan dessa. 

Villor

Ingen skillnad i hur entréerna är placerade kan ses mellan de områden där trivseln är hög och 
de områden där trivseln är låg. 

Våningshöjderna varierar mellan en och två våningar i fyra av områdena. I Mellanområdet har 
område 3.1 (låg medeltrivsel) villor i med en våning och område 3.2 (hög trivsel) två våningar. 
Då detta endast är två begränsade områden av många villakvarter i Mellanområdet går det inte 
att med säkerhet säga att villor i två våningar skulle medföra en högre trivsel än villor i med en 
våning. 

Det går inte att se någon skillnad i trivsel beroende på om villorna har källare eller inte. 

Trivsel, tomter och kvarter

Område 1.2 där låg trivsel rapporteras finns det flerbostadshus som står internt i kvarteret och 
har därmed inte kontakt med gatan i någon riktning. I område 1.1 (hög trivsel) och 1.4 (hög 
medeltrivsel) är husen placerade antingen i direkt anslutning mot gatan eller en bit indragna 
från gatan. Område 1.3 (låg medeltrivsel) som också har en högre trivsel än 1.2 är husen plac-

Flervåningsområde
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Radhus

Tomterna inom radhusområdena i Malmberget, område 2.5 (mycket låg trivsel) och 2.6 (hög 
trivsel), är lika. Även villatomternas storlek är lika mellan områdena. Område 2.5 har en delvis 
rutnätstruktur i ena hörnet av området vilket inte område 2.6 har. 

Lite större radhustomter med tillgång till en privat bakgård har en högre trivsel än mindre 
radhustomter med bakgård mot offentlig gata eller gångstråk. I område 2.3 (hög trivsel) 
och 2.4 (hög trivsel) är radhustomterna något större än i resterande fördjupningsområden. 
Område 2.3 och 2.4 har också en mer privat bakgård än område 2.1 och 2.2. Radhusen i 
område 2.2 (låg medeltrivsel) har insyn till bakgården från gatan och i område 2.1 (låg trivsel) 
har man insyn från den offentliga parken. 

erade i kontakt med gatan, torg eller som i ett fall intill en större offentlig parkering. Område 
1.5 och 1.6 har en helt annan karaktär. 

Inget möjligt samband mellan kvarterstorlek och trivsel kan hittas. Däremot har område 1.1 
(hög trivsel), 1.3 (låg medeltrivsel) och 1.4 (hög medeltrivsel) en mer rektangulär form än 
område 1.2 (låg trivsel) där kvarteren är solfjäderformade, vilket kan tyda på att formen på 
kvarteren har betydelse. 

I områden 1.1, 1.2 och 1.3 finns byggnadskroppar som tar upp eller nästan tar upp ett helt 
kvarter. Detta ger dock inte någon indikation på om det skulle vara bra eller dåligt för trivseln. 
Område 1.1 där kvarterens invändiga delar på flera ställen gjorts tillgänglig med passager 
genom längre byggnadskroppar har också den högsta trivseln. Detta kan tyda på att en god 
tillgänglighet till innergårdarna är bra för trivseln.

Tomtstorlekarna varierar i både 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. I område 1.3 (låg medeltrivsel) är det 
dock flertalet tomter som tar upp hela eller nästan hela kvarter. I de andra tre områdena är det 
endast enstaka tomter som tar upp hela eller nästan hela kvarter. Det går dock inte att säga om 
det är bra eller dåligt för trivseln att ha tomter som tar upp hela kvarter då områden med färre 
sådana tomter har både högre och lägre trivsel än område 1.3. 

Område 1.5 (hög trivsel) och 1.6 (låg trivsel) sticker ut något från de andra områdena då de 
nästan uteslutande består av ett kvarter innehållande flerbostadshus utan kontakt med någon 
allmän väg. Istället finns en stor yta med parkering mellan husen och den allmänna vägen 
som omringar kvarteret i både område 1.5 och 1.6. Tomtfördelningen ser lite olika ut för de 
olika kvarteren där område 1.5 med hög medeltrivsel är indelat i nio tomter varav fem ligger 
inom området och område 1.6 med låg medeltrivsel istället är indelad i två tomter där en tomt 
omsluter alla byggnader och en annan består av den obebyggda ytan runt om husen. Sett till 
kvarteren som helhet är området med något högre trivsel längre och på sina håll bredare men 
består att flera tomter än kvarteret med något lägre trivsel.

