












Figur 1. Globala målen, (Global Goals for Sustain-
able Development u.å.c.). 12 olika delmål behandlar 
frågor som rör gatan som plats.



Figur 3. Examensarbetets två olika delar

Figur 2. Olika transportslag, olika utsläpp



Figur 4. 
Problemformuleringar









Figur 7. Le Corbusier & Jacobs olika syn på stadsväv 
och gator.







Figur 9. Axialkarta över gatunätet i och runt Haga 

Figur 10. Space Syntax



Figur 11. Påverkan mellan Configuration eller 
struktur, Movement eller rörelse samt Attractors 
eller attraktorer. Baserad på Hillier et al. (1993: 
31)



Städer ska vara bra platser 
att mötas i 

Gehl (2010: 148)

Städer ska tillgängligöra 
bra väder i ögonnivå 

Gehl (2010: 168)

Städer ska vara platserför 
självuutryck och lek

Gehl (2010: 158)

Vackra städer ger bra 
upplevelser

Gehl (2010: 176)

Bra platser har en 
detaljerad skala

Gehl (2010: 162)

Städer ska vara enkla att 
cykla i 

Gehl (2010: 118)

Figur 12. Gehls (2010) nio punkter
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Figur 13. Hierarkiers uppbyggnad baserad på Marshall (2005)



Figur 14. Applicerad hierarki i sannegårdshamnen Figur 15. Modegram baserad på Marshall (2005)







Figur 16. M
atris som

 illustrerar förhållande m
ellan ett socialt och 

ett tekniskt perspektiv på gator som
 system

 och rum



Figur 17. Liknande åsikter mellan olika författare trots att synen på stadens form skiljer sig åt

Figur 18. Förhållande mellan karta och perception

Figur 19. Förhållande mellan rörelse och vistelse



















Figur 27. 
Olika metoder 
undersöker olika 
delar av det  
Sociotekniska 
systemet gator 
förstås vara .



Figur 28. Robson & McCartans (2016) 
punkter 

Diagram 
baserade
på Geels 2004



Figur 29. Nio dimensioner av beskrivande 
observation. 

Baserat på Robson & McCartan (2016: 328)



Figur 30. Gatukort, exempel Första Långgatan





Figur 31. Rutter







Figur 32. olika artikulerade sektioneringar 
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Figur 33. Sektioneringens påverkan på rörelse



Figur 34. Vasagatans allérad och dess olika funktioner



Figur 35. Skillnad mellan entrétäthet och möblering





iFigur 37. Transportstråket mellan Järntorget och Gamla Ullevi

Figur 36.
Gång- och Cykelstråket mellan Vasa- och Bohusgatan



Tidigare delkapitel har behandlat hur 
gaturummets utformning har uttryckt 

Figur 38. Radiella stråk mot centrum som korsade 
rutterna och dess korsningar på Kungsgatan



hur vissa stråk av olika karaktär varit 
genomgående genom flertalet olika 
gator i promenadernas riktning. Något 
som skiljer de stråk som beskrivs i 
detta delkapitel från tidigare stråk 
som beskrivits är att dem inte följer 
promenadernas riktning. Dessa stråk 
underbyggs istället av samband som 
upplevts finnas mellan gator som korsat 
promenadernas riktning under alla 
de olika promenaderna. Något som 
uppmärksammats genom att avvikande 
korsningar i under de olika promenaderna 
visat sig vara sammanlänkade med 
varandra. Stråken har bedömts vara 
fyra stycken och presenteras i figur 38 
tillsammans med en illustration över hur 
dessa korsar Kungsgatan. 

För att beskriva ett exempel på hur 
dessa gator bedömts hänga ihop går 
det att beskriva förhållandet mellan 
Västra Hamngatan, Raoul Wallenbergs 
gata samt Aschbergsgatan. Västra 
Hamngatan korsades under första rutten, 
Aschbergsgatan under den andra rutten 
och Raoul Wallenbergs gata korsades 
under tredje rutten. Under två av de tre 
rutterna bedömdes dessa tre gatorna 
skilja sig markant från tidigare gator 
som korsats i promenaden. I fallet Västra 
Hamngatan skilde sig inte bara bredden 
i sektionen markant mot Kungsgatan 
som promenaden följde utan även 
graden av sektionering och tillåtna 
användare. Aschbergsgatan skilde sig 
också den i sin sektionering, i fråga om 
bredd och artikulation från Vasagatan 
även om förhållandet inte är lika tydligt 
som mellan Kungsgatan och Västra 
Hamngatan. Detta eftersom Vasagatan i 
sig var bredare än Aschbergsgatan. Något 
som dock särkilde korsningen mellan 
Aschbergsgatan och Vasagatan från 

resterande korsningar längs Vasagatan 
var att det dels var en fyrvägskorsning 
för spårvagnar och dels att det var ett 
uppehåll i bebyggelsestrukturen som 
syns i kartan i figur 38.  Korsningen 
mellan Raoul Wallenbergs gata och Nya 
Allén skilde sig inte lika tydligt från 
transportstråkets övriga korsningar. Detta 
beror dock till stor del på att de radiella 
stråken mot centrum är de enda gatorna 
som korsar transportstråket. Gatorna 
som visas i figur 38 är de enda gatorna 
som förbinder den del av Göteborg som 
är belägen inom vallgravarna med de 
delarna som är utanför vallgravarna längs 
transportstråket. 

Det första observationskapitlet 
behandlade hur gatans utformning i 
sin sektion kunde påverka hur gatan 
sedan fungerade som ett system. Det 
andra observationskapitlet behandlade 
hur vissa delar av gatan som ett system 
kunde uppfattas under observationerna 
eftersom dessa var uttryckta fysiskt i 
rummet. I detta kapitlet undersöks istället 
vad som händer när de olika gatorna i de 
olika rutterna sätts i relation till varandra 
och hur de olika rutterna tillsammans 
uttrycker en underliggande hierarki. 
Detta trots att dessa hierarkier inte är 
direkt tydliga i en kartrepresentation likt 
den i figur 39 samt figur 40. 





Figur 39. Hierarki runt Haga
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