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SAMMANFATTNING

gång och cykel. Detta har bland annat lett till att gång och cykel har prioriterats i 

och gågator hör ofta ihop med ambitioner om ökat liv och rörelse i staden. Även ökat stadsliv 
beskrivs i nationella och lokala planeringsdokument som en effekt av ökad koncentration av 

uppkomst och utveckling underförstådd. Samtidigt som stadslivet ofta beskrivs vara en central 
aspekt i planeringen så relateras den inte lika ofta till vilken roll det fysiska rummets utformning 
och möbleringen har för gåendes förutsättningar till rörelse och interaktion. Detta synnliggör ett 
kunskapsbehov att skala ner det abstrakta “livet” till vad det betyder i praktiken och hur olika 
utformningar relaterar till människans sociala samspel på gågator. 

Syftet är att åskådsliggöra relationen mellan de sociala värdena och den fysiska utformningen 
på Eskilstuna gågata genom att se på samband mellan teori och resultat. Detta görs med fokus 
på målgruppen; gående, som huvudanvändare av gågatan. Hur gåendes sociala samspel och 
rörelsemönster ser ut på gågatan sätts i relation till huruvida olika utformningar och 
möbleringar av gatan kan anses främja ett ökat “liv” eller inte. Syftet är vidare att konkretisera 
vilka sociala värden som kan lyftas vid olika utformningsförändringar med utgångspunkt från 
Eskilstuna gågata. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. 

Den första delen presenterar hur en gågata och den gående beskrivs i nationella planeringsdokument 
samt vilka egenskaper dessa har. I den första delen presenteras även det sociala samspelets relation 
till den fysiska miljön i både tidigare forskning och teori. 

I den andra delen presenteras en arbetsmodell som visar tillvägagångssättet och metoden för fallstudien.

inventering och observation av sociala beteendemönster på gatan visar exempelvis att entréer 

utformningar och sätt att möblera gatan på inte verkar lyfta det sociala livet på gatan medan andra 
utformningar i större utsträckning bidrar till en koncentration av “livet”. Uppsatsen avslutas med 
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Inledning

Inledningen syftar till att ge en kort inblick över hur planeringen historiskt har sett ut för gående 

och rörelse i den fysiska miljön, presenterar bakgrunden en övergripande beskrivning av hur 
gåendes perspektiv historiskt har prioriterats i planeringen. Vilka problem fanns i planeringen 

uppsatsen antar och vilka avgränsningar som gjorts i studien.

1. 1 BAKGRUND  

Fotgängaren är gatans viktigaste deltagare. Det skulle vara svårt att prata om utformningen av 

nära koppling till fotgängarens behov och agerande i olika miljöer. Vid planering av gatan är god 
kännedom om hur fotgängaren agerar och fungerar i sin omgivning ett relevant inslag i 

Invandrare och Minioriteter, med titeln Ses vi på gatorna?
byggda miljön i dagens debatter har framställts att handla om boendeformer och att bo blandat. 

funktioner den fysiska miljön har. Därför är nyckeln till den framtida planeringen för människan 

I många städer i USA är stadslivet på gatorna mer en ovanlighet än en vanlighet. Avsaknaden av 
gående i amerikanska centrum kan förklaras av den fysiska miljöns utformning eftersom centrum 

mot effekterna utav separering av offentliga funktioner, standardiseringav kommersiella centra 

viktiga delar i det sociala perspektivet i planeringen ofta glömdes bort. Ett ökat fokus på bilismen 

form. I bilismens era blev gågatan en nödvändighet för att gående skulle kunna ta sig fram. Gågatans 
uppbyggnad och utveckling i enskilda städer var dock ofta problematiskt då de nya och breda 
gågatorna inte helt uppfyllde kriterierna för gågator eftersom bilarna fortfarande använde gatan som 

har det varit en successivt positiv stadsutveckling för livet på gatorna. Detta i och med en motreaktion 

1. INLEDNING
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Det ökade behovet av bra vägkapacitet för bilarna bidrog till att ökad vägkapacitet prioriterades 

synnerhet, har det funnits mindre utrymme i planeringen för de sociala aspekterna av livet på 

skapas större möjligheter för att se och möta andra människor utomhus. Genom att människor rör 

fysiska miljön och miljöns utformning är knutna till varandra och de sociala aktiviteterna som 

Vem tycker om att promenera längs en gata med höga skyskrapor, utan fönster, utan entréer och 
utan något som händer eller inspirerar längs gatan? 

Eskilstuna kommun står inför nya utmaningar när gågatan i centrum planeras att byggas om. 
Gågatan har inte byggts om sedan 80-talet och anses av både invånare och kommuntjänstemän
vara generellt tråkig samt i stort behov av ombyggnad (Eskilstuna kommun, 2011:5f). Att det 
behövs en förändring är alla överens om. Eskilstuna kommun vill utforma gågatan för människan; 
människan som går och uppehåller sig på gatan. En ny utformning och möblering av gågatan syftar 
till att ge möjlighet till ett lyft för både gågatan och stadslivet1. 

1.2 PROBLEMFORMULERING

under modernismen synliggjordes och kritiserades. Synen på gående som en typ av transport har 

ett hållbarhetsperspektiv i många kommuner, har fotgängaren prioriterats högre i planeringen 
tillsammans med cykelplaneringen. Däremot har ofta cyklisterna ofta varit fokusgruppen i de 

och ökad attraktivitet för gående, är återkommande ambitioner i kommunala och statliga 

hastigheten som blir avgörande i frågan om trygghet och hur det sociala samspelet utspelas på 

kan bidra till ökad rörelse och social interaktion för endast den gående människan, i ambitionen om 

Utmaningen ligger således inte i längre frågan om vi ska planera för att lyfta livet för gående, utan 
hur vi planerar i praktiken för att lyckas. 

1 Anna Edvinsson, Landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun, personlig kommunikation, 25 januari 2015
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

även till att undersöka hur relationen ser ut mellan mänskliga beteendemönster och olika 
utformningar på Eskilstuna gågata samt se till hur denna relation beskrivs i teorin. Detta 

William Whytes teorier kring hur olika utformningar påverkar beteendemönster och aktiviteter. 
Genom detta leds diskussionen även till hur människans behov och perspektiv kan lyftas i 
utformningen tillsammans med en strävan efter ökat liv på gågatan. Den ledande 
forskningsfrågan för uppsatsen är:
 
 Hur ser korrelationen ut mellan teori och resultat för Eskilstuna gågata, 
 gällande relationen mellan olika utformningar och beteendemönster?

som kan lyftas vid förändringar i utformningen av den fysiska miljön. Genom uppsatsens inriktning 
på planering för människan och dess beteende i fysiska miljöer, kan olika utformningar och 
möbleringar av den fysiska miljön diskuteras. Vidare kan frågan om hur utformningen och 
möbleringen förändras och/eller utvecklas för att bidra till ökat stadsliv på gatan diskuteras. 
Vägledande begrepp i arbetet är: sociala samspel, rörelse, aktiviteter, upplevelse och möten,.