Område 3.2 (hög trivsel) och område 3.3 (mycket hög trivsel) har kvartersformer som är 
geometriskt strikta medan resterande kvarter har en mer fri form. Detta skulle kunna tyda på 
att formen på kvarteret spelar roll för hur väl man trivs. 

Villa
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Flervåningsområde

Radhus

Villa

Flest vägalternativ finns i område 1.1 där trivseln är hög, minst antal vägalternativ finns i 
område 1.6 där trivseln är låg medel. I område 1.6 finns dock flertalet kompletterande gång- 
och cykelvägar vilket gör att antalet alternativ för gångtrafikanter inte skiljer sig från områden 
med god trivsel. Två områden (1.4 och 1.6) har en större trafikled inom området. I område 1.6 
(låg trivsel) finns det trottoar längs med trafikleden medan i område 1.4 (hög medeltrivsel) 
inte finns möjlighet att gå längs med trafikleden.

Område 1.2 (låg trivsel) och område 1.3 (låg medeltrivsel) har större offentliga parkeringar på 
centrala platser, medan område 1.1 (hög trivsel) istället enbart har parkeringar efter gatan samt 
två parkeringsgarage.

Områden med hög trivsel har något bredare körbana än de med lägre trivsel. Område 2.1 
(låg trivsel), 2.1 (låg medeltrivsel) och 2,5 (mycket låg trivsel) har mellan sju och åtta meter i 
körbanebredd. Områdena 2.3 (hög trivsel), 2.4 (hög trivsel) och 2.6 (hög trivsel) har åtta till tio 
meter i bredd.

Områden i Gällivare tätort och Mellanområdet med många alternativa vägar för gång- och 
cykeltrafikanter har högre trivsel än områden med låg genhet och få alternativa vägar. I 
område 3.2 (hög trivsel) och område 3.3 (mycket hög trivsel) finns det mer alternativa vägar 
att ta igenom området för gående och cyklister än i resterande områden. Även om bilvägen 
är utformad på samma sätt i område 3.1 (låg medeltrivsel) och 3.2 (hög medeltrivsel) med en 
inkörsväg och en vägslinga runt, finns det en större möjlighet att det passerar cyklister och 
gående som inte bor i området på gång- och cykelvägarna genom område 3.2. Område 3.4 (låg 
medeltrivsel) har dåligt med gena vägar genom området. För Malmberget går det inte att hitta 
något sådant samband då område 3.5 (mycket hög trivsel) och 3.6 (låg trivsel) är del av samma 
bostadsområde. De villor som finns inom område 3.5 (mycket hög trivsel) ligger i utkanten 
av området och tar upp en mindre yta vilket ger att antalet alternativa vägar är få. Område 3.6 
(låg trivsel) är mer centralt beläget inom bostadsområdet och innefattar en större del av det, 
här är därför antalet alternativa vägar högre. 

Körbanan i de olika områdena varierar mellan fem och åtta meter. Körbanan i område 3.1 
(fem meter) och 3.2 (sju meter) där det inte finns några trottoarer kan upplevas bredare på 
sommaren då det finns asfalterad yta på sidorna om körbanan. I område 3.3 och 3.4 finns 
det trottoarer på båda sidor av gatan i hela området. I område 3.5 och 3.6 finns det trottoarer 
efter vissa gator. Om trottoarer finns eller inte tycks inte påverkar om man trivs eller inte i ett 
område.

Gatan och det offentliga rummet
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Slutsats
Finns det korrelation mellan form och trivsel? Hur ser trivsam respektive mindre trivsam form ut?

Resultatet visar på att det finns ett samband mellan byggd form och trivsel. För flerbostadshus 
har byggnadens utformning och dess anknytning till det som händer runt om byggnaden 
en stor betydelse för vilka områden som är trivsamma eller inte. För radhus är det däremot 
utformningen av trädgården, det vill säga den obebyggda tomtandelen, som har störst 
betydelse. För villor är det kvarterets form och gatan som är det som har störst betydelse för 
trivseln, det är också dessa delar man som villaägare har minst kontroll över. 