Vidare frågeställningar utöver den ledande forskningsfrågan är:

 

närmare ett svar på den ledande forskningsfrågan samt de övriga frågeställningarna. 
på en gågata studeras är det relevant att tydliggöra vad en gågata är och vad den har för roll i 

studera hur livet ser ut på platsen idag. 

1.4 UPPLÄGG
Uppsatsens disposition följer i stora drag upplägget: Inledning, Metod, 

I den första delen presenteras uppsatsens forskningsdesign. Därefter introduceras de tre huvud-
aspekterna som berörs i uppsatsen: gågatan, den gående och det sociala samspelet. Därefter 
presenteras tidigare forskning i ämnet med genomgångar av tidigare liknande studier som 
den som genomförts i samband denna uppsats. Forskningsöversikten följs av ett teorikapitel
där teorier presenteras med utgångspunkt från de teoretiker som presenterats i 
forskningsöversikten. Teorikapitletfungerar som ett eget teoretiskt ramverk för den egna studien. 
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I del två, presenteras tillvägagångssättet för studien. Metodvalet motiveras utifrån det valda fallet. 
Denna del ger även en djupare beskrivning till hur metoden används i studien.

I del tre presenteras fallstudien. Delen är uppdelad enligt: nuläge, resultat och diskussion. 

både inventering och observation. Detta följs av en diskussion av resultaten, metoden samt större 
diskussionsfrågor kring ämnet som helhet. Diskussionen avslutas med konkreta ideér och slutsatser 

1.5 AVGRÄNSNINGAR
En gågata nyttjas och används av många målgrupper. Trots att en gågata syftar till att endast 

etniciteter. Eftersom studien lyfter de gåendes perspektiv och avser att fungera som ett underlag till 
vidare arbete kring utformning av gågatan är fotgängaren huvudmålgruppen för studien. Detta 
innebär att undersökningen lämpligen kan kompletteras med fokus på andra målgrupper. 

Alla städer har olika förutsättningar och utvecklingspotential. Förutsättningarna för hur en gågata 
kan utvecklas kan därför se olika ut i olika städer. Detta gäller såväl planeringsbestämmelser, mål 
och ambitioner. Eskilstuna kommuns ambitioner och mål kring förändring och utveckling av 
centrum ligger till grund för denna studie.  

studieområdet. Anvisningsmärken för gågata samt vägarnas sträckningar visar tydliga gränser för 
gågatans början och slut. Däremot kan avgränsningar för när en gågata börjar och slutar även byggas 
på subjektiva uppfattningar och gränsen kan uppfattas som diffus. De administrativa och fysiska 
gränserna används därför som avgränsningar och utgångspunkter för studieområdet och bygger 
därmed inte på subjektiva uppfattningar om när gågatan börjar och slutar.

De tidigare studierna som presenteras i uppsatsen bedöms som högst relevanta för uppsatsen ämne 

tidigare har använt är deras teorier av hög relevans för ämnet och utgör därför utgångspunkterna för 
det teoretiska ramverket. Teori berörande de socialpsykologiska aspekterna för gående och dess 
beteende på gatan är även ett relevant inslag i denna studie eftersom intresset riktas mot relationen 
mellan beteenden och utformningen.
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1.6 FORSKNINGSDESIGN OCH METOD
Forskningsdesignen för uppsatsen är en enfallsstudie och metoden en strukturerad observation. 
Detta kapitel presenterar vad en fallstudie samt en strukturerad observation är och vad de innebär.

som en komplettering till detta kapitel.

Enfallstudie  

huvudsakliga fokus inom denna avgränsning. En fallstudie handlar om: ”… en undersökning 

sammanhang kan inte ett fall representera en hel verklighet. Detta gör det svårare att dra 
generella slutsatser om verkligheten. Dock kan fallstudien ge antydningar till hur verkligheter ser 

går därmed att delvis sammanfatta utifrån fallstudier genom att den kan bidra till en kunskaps-

fenomen. Därför kan fallstudien väl jämföras med andra samhällsvetenskapliga metoder menar 

Fallstudier skiljer sig från andra forskningsdesigner genom att det valda fallet måste vara 

till hur undersökningen kan komma att användas. Två exempel på användning som motiverar 
det valda fallet är att det är mer likt ett typfall än ett avvikande fall. Detta ökar sannolikheten 

för att skapa ett teoretiskt underbyggt resonemang kring resultaten för framtida 
ombyggnadsplaner för Eskilstuna gågata samt öppna upp för möjligheten för att upprepa studien.

Fördelar och möjligheter med fallstudier
Fallstudien genomförs med närhet till studieobjektet vilket är en utav fördelarna med en fallstudie. 

data löpa mindre chans att ”falla platt” och lättare sättas i kausuala sammanhang för att förklara de 
händelser som sker på den gata som studeras. Det handlar därmed ofta om processer och relationer 
där fallstudien kan fungera som ett verktyg till att förklara varför eller hur vissa mönster eller 
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Att studera aktuella händelseförlopp kan ses som en fördel i sig, särskilt i kombination med 
direkta observationer eller systematiska intervjuer. Detta beror på att det inte går att medvetet 

Begränsningar i studien
Praktiska begränsningar, i form av tid eller resurser gör ofta att en mindre del inom det fenomen 

denna uppsats innehar begränsningar såsom att den strukturerade observationen inte kan 
genomföras under längre tid än till maj trots att en längre tidsperiod hade kunnat öka 

årstider än vår inte studeras på grund av tidsbegränsning i arbetet. Tidsaspekten berörs särskilt 
vid kvalitativa studier som tar längre tid, som exempelvis intervjuer eller observationer under 

Strukturerad observation

UPPLÄGG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

fokus på den naturliga miljön. Observationerna kan även synliggöra människors naturliga 
beteendemönster och bidra med en social dimension i denna uppsats. En strukturerad observation 

Den strukturerade observationen genomförs vanligast som en dold observation och är även 
tillvägagångssättet i denna studie. Detta innebär att forskaren är “osynlig” och därför antar rollen 
som en fullständig observatör. I samband med observationer är observationsschemat av stor 

Observationsschema

Totalt          -                  -                -                 -

Män               -                    -                  -                   -

Kvinnor         -                   -                  -                   -
11-12        19-20 11-12        19-20

Helgdag kl Vardag kl

 6

DEL 1

Totalt         -                   -                   -                       -

Stående       -                       -                    -                          -

Sittande       -                       -                    -                        -

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade              aktivitet

Helgdag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor



Inledning

Ofta används ord eller bilder för att visa på abstraktheter i siffor. Inom social forskning används

observationen. Metoden syftar till att visa på reliabilitet då generalisering av data ska kunna visa på 
liknande mönster vid upprepade likadana observationer. Att mätningen kan visa på reliabilitet 
innebär dock inte att mätningens validitet är god per automatik. God validitet innebär att mätningen 
sker på det som forskningen syftar till att mäta och att mätningsmetoden används konsekvent 

Validitet och reliabilitet 

och en halv människa när dessa räknas i antal men däremot kan tolkningar spela en roll när de 
utförda aktiviteterna är svåra att passa in i de utvalda kategoriseringarna. Detta kan exempelvis 

kategori av aktivitet som aktiviteterna ska räknas. Det kan även vara så att människor som blir 
observerade kan upptäcka att de blir observerade och att de därefter agerar på ett annorlunda 
sätt än vad de skulle gjort annars. Det skulle i så fall bidra till ett resultat som möjligtvis inte 
representerar den vanligaste utförda aktiviteten. Den information som samlas in vid en 
strukturerad observation kommer att innehålla utrymme för tolkning och det är då viktigt att 
vara uppmärksam på vilka tolkningar som görs och vara kritisk mot om resultatet verkar 
trovärdigt med dessa tolkningar eller inte. Flera observationer kan öka trovärdigheten samt att 
vid räkning av människor kan tolkningarna få mindre utrymme än vid alternativa undersökningar. 

problematiskt vid studier av mänskliga beteenden eftersom dessa förändras. Det kan vara av 

försöka öka reliabiliteten även om frågan kring hur reliabiliteten säkerställs i kvalitativa metoder 
är problematisk. Det är en fördel att observationer används i en fallstudie på grund av att den är 

1.7 BEGREPPSDEFINITIONER

gågata 
anledningar. Exempelvis får motorfordon korsa gatan om det levererar varor till butiker, vid 
transport av gods till boende, för transport av gäster till hotell samt transport av sjuka och 
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gående, när personen går samt 

för gående gäller även för övriga personer som kan betraktas som gående. Bestämmelserna 
gäller bland annat var personen ska gå, exempelvis på vägrenen, trottoar, övergångsställe etc 

1. 
Båda begreppen gående och fotgängare används i uppsatsen. Användningen anpassas till 
respektive källas användning av begrepp.  

Begreppet interaktion används i samband med sociala företeelser och syftar därför till social 

Inom den socialpsykologiska vetenskapen undersöks relationen mellan individen och den sociala 

beteende och det omgivande samhället. Det omgivande samhället omfattas av: individer, grupper, 

menar att samhället fungerar likt ett organ som formar sociala strukturer. Samtidigt formar 

Begreppet stadsliv används ofta för att beskriva positiva upplevelser om en plats och syftar ofta 
till liv och rörelse. Flera aktörer i samhället utrycker en strävan att mot ökat stadsliv på utvalda 

punkter. Det kan snarare tolkas som att det är en koncentration av många människors närvarande 
och rörelse som skapar liv till platsen. Det är därmed inte är miljöns avgränsningar som avgör var 

avgränsningar tenderar stadsliv som begrepp att användas för att beskriva ett större områdes 
karaktär. Vidare verkar en plats med hög koncentration av människor som går och uppehåller sig, 

1 Trafikverket, mejlkontakt, 16 mars 2015
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2. FYSISK PLANERING FÖR MÄNNISKAN

socialt perspektiv.

På grund av den evolutionära utvecklingen i samhället har det uppstått skillnader mellan i den nutida 
fysiska utformningen av staden och utformningen förr i tiden. Gatornas utformning har förändrats 
sedan slutet på 1800-talet då gatorna anpassades till långsamma transporter som fotgängare och kärror. 

till olika färdmedel. Vad som dock förenar gatan förr och nu är att gatan är föränderlig med tiden. Alla 

2. 1 DEN NUTIDA GÅGATAN I STADEN 

funktion inkluderas i stadsbyggnadssammanhang bygger på begreppen; stadsbyggnadskaraktär, 
gaturum och mänskligt innehåll. Dessa begrepp hanterar fem egenskaper; strukturella, rumsliga, 

centrum ska människor både kunna vistas och röra sig 
vilket gör att planering av gaturummet i centrum kan 
kräva en viss fördjupning. De sociala egenskaperna som 
gaturummen ska inneha ställer därför högre krav på 

mötesplatser och platser för människor att uppehålla sig på. 
Gångstråken fungerar som ”katalysatorer” för stadslivet. 

”pratbara ytor” och aktiviteter är bidragande positiva 

Gågator bidrar ofta till en positiv utveckling i centrum på grund av att den ofta bidrar till en mångfald av 
 Det går att öka förutsättningarna 

planeringen för bra miljöer för gående bör vara; god visuell miljö, livfullhet, säkerhet och god belysning 

Lugna gatan! - och kommunen – 
tra kplanering i lokal tillämpning 
och möjligheter för vidare förändringsarbete kring olika utformningar av den fysiska miljön. Att en 
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Strukturell       Stadsbyggnads-            Linjeföring, Sektion, Material
                          karaktär
Rumslig           Gaturrum                     Linjeföring, Sektion, Material

Estetisk            Gaturrum                     Linjeföring, Sektion, Material

Funktionell     Gaturrum                     Linjeföring, Sektion, Material

Social               Mänskligt innehåll      Linjeföring, Sektion, Material

                                                                         
Egenskap            Begrepp                          Dimension      

Vägar och gators utformning 2004 s 12
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Planeringen av själva utformningen har inte bara 
betydelse för hur gaturummet används utan även hur 

.
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2. 2 GÅENDE SOM ETT TRAFIKSLAG
Hur människan rör sig i staden har förändrats i takt med att städerna har utvecklats. 
Externhandelsutvecklingen har i många städer bidragit till en utmaning att behålla människor som 
går och vistas i städernas centrum. Med en kraftigt ökande externhandelsutveckling tillsammans 

befolkningen är i en stad och hur denna är fördelad är utgångsläget för hur mycket liv och rörelse det 
kan skapas på gatorna. Om människor bor långt ifrån varandra och långt ifrån stadskärnan blir det en 

En gångbar stad

såsom cykel och bil men en betydande skillnad mellan gång, cykel och bil är att 85 % av alla 

Sverige där de gående särskilt har prioriterats i strategiska planeringsdokument. Bland dessa hittar vi 
Stockholms översiktsplan: Promenadstaden Malmös Fotgängarprogram 2012-2018

Malmö stad har gjort en undersökning där de har försökt konkretisera vad som får personer att välja 

Gångbar stad- att skapa nät för gående, 2013 s 12. 

denna upplevs har betydelse för upplevelsen om staden som helhet. Därför är gatan ett utav de 
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arkitektonisk utformning. Att konstruera en vacker omgivning kan till och med vara en omöjlighet, 

2. 3 DET SOCIALA SKÅDESPELET
Att det är människorna på en plats som kan bidra till ökat liv beskrivs av bland annat författarna 

trots det kan det gå att ringa in vad ”livet” på en plats kan ha för begränsningar i den fysiska miljön. 

beskrivning av vad ”livet” är. 