I ett trivsamt flerbostadshusområde är balkonger och entréer placerade så att entréer i 
närliggande hus är synliga. Om området har en rutnätstruktur bör flervåningshusen stå så att 
man från huset har uppsikt över gatan. 

För ett trivsamt radhusområde finns det lite olika faktorer som spelar in. Resultatet tyder 
på att både våningshöjd, tomtstorlek och tillgången till bakgård utan insyn kan ha påverkan 
på trivseln. Att ha tillgång till en privat bakgård utan insyn från offentlig väg eller parkstråk 
tycks vara den starkaste faktorn för god trivsel, då detta också stämmer överens med analysen 
på större skala. Analysen gällande trivsel och stadskaraktärer visade att radhusområden 
som ligger längre ifrån centrumkärnan har bättre trivsel än de som ligger nära. Ju närmare 
centrumkärnan ju troligare är det att frekvensen av förbipasserande gångtrafikanter och 
cyklister är hög, vilket innebär att insynen ökar ju närmare centrumkärnan området ligger.  

För villor har analyserna inte gett något tydligt svar i vilka faktorer som kan påverka trivseln. 
Men resultatet pekar ändå på att en striktare kvarterstruktur och ett finmaskigt nätverk för 
gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram igenom är saker som skulle ge hög trivsel. 

För villor har analyserna inte gett lika tydliga indikationer på vilka faktorer som kan påverka 
trivseln. Men resultatet pekar ändå på att en striktare kvarterstruktur och ett finmaskigt 
nätverk för gång- och cykeltrafikanter är saker som skulle ge hög trivsel.
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Checklista
Checklista för vad som genererar hög respektive låg trivsel i Gällivare kommun.

Flerbostadshus
Attribut som genererar hög trivsel: 
• Placera balkonger så att man har uppsikt över entréer i närliggande hus. 
• Placera entréer så att entréer så att de är synliga från andra entréer. 
• Flerbostadshusen som ligger i kvarter av rutnätstruktur bör placeras så att lägenheter  
 har uppsyn över gatan. 
• God tillgänglighet till innergårdarna genom bland annat passager igenom långa   
 byggnadskroppar. 
Attribut som genererar låg trivsel: 
• Flerbostadshus internt inom kvarteret i ett gatunät med rutnätstruktur.
• Större parkeringsplatser på centrala platser.

Attribut som genererar hög trivsel: 
• En del av trädgården bör vara fri från insyn från offentlig gata eller park. 
• Bred och rymlig körbana.
Attribut som genererar låg trivsel: 
• Små radhus tomter med god insyn från offentlig gata eller park.

Radhus

Attribut som genererar hög trivsel: 
• En tydlig kvarterstruktur, gärna med en geometriskt strikt form. 
• Ett finmaskigt gång och cykelnätverk.
Attribut som genererar låg trivsel: 
• Låg genhet och få alternativa vägar. 

Villor
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Diskussion 
Både teorin och analysen visar på att den byggda formen har inverkan på hur vi trivs med vår 
boendemiljö. Kritiken mot regelbundna gator och dess påstådda monotona framtoning som 
Carmona tar upp stämmer inte i Gällivare kommun. Snarare tvärtom så verkar regelbundna 
former påverka trivseln positivt. Att balkonger med fördel bör placeras så man har uppsikt 
över entréer skulle kunna kopplas till Gehls studier där han funnit att folk tar längre tid på sig 
när de passerar fasader som är varierande och har många entréer än de gör förbi en enformig 
fasad utan entréer. Detta eftersom man gärna använder balkongen för att observera närmiljön.