Att vistas utomhus på gatorna ger möjligheter till andra sociala möjligheter än inomhus. 
Utomhusmiljön ger en annan dimension till möjliga spontana upplevelser än inomhusmiljön. En 
människa som vistas utomhus som till synes kan vara ensam deltar passivt i vad som händer på 

Det går exempelvis att utföra passiva aktiviteter såsom vila, samtidigt som personen är närvarande 

social aktivitet i offentlig miljö. Gehl kallar detta mänskliga skådespel i offentlig miljö för sociala 
aktiviteter, eftersom dessa skapas då en person är i närheten av andra i en offentlig miljö. Det 
passiva eller aktiva skådespelet hör därför samman med hur och var livet uppfattas att vara på 
platsen. Gehl menar dock att planering för den fysiska miljön inte har ett direkt samband till 

begränsar möjligheterna till vad som utspelar sig på platsen. Dessa fysiska barriärer gör att sinnena 

Aktiviteterna inom dessa gränser blir därav av betydelse för vilket skådespel som utspelar sig på 

eller möjliggöra exempelvis hur långt en människa kan höra, se och uppfatta andra. Därigenom kan 
planering för den fysiska miljön forma förutsättningarna för interaktion mellan människor 
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2. 4 SAMMANFATTNING

uppfattningen om platsen blir frågan om platsen upplevs som positiv eller negativ mer central 

plats som erbjuder möten, aktiviteter och uppehållsplatser. Detta verkar inte vara långt ifrån de 

underförstådd och fokus ligger istället på att beskriva stadslivet i en utmaning som uppstår vid 

mindre fokus på de sociala aspekterna kring människans rörelse och vistelse på en plats i sin 
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            “The pedestrian is a social being: 
                            he is also a transportation unit, 
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fysiska miljön som sådan och hur den upplevs, samt olika sociala gruppers tillhörighet i olika miljöer. 

år 1990-1991 som är av liknande karaktär som Whytes. Presentationerna av undersökningarna syftar 
till att belysa hur tidigare studier av rörelsemönster och aktiviteter har sett ut för gående och hur den 
fysiska miljön gett upphov till olika beteendemönster. 

3. 1 UPPDELNINGAR AV OFFENTLIGA RUMMET

inte enbart ett objektivt material. Det är på grund av detta som människan skapar begränsningar av 

begränsningar. Eftersom det fysiska rummet skapas av den sociala människan så skapas rummet 

Arkitekturen i sin helhet blir därmed ett uttryck för olika sociala domäner med olika tillhörande 

För att se hur “rummet” används av olika sociala grupper undersökte Hillier kvinnors och mäns 

kvinnor och män använde det offentliga rummet på gatan ungefär på samma sätt och lika mycket. 
Detta innebar att ingen grupp var dominant på gatan. Däremot visade resultatet inom bostaden att 
rörelsemönster för kvinnor och män var mycket olika och de platser där kvinnorna dominerade 

medan utrymme inom bostaden visade separerade använda utrymmen i större utsträckning. Utifrån 
Hilliers undersökningar är gatornas utrymme inte uppdelade efter sociala domäner och gränser på 
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3. 1 DEN GODA GATAN

Great streets  med 
att beskriva att en gata har stora sociala värden och utgör en stor del utav det sociala samspelet 

gator som inte har lyckats att bli bra gator är gator som brustit i vinklar, centrumpunkter, linjer, 
eller annat som inte får personer som passerar gatan att uppmärksamma något speciellt längs 

Gator måste alltid utformas på något sätt och den fysiska utformningen får därför alltid en roll i 

kvarter. I Trädgårdsstadsinspirerade städer planeras för att människor ska interagera med varandra i 
parker. I dessa städer sker de naturliga mötena i parkerna och eftersom det sociala samspelet främst 
utspelas i parkerna byggs de ofta centralt i Trädgårdsstaden. Gatan får därmed en mindre social 
betydelse för möten. Städer inspirerade av kvarteren i Aten visar på en ännu tydligare, nästan 
fundamental, inriktning emot planering av liv på gatorna. Att planera för var, eller hur människor 
ska mötas eller vistas ansågs som något negativt av de som förespråkade denna planeringsinriktning. 
Andra planeringsinriktningar var i början av sin framgång under 1920-talet men något som 

Den egna bostaden fyller inomhusfunktioner och gatan ska fylla utomhusfunktioner. Gatan ska vara 

det kan även bli en plats för politik. Det är just att gatan är offentlig och tillgänglig för alla som gör 
den central i det sociala samspelet. Om en bra gata ska hittas måste hela gatan ses till sin helhet 

Lutning- Gatorna ska inbjuda till samtal och göra så att de passerade har något att prata 

  långt människor ser. Ser människor mycket av gatan så ser de även mer dramatik som 

Början och slut
  bra gator. Det viktigaste är att början och slutet koms ihåg och är iögonfallande 

Byggnader

  gata. Med olika ägare blir gatan fylld med olika karaktärsdrag eller åtminstone olika 
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Detaljer- Bänkar kan i många fall inbjuda till både vila och närvaro i miljön. Offentliga 

  önskade samhällsgrupper på gatorna. Mindre önskade är exempelvis tiggare och 
  hemlösa. Att utforma en fysisk miljö på ett visst sätt kan dock inte lösa sociala 
  samhällsproblem. Det är inte dess samhällsuppgift och bör så inte heller vara fokus 

Platser
  viktiga funktioner. Mindre gator har ofta olika karaktär och fyller olika funktioner 

Framkomlighet- Att ha möjlighet att ta sig från en plats till en annan genom att gå tvärsöver 

Täthet- Att den fysiska miljön är planerad gör inte automatiskt att människor går där det är 
  tänkt att de ska gå. Däremot kan planeringen styra vad som ska byggas var. Finns 
  det många och täta bostäder i närheten av den gata man vill locka människor till 

Diversitet – Olika funktioner på gatan erbjuder olika typer av upplevelser som är nära kopplat 
  till livlighet, aktiviteter och variation på gator. Detta innebär att funktioner som 
  exempelvis bio, matställen, kontor och affärer fyller olika syften till olika människor 

Längd- Om en gata ska upplevas speciell kan inte vara för lång. Upplevelsen av att det är något 

  för när upplevelsen om när något anses vara speciellt, övergår i att upplevas mindre 

Kontrast- Vad som skiljer en gata från en annan är vad som skiljer den designmässigt från 

Tid
  sociala företeelser tar lång tid att förändra men så behöver det inte vara. Det tenderar 
  dock att handla om en successiv utveckling av beteenden när förändringar görs i den 

Med sociala värden menas att människor interagerar med varandra och därmed skapar skådespel på 
platsen som de inte hade kunnat skapa själva. Vidare är en av gatans viktigaste egenskaper att föra 
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3. 2 TIDIGARE STUDIE I NEW YORK

genomförda direkta observationer av människors rörelse och nyttjande av offentliga utrymmen 

Metoden för studien var främst observationer. Observationerna kompletterandes med enstaka 
intervjuer. Enligt Whyte tenderar människan att agera enligt vanor eller rytmer. Studierna på 

Bland annat visade studierna att sporadiska aktiviteter förekom på morgonen. Detta kunde vara 
leveranser till affärerna och personer som stannade till för att äta frukost. På förmiddagen runt 
klockan 11 började livet att uppstå. Vid den tiden började människor att dricka alkohol och 

skillnader mellan vad människor berättade i intervjuerna och vad de gjorde på platserna. I själva
verket handlade det om att de gjorde exakt tvärtom jämfört med vad de att de gjorde i intervjuerna. 
Ett exempel är att människor berättade var de gillade att sitta ned medan de satte sig på helt andra 
platser än var de sade. Hur människor ville framstå att de gjorde var inte hur de framstod i praktiken 

Dolda kameror som var uppsatta på gatorna visade att människor helst inte avvek från den ström av 
gående som skapades på gatan. Filmen visade att människor tenderade att gå in i strömmen och röra 
sig in mot mitten av strömmen av gående där konversationerna ofta hölls. Varför konversationerna 

starkt samband var yta och antal människor. Antalet människor tenderade att öka ju mer yta som fanns, 
särskilt den yta som ansågs vara ”öppen” och där mycket av platsen gick att se. Att kunna ha uppsikt 
över platsen visade sig ha en inverkan på hur många människor som lockades till platsen trots att 
Whyte även observerade att mindre torg också lockade människor. Lika starkt samband såg Whyte 

roll, utan människor tenderade att sätta sig på betongavsatser likaväl som på välformade bänkar. 
Däremot menar Whyte att undersökning möjligen skulle kunna ha fått andra resultat om detaljer 

Trots att Whytes undersökning inte visade ett starkt samband mellan sittplatsens kvalitet och var 

än avsatser. Dock går inte effekterna av olika kvaliteter att förutsäga i förväg. I sökandet efter exakta 
mått på hur högt, hur lågt, och hur bred en sittplats bör vara för att ha en hög kvalitet kom Whyte 

sammanhang. Varje plats måste ses som unik och varje fysisk utformning anpassad till dess kontext. 
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tenderar att ingripa i den fysiska miljön och bestämma hur många som bör gå på den gata eller på 
det torg som planeras. Vidare menar han att planeringen för antalet människor inte går att styra. 
Människor kommer att avgöra själva när det är för mycket folk på en plats och vid den gränsen 
kommer automatiskt färre att vistas där. Det går därför inte att få för mycket folk till en plats 

3.3 TIDIGARE STUDIE I STOCKHOLM
En undersökning på uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor genomfördes under ledning av 

fotgängaren, fotgängarens aktiviteter och rörelse inom det utvalda området. Studien pågick under 
vintern och sommaren på grund av Skandinaviens två-säsongs kultur där årstiderna sommar och 

Det genomförda projektet i Stockholm genomfördes som tre del-projekt med en tillhörande 
frågeställning till varje del:

  ansåg vara av hög kvalitet i stadsrummen. 

Undersökningsområdet var ungefär 1 km2 och kallades för ”det centrala cityområdet”. 
Undersökningen inleddes med en beskrivning av hur det är att gå, uppehålla sig och vilka sociala och 

  välplacerade caféer, många möjligheter till övriga sittmöjligheter

En vacker stad ska innehålla:
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Vidare kännetecknas en bra stad av rikedom av tre typer av aktiviteter: nödvändiga aktiviteter, 
valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. Enligt Gehl är valfria aktiviteter är extra känsliga för 
låg kvalitet i miljön. Förklaringen menar han är för att: ”En god stad är som en bra fest. Gästerna 

platsen var istället en stora trappa med utsikt mot ett torg. På Sergels torg genomfördes 

9 sittplatser på Hötorget, medan antalet sittplatser på Sergels torg var 80 stycken. Aktiviteterna 
som observerades grundades på var människor samlades i samma rum samt den plats där de ser, 
hör och deltar passivt eller aktivt i samspel med andra människor. De nödvändiga aktiviteterna 
var näst intill givna enligt Gehl. Oavsett den fysiska miljön kommer människor på ett eller annat 

att det tydligt inte fanns ett sammanhängande gågatunät i Stockholms city trots de bilfria torgen 

För att se nyttjandet från ett helhetsperspektiv 
räknades alla sittplatser som fanns. Sittplatserna 
delades in i typer av caféstolar, bänkar och 

sittplatser upptogs av caféstolar i Stockholms city. 
Detta kan kritiseras menar Gehl då en god stad 
har många välplacerade offentliga sittplatser 

 

värdera solmöjligheten och placeringen i förhållande 

och utsikt på en skala 1-5. Mätningarna på 

användning av 60 % av bänkarna och kunde 
därmed konstateras inneha hög kvalitet utefter 

19Figur 4. Jan Gehls undersökningsområde. 
Källa: Gehl, STADSRUM & STADSLIV I STOCKHOLMS CITY, 1991 s 8
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Slutsatserna av Gehls studie av Stockholms city år 1991 till en bättre stad att gå i:

En av slutsatserna för en bättre stad att uppehålla sig i:

3.4 SAMMANFATTNING
De tidigare studierna visar att observationsstudier har genomförts på större städer men ingen utav de
de studierna presenterar undersökningar i en stad som är i samma storlek som studien i denna uppsats. 
Både gåendes rörelsemönster samt mönster för att uppehålla sig på en plats genom olika aktiviteter, 

människor lockas till platser där många människor redan går eller vistas. Undersökningarna 

jämförs med varandra. Sammantaget för de fyra författarnas slutsatser visas den fysiska miljöns 
utformning i form och design har betydelse för beteenden på platsen och att det går att påverka vissa 
beteendemönster genom utvalda förändringar i utformningen. Undersökningarna är genomförda under 
olika årtionden vilket innebär att studier av människor och beteenden i förhållande till den fysiska 
miljön har intresserat forskare under en längre tid. Dock innebar detta även att sociala beteendemönster 
kan ha förändrats under tiden mellan undersökningarna och även sedan den senaste genomfördes. 
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Figur 2. Den hiearkiska rumsliga organisationen. 
Källa: Gehl, 2011 s 59  21
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4.1 STÄDER FÖR MÄNNISKOR

människans uppfattningar och sociala domäner möjliggörs en förståelse för det sociala samspelets 

miljön kan inte enbart förklaras utifrån exempelvis studier som utgår från “de fysiska 

I och med att antalet privata miljöer successivt har ökat behöver de privata miljöerna kompletteras 

Sociala betydelser, sociala strukturer och dess rumsliga ordning

illustrerar detta med hjälp av: “Den hierarkiska rumsliga ordningen“. Modellen åskådliggör olika 
gruppers tillhörighet till olika rumsliga miljöer. Planering för olika grupper i samhället kan se olika 
ut, och därför kan det vara av betydelse att veta vilka grupper olika miljöer välkomnar. Hur livet 

som deltar olika mycket på olika platser. Diskussioner kring fysisk utformning 
härleds därmed till sociala strukturers uppdelning mellan olika 
samhällsgrupper. Modellen visar en övergripande social 
tillhörighetsordning för olika grupper. Inom rummen 
sker möten mellan människor på olika sätt som gör att 
förståelsen för sociala strukturers rumsliga tillhörighet 

kännedom om vilka grupper som agerar inom de sociala 
strukturerna går det att utforma en miljö för en viss grupp. 