Den urbanmorfologiska metoden jag valt ter sig ganska objektivt till den byggda miljön. 
Genom att studera hur arbetet med urbanmorfologi har sett ut i historien fram till idag är 
det dock tydligt att byggnaden, gatan och kvarter är viktiga element och skalor vid analys av 
staden. Metoden säger dock inte vilken typ av byggnad, gata eller kvarter som är viktigast 
i staden. Detta får man själv komma fram till i sina analyser. Detta ser jag som en fördel 
med den valda metoden tillskillnad från många andra metoder där man redan innan har 
bestämt att till exempel noder eller landmärken är viktiga för den byggda miljön. Även 
om noder och landmärken kan vara viktiga på en mindre ort så blir noder mindre viktiga 
för orienterbarheten när du redan kan se ditt slutmål samt att lanmärken ofta kan bli en 
identifikation för hela staden inte bara en plats eller ett destrikt. Metoden är dock väldigt 
tidskrävande på grund av den saknar utgångspunkt om vad som är viktigast. På grund av detta 
har ett begränsat antal aspekter studerats ganska ytligt. Detta har gett tydliga indikationer på 
vad i den byggda miljön som påverkar trivseln. Men för att kunna ge ett konkret svar hur dessa 
miljöer bör var utformade krävs ytterligare analyser.  

Kaptensgropen och avvecklingen av Malmberget
Att Kaptensgropen påverkar trivseln i Malmberget negativt är tydligt. Men kanske är det inte 
bara det faktum att man inte kan bo kvar i det hus som man äger som är en faktor. Kanske 
kan tanken på att se slutet av Malmberget som en ort samt att behöva flytta till Gällivare 
tätort också vara saker som tar emot. Ur ett historiskt perspektiv har Malmberget och 
Gällivare byggts upp på helt olika sätt med olika styrande krafter. Man har valt att bosätta sig 
i Malmberget eller Gällivare utefter sina behov och värderingar. Att flytta från Malmberget 
kan innebära att man blir tvingad att lämna en bit av sin identitet kvar eftersom den inte 
passar in i Gällivare tätort. Att få fram ett resultat var folk trivs baserat på hur man idag trivs 
i Gällivare tätort och Mellanområdet behöver inte betyda att de nya invånarna som kommer 
flytta in från Malmberget uppskattar samma strukturer. Många av de resultat jag fått fram i 
min studie är baserat på områden främst i Gällivare tätort då bebyggelsen i Mellanområdet är 
överrepresenterat av villabebyggelse och områdena i Malmberget gav få indikationer. 

Under studiebesöket i Malmberget upptäcktes det att många lokaler i de centrala delarna stod 
tomma på grund av att de snart kommer att behöva rivas. Det är oklart om lokaler stod tomma 
redan innan enkäten gjordes. Om det var så att lokaler stod tomma vid tillfället då enkäten 
gjordes är det stor sannolikhet att resultatet för område 1.3 har påverkats negativt av detta. 
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Förutom att Malmberget centrum indirekt påverkats negativt av malmbrytningen och 
Kaptensgropens framväxt finns en risk att resultatet från enkäten i Malmberget blivit så pass 
påverkat att det inte går att säga något om hur den byggda formen påverkar trivsel. Resultat 
som tyder på detta är att område 2.5 och 2.6 är så pass lika varandra men skillnad i trivselnivå 
är så pass stor. Område 2.5 ligger närmare Kaptensgropen och har en mycket låg trivsel. 
Område 2.6 som ligger lite längre bort har hög trivsel. Tomterna i område 2.6 har börjat blivit 
uppköpta av LKAB vilket gör att man tappar grannar vilket kan påverka trivseln negativt. 
Område 3.5 och 3.6 som också ligger i Malmberget tyder på samma sak. Båda områdena är 
en del av ett större villaområde där område 3.5 inrymmer två halva villakvarter och område 
3.6 inrymmer delar av flera villakvarter av olika former. Tomterna är av lika storlek, husen 
lika varierade och vägen lika bred ändå skiljer sig trivseln från mycket hög (3.5) till låg (3.6). 
Den mest troliga förklaringen är att de boende i område 3.6 känner sig mindre trygga med sin 
boendesituation då de bor närmare Kaptensgropen vilket påverkar trivseln. 

Redan i början av analysen kunde man ana att Kaptensgropen hade en hög påverkan 
på hur man trivs där man bor. Detta beaktades men valet gick ändå till att inkludera 
Malmberget. Efter att ha gjort vidare analyser är det ett val som skulle ha gjorts annorlunda 
då fördjupningsområdena i Malmberget inte bidrog med mycket till resultatet. I många 
avseenden har fördjupningsområdena från Malmberget till och med blivit förkastade för att få 
fram ett resultat.