är privata, publika, semi-publika och semi-privata. Gehl 
menar att den publika platsen är tillgänglig för alla grupper. 
Till helt publika platser, hör exempelvis offentliga torg och 
gågator. De privata rummen kan exempelvis vara den egna 
bostaden medan ett shoppingcenter kan vara ett semi-privat 

4. TEORETISKT RAMVERK

DEL 1

upplevelser av gatan samt hur interaktion mellan människor skapas. Detta följs av en genomgång 

utformningar kan fylla. 
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Gränserna mellan vilka platser som är privata och offentliga ibland vara diffusa. Exempelvis 
har bostadskvarter ofta en semi-privat karaktär på grund av att dessa angränsar till privata 

trygghetskänslan på en gata kan diffusa avgränsningar vara ett problem menar författarna till 
The City Reader 
människor vistas. Hur tydliga gränserna är och hur dessa ser ut spelar därför en roll för livet 

The death and life of american cities 

arbetarklasskultur och främst bestod av vita. Aktiviteterna, de sociala mönstren och livet på 

Om platser ska studeras utifrån deras autenticitet härleds diskussionen till tiden. I varje 
generation skapas olika bilder av omgivningens autencitet utefter den tidsperioden den studeras 
i. Varje person har egna uppfattningar av sin omgivning. Således är upplevelser tidsbundna. 

skillnad mellan vision och verklighet. Planeraren kan inte utgå från att dennes visioner avspeglas 
i verkligheten. Exempelvis är Hammarby sjöstad en ödslig stadsdel och verkligheten stämmer 

rums offentliga karaktär mindre på det fysiska rummet i sig och mer på vilken typ av relationer 

mellan planeraren som ser miljön utifrån planerarperspektivet och på det sättet kan kontrollera 

riskeras en förlust av social interaktion och sociala värden. En planerare bör därmed förstå 
rummet även bortom byggnaderna i sig. Det är en fråga om utformning tillsammans med minnen 

Omgivningen och människan
En människa skapar olika mentala bilder om en plats beroende på hur platsen ser ut och hur den 

möjlighet till social interaktion på en plats är en viktig del när en person skapar sig en positiv 
uppfattning om en plats. En gatas funktion handlar därmed inte bara om att gatan ska erbjuda 

associeras till positiva upplevelser medan andra gator kan vara associerade till negativa 
22
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Gatan ska exempelvis innehålla egenskaper som bidrar till sällskaplighet men även ensamhet. 
Människor kan alltså dras till gator för att andra människor är där men även för att vilja vara 

känsliga för förändringar i den fysiska miljön. Till skillnad från övriga aktiviteter är 

En livfull stad
I samband med motreaktionen till modernismens planeringsutveckling som innebar ett större 
fokus på individuella byggnader än på offentliga livfulla miljöer i mitten av 1900-talet, talar 

dimensionen i planeringen. Gehl antyder att de tilltagande globala utmaningarna främst handlar 
om miljömässiga, säkerhetsmässiga och resursrelaterade frågor. Gehl menar att de globala 
utmaningarna har resulterat i en strävan efter en livfull, säker, hållbar och hälsosam stad 

aktuella än tidigare. Gehl presenterar olika tillvägagångssätt i strävan mot de fyra visionerna 
och menar att arbetet mot förbättring av planering för människor hör samman med alla fyra 

den livfulla staden utgör förutsättningar för de tre resterande: säker, hållbar och hälsosam 
stad. Eftersom människan dras till platser där andra människor är, ger en livfull stad intryck 
av ett välkomnande och en positiv upplevelse. Den livfulla staden ställs ofta i kontrast till den 
icke livfull staden som kan anses ge signaler om tvärtom. Då människan tenderar att dras till 
platser där andra människor är kan en redan livfull stad fortsätta att leva utan tvingande ingrepp 

Vid jämförelse med en icke livfull stad kan aktiviteterna som bidrar till livfullhet i den livfulla 
staden synliggöras. I en icke livfull stad skapas inga förhoppningar om gemensamma upplevelser 

 En 
icke-livfull stad liknas vid en stad där transportmedlet i huvudsak är bilar eller andra motorfordon. 

människan spenderar utomhus inbjuder även till spontana aktiviteter. Möjligheten till spontan 

och aktiviteterna utförda av människan som är av särskilt intresse när den levande staden 

4.2 MÖBLERING I DEN FYSISKA MILJÖN 

nästan alla övriga aktiviteter som kan utföras på en plats. Därför är det relevant att konkret 
utformning av den fysiska miljön utgår från dessa. Aktiviteterna kan inkluderas i varandra då en 

för alla mänskliga aktiviteter är att de inte enbart utförs i det offentliga rummet, utan är i sig 
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Planering för konversation

individuella utrymmet har människor historiskt sätt varit måna om att kontinuerligt skapa och 

en person närmar sig en annan persons gräns för det privata utrymmet kan personen komma att 
automatiskt ta avstånd för att skydda sitt eget utrymme. Detta kan yttra sig genom att personen 

vid en konversation kallar Hall för: the conversational distance. Detta avstånd är ofta cirka 1,5 

Latinamerika och USA som exempel. Han menar att det bekväma konversationsavståndet är 

som stimulerar social interaktion. Detta för att möta människans behov av privat utrymme såväl 
som att främja möjligheter för kommunikation. Enligt Gehl är den lågintenstiva aktiviteten viktig 
i fråga om att skapa möjligheter till interaktion mellan människor. Vid räkning av aktiviteter har 
det visat sig att 89 % av aktiviteterna på gatan bestod av stilla aktiviteter och 11 % av aktiviteter 
i rörelse. Den lågintensiva kontakten mellan människor, exempelvis när de sitter ner och pratar, 