Enkäten och val av områden

Platsspecifika företeelser och avgränsningar
I Gällivare tätort inom område 2.2 har det nyligen byggts två nya flerbostadshus där 
det tidigare låg en park. Detta skulle kunna ha påverkat trivseln på flera sätt. Dels skulle 
förändringen från att bo nära en park till att inte göra det påverka hur väl man trivs där 
man bor. För det andra så är det troligt att byggnation av husen pågick i nära anslutning till 
det att enkäten gjordes, vilket i så fall skulle betyda att också själva byggnadsarbetet kunnat 
påverka trivseln. Att ha stora maskiner i närområdet kan påverka både bullernivån och 
framkomligheten på vägarna. Även osäkerhet över hur kvarteret skulle komma att se ut skulle 
också kunna ha påverkat. 

Förutom de platsspecifika företeelser som kan ha påverkat resultatet så finns det även andra 
mer mjuka och/eller föränderliga aspekter som påverkar trivseln. Fokuseringen på byggd form 
har inneburit att aspekter såsom sociala nätverk och ekonomisk situation för boende i olika 
delar av staden inte tagits i beaktning. Inte heller vilka eller vilken typ av aktivitet en byggnad 
inrymmer har tagits i beaktning mer än att utgångspunkten har varit bostäder eftersom det är 
där personerna som svarat på enkäten bor.

Enkäten har inte definierat vad Begreppet trivsel innebär viket medför att respondenterna gjort 
sin egen tolkning vilket kan skilja sig åt. Indexmaterialet för den byggda miljön som jag använt 
mig av har också tagit hänsyn till hur attraktivt respondenten anser att centrum är samt vad 
man anser om utbudet av butiker vilka inte är knutna till de specifika fördjupningsområden 
som jag har analyserat. Dessa frågor kan därför ha påverkat indexmaterialet och utgör därför 
en osäkerhet i min studie.



69

Hur man tolkar materialet från enkäten har stor inverkan på resultatet. Genom att ha olika 
många nivåer av trivsel kan resultaten för vilka områden som har likvärdig trivsel ändras. 
Genom att ha fler nivåer kan man upptäcka skillnader mellan områden som i analysen ansetts 
ha likvärdig trivsel. Genom att ha färre trivselnivåer kan man enklare se vilka områden som 
har en högre respektive lägre trivsel. Detta kan göra att man får fler likvärdiga områden att 
välja mellan. 

Eftersom jag inte kunnat analysera alla områden mer ingående har ett urval gjorts.  Vilka 
områden som valts har i hög grad påverkat vilket resultat jag fått. Den inledande analysen 
av stadskaraktärer har legat till grund för de fortsatta analyserna. Hade istället en annan 
kategorisering valts hade valet av fördjupningsområden troligen sett annorlunda ut.

Hade jag gjort om arbetet idag så hade jag valt bort Malmberget och Mellanområdet och bara 
fokuserat på Gällivare tätort. Det är i Gällivare tätort som stadsstrukturen varierar som mest 
och det var också här man kunde hitta flest skillnader mellan områden med hög respektive låg 
trivsel. Hade jag begränsat mig till Gällivare tätort hade också antalet fördjupningsområden 
kunnat minska något vilket framförallt hade gett mer tid i varje fördjupningsområde under 
studiebesöket. Detta hade gjort att ytterligare någon aspekt av den byggda formen hade kunna 
studerats. Tillexempel hade det varit intressant att titta på om fasadmaterial påverkar trivseln. 
Hade studiebesöket kunna gjorts under hösten istället för vintern hade man även kunna titta 
på hur det privata och offentliga skiljs åt, om det är staket, häck eller bara en enkel gräskant. 
Men på grund av att det var vinter under studiebesöket så var de flesta tomterna omringade av 
en en snövall som avskiljare mellan det privata och offentliga och det var därför mycket svårt 
att analysera detta.

Att komplettera enkätsvaren med intervjustudier hade kunna hjälpt i sökandet av vilken form 
som genererar hög respektive låg trivsel, vilket jag borde övervägt i början av arbetet. Istället 
kan det vara intressant att i det fortsatta arbetet intervjua folk för att se om resultatet av denna 
studie speglar de boendes uppfattning av vilka områden som är trivsamma respektive inte. 

Vad jag kunnat gjort annorlunda samt framtida studier
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