Den lågintensiva aktiviteten stimulerar och leder ofta till social interaktion. Hur mycket olika 
platser inbjuder till lågintensiva aktiviteter kan studeras för att se hur livligt det är på platsen 

kontakten blir extra viktig eftersom denna ofta skapar möjligheter till spontan intensivare 

lågintensiva aktiviteten. Den bästa placeringen är den sittplats som inbjuder till mest utsikt 
över skådespelet på platsen. Sittplatser utan utsikt lockar inte i lika stor utsträckning som de 

Planering för sittande

väljer sittplats på olika sätt och genom detta kan genusskillnader synliggöras i den offentliga 
miljön. På de välbesökta platserna är majoriteten av människorna på platsen ofta kvinnor eftersom 
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Män tenderar inte att göra tydliga avvägningar mellan olika alternativ i lika stor omfattning 

sittplats än män kan en plats med många sittande kvinnor, indikera att utformningen på 

Att sittplatser väljs olika kan även bero på hur trygga personer känner sig. Beroende på hur 
många människor som vistas på en plats väljer människor sittplatser på olika sätt. Om det är 

på platsen för att skapa avstånd till främlingen på nästa sittplats. Fler människor som vistas på 

bekvämlighet. Den psykiska bekvämligheten syftar till att människor ska kunna välja var de 

längre sittande aktivitet. Genom att göra ytor exempelvis djupare kan en redan populär och 

yta samt att bredden på ytan är för liten. Att kunna välja sittplats behöver inte betyda att den 

kan rentav bidra till att det privata utrymmet som inte stimulerar att en konversation börjar 

typer av sittplatser, spontana samt icke-spontana. Dock är det upplevelsen av många 
valmöjligheter som är det viktiga och inte själva valmöjligheten i sig 

Utöver valmöjligheten är antalet sittplatser en viktig fråga eftersom 
människor alltid kommer att avgöra själva hur många som används. 

och det effektiva användandet av dem. Med den verkliga bärförmågan 

syftar på hur många av de tillgängliga sittplatserna som används. Enligt 
Whyte är människan känslig för täthet och kommer att bestämma hur 
många sittplatser som i verkligheten används i förhållande till hur många 

upplevs för hög på platsen. En grupp av människor kan även välja att sitta 
tätare ihop för att upprätthålla ett bekvämt socialt avstånd till nästa okända 
grupp. Den sociala distansen kommer därmed att avgränsa hur mycket 
täthet människor vill ha. Därför går det inte att planera för, för mycket 
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Figur 7. Rygg-mot-rygg förhållandet på en bänk. 
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Figur 8. Exempel på stående aktivitet med exponerad “baksida”. Figur 9. Exempel på stående aktivitet med täckt “baksida”. 

idealistiskt att bygga så många sittplatser som möjligt på grund av att detta kan stoppa det 

varandra. Whyte presenterar en lägre gräns för rekommenderat antal sittplatser: en sittplats 
per 30 m2  .  

Förutom de planerade sittplatserna söker människor sig till kanter och hörn för att sitta. Dessa 
platser vill ofta även många gående gå förbi på grund av att det kan vara den kortaste vägen 
till deras mål. Att gående och sittande tenderar att söka sig till samma platser kan ställa till med 
problem om det är mycket folk i rörelse. Däremot verkar gående och sittande ta hänsyn till 
varandra i dessa situationer trots att gående tenderar att gå igenom grupper av sittande människor 

Planering för stående

tillbringa längre tid på platsen. Det ligger i människans natur att inte vilja ge ett intryck av att 
han/hon är ensam, utan personer vill ofta ge ett intryck till omgivningen om att han/hon faktiskt 
gör något. 
aktiviteten är en lågintensiv aktivitet och utförs oftare en kortare tid än den sittande. Trots att 
den lågintensiva stående aktiviteten ofta beskrivs som en korttidsaktivitet kan det uppstå 
situationer när denna aktivitet utförs en längre tid, exempelvis när personer väntar på någon som 
är försenad. Hörn och fasader kan vid dessa tillfällen få en ökad betydelse i den offentliga miljön. 
En person tenderar att söka sig till ställen med god uppsikt över övriga aktiviteter och med ryggen 
mot något som inger en känsla av trygghet, genom att exempelvis luta sig mot en vägg eller stå i 
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Då ökar trygghetskänslan eftersom personer tror sig själv utstråla till omgivningen att det är 

genomfart blir till en plats där människor stannar till och vistas en längre tid och därmed 

Planering för god sikt, hörsel och rörelse
Eftersom den fysiska byggda miljön i sig självt är skapat av människan och grundas på 
människans uppfattning och upplevelse av den, är det möjligt att studera hur sinnena används 

 Vid planering av fysiska miljön är synen och hörseln närvarande i 
nästan alla typer av mänskliga aktiviteter. Därför har dessa sinnen ett direkt samband med 

luktsinnet de tre grunden för att mäta avståndets sociala betydelser. Dessa kan vara användbara 

Människans sinnen är gjorda för att uppfatta händelser i rak-fram riktning och personer tenderar 
att se främst rakt framför sig. Därför är människans synfält bredare horisontellt än vertikalt även 
om en person med full syn svagt kan uppfatta saker utanför det direkta synfältet. Vid planering för 

naturliga begränsningar i alla riktningar. Avståndet mellan människor är intressant för att förstå 
hur det är möjligt att stimulera interaktion i den fysiska miljön. Stora utrymmen skapar naturligt 

Avståndet i exempelvis meter behöver dock inte vara samma sak som det psykiska avståndet, 
då sinnena skapar gränser för om en person upplever att han/hon deltar i en grupp genom att 
han/honhör, ser och luktar gruppen. Att sinnena uppfattar gruppens närvaro håller gruppen 

Instinktivt tenderar människan att försöka orientera sig i sin omgivning. God kännedom om när 
en gata börjar och slutar samt hur denna svänger inger en trygghetskänsla. Flöden av människor 

Vid tvära kanter eller riktningsbyten får människan uppfattningen om att gatan tar slut eller byter 
riktning. Om en gata däremot har svängar som inte sinnena direkt uppfattar är det ofta svårare för 
en person att orientera sig. En rak gata ger möjlighet för människan att orientera sig utefter vad 

ingenmansland. Då tappar platsen egenskapen om känslan av tillhörighet till andra på samma plats. 
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Upplevelse
Trots att en människa vistas ensam utan sällskap på en plats skapar ofta en omgivning med andra 
människor, en positiv upplevelse. Detta innebär att trots att en människa vilar på en bänk uppfattas 

bidra till en bra upplevelse är intressanta bottenplansvåningar. Balansen mellan för lite och för 
mycket stimulans för en människa är att det händer något litet var 4-5 sekund. På en gata får 

inomhuslokaler och affärer skapas troligtvis en upplevelse om att det tar längre tid att gå längs 
gatan än förväntat och det skapas en illusion om att gatan är längre än vad den är i verkligheten 

grad av arrogans mot sin omgivning. För de ensamma personerna har stimulans från omgivningen 

snabbare än människor i grupp kan vara för att de vill öka stimulansen från omgivningen. De 

på, en död fasad är en död upplevelse. Med detta menas att aktiviteter som sker inomhus och som 
syns genom ett fönster kan stimulera till en positiv upplevelse för gående förbi huset. Aktiviteter 

där det är väl synligt vad som försegår innanför, aktiveras sinnena. Detta skiljer sig från en fasad 

Däremot är det viktigt att ta hänsyn till människans vilja till att bibehålla en viss privat sfär trots 

syftar till den fasad som är transparent, stora fönster, många affärer och bidrar till aktivering av 

en fasad är “död” eller inte. 

skapas när en person står och tittar i intressanta fönster gör personen även mer mottaglig för yttre 

att fönster som innehöll enfärgat papper i, attraherade människor till att stanna till utanför. I dessa 
fönster fanns istället starkt blinkande ljus i olika färger och det var högljutt runt omkring 
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4.3 SAMMANFATTNING

motstrider social interaktion med andra i stor utsträckning. Samtidigt är människor måna om sitt 
“privata utrymme”. De valda teorierna tar fasta på dels det upplevda “rummet” som olika sociala 

få en betydelse för den abstrakta helheten. Sammanfattningsvis kan det sägas att människan är 
komplex i den bemärkelsen att den både har egna instinkter om täthet och integritet, samt låter sig 
styras till viss del av omgivningens utformning, andra människors rörelse samt vad sinnena uppfattar. 
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Del 2 är en komplettering till 1.6 FORSKNINGSDESIGN OCH METOD med en djupare 
genomgång av utförande och tillvägagångssätt för inventering och observationer på 
Eskilstuna gågata. Delen syftar även till att synliggöra stegen från utförande av metod 
till resultat samt från resultat till diskussion och slutsatser. 

5. 1 UPPLÄGG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Innan insamlingsarbetet påbörjas ska en fallstudie inledas med en teori eller hypotes. Detta skiljer 

Det är genom dessa egenskaper i forskningsfrågan som det abstrakta och det konkreta kan mötas. 

Den ledande forskningsfrågan för studien är återigen:

 Hur ser korrelationen ut mellan teori och resultat för Eskilstuna gågata, 
 gällande relationen mellan olika utformningar och beteendemönster?

dessa har till teoretiska utgångspunkter. 
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ANALYSRESULTATNULÄGE

 Eskilstuna och gågatan idag
 Inventering

  Orsaker till beteendemönster

  Utvärdering av dagens utformning

  Avslutande ideér om utformning

  Observationer
  Sammanfattning
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I den deduktiva arbetsprocessen är en vanlig struktur att utifrån teoretiska grunder skapa en 
hypotes, samla in data och därefter se till hur resultatet överensstämmer med hypotesen. 

anammar forskningsfrågan egenskaper likt en hypotes. Detta för att bibehålla dess syfte att 
testas i förhållande till resultatet. Eftersom ämnet berör mänskliga beteenden kan inte enskilda 
påverkningsvariablar i utformningen faställas i observationsresultatet. Därför skulle en 
hypotes som förkastas eller bekräftas inte vara lämpligt i detta fall. Snarare är en diskussion 
kring olika utformningars påverkan på beteendet lämpligt utifrån tendenser och mönster. 
Härmed syftar den deduktiva arbetsprocessen och forskningsfrågan till att vara teoriprövande. 

En deduktiv process består ofta även av mindre induktiva inslag och den kan vara mindre linjär i 

genomförande av observationerna. Vilket urval som gjorts i val av placering för studien baseras 

förutsättningar. 

Utförande av strukturerad observation på Eskilstuna gågata
Innan den strukturerade observationen kan genomföras sker ett urval av platser som kan påvisa 
på utvalda aktivitetsmönster. Detta innebär att observatören vet vad han ska titta efter och 

Den dolda observationen är intressant i förhållande till teorin kring beteendemönster då 
observationen skapar möjligheter för att upptäcka ytterligare viktiga beteenden eller aktiviteter 

miljöns utformning ska syfta till att lyfta det sociala samspelet mellan männskor, är kartläggning 

stimulerar detta eller som redan gör det. Vid genomförande av strukturerade observationer 

Observationsschemat används i undersökningen enligt observationsmetoden: händelseregistrering, 

Händelseregistreringen kompletteras med intervallsregistrering för att se om aktiviteterna utförs 

på grund av en avgränsning i vad som kan anses en lämplig tid att vänta på någon. Utöver denna 

frågemodell för observationer har använts i observationsarbetet. 

Miljön-
Deltagarna

Aktiviteter och samspel
Frekvens och varaktighet

Svårfångade faktorer- 
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vid observationen:

Skapandet av observationschemat bygger på olika variabler och kategoriseringar som valts. 

observationschemat. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt för hantering av kvanitiativa data i 
kvalitativa studier. Indelning av variabler och kategorier är inte givna i sig själv utan skapas utifrån 

utefter studieobjektet: människan, och indelningar av människan baseras från teoretiska grunder 

det valda fallet eftersom kategoriseringen kan skilja sig från vad som är lämpligt att använda i andra 
fall. Dessa berättelser kan även synnliggöra vilka typer av avvikelse som sker.  

Gågatan delas upp i tre områden med anledning av att: 

Se följande kapitel 5.2 PLACERING. 
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Område A

Område B

Placering för observation
 i område A motiveras av 
god sikt åt båda riktningar på 
gatan. Längden ca 117 meter 
gör att en placering nära mitten 
av gatan möjliggör sikt över 
såväl sittplatser som entreér 
riktade in mot gatan. 

motiveras valet av placering nästan i mitten av området 
lämpligt. Mycket litet rörelse observerades vid 
inventering av platsen och bedömningen gjordes 
att detta område kan observeras utifrån en enda 
placering. Vid observerad rörelse längre bort har 

över utförd aktivitet. Detta möjliggör uppsikt över  

5.2 PLACERING

Inom område B genomförs 
observationerna utanför den 

shoppinggallerian 21:an. 
Placeringen motiveras på grund 

gjort det svårt att räkna 
människor på annan plats och 
samtidigt ha god uppsikt över 
närliggande möjliga sittplatser. 

Område B

Område A

Placering

Placering

Placering

21:an

Gallerian

Entré

Entré

Entré

Entré

Entré
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5.3 ATT UNDVIKA INTERAKTION
Genom att undvika ögonkontakt signaleras en önskan om att undvika ett spontant möte eller 

ofokuserad interaktion 

Svårgheten ligger i att notera en persons närvaro, typ av aktivitet samt plats för utförande av 
aktiviteten och samtidigt undvika ögonkontakt. På dagtid är risken för interaktion mellan 
observatör och observerade mindre än på kvällen på grund av att det mer rörelse på platsen.

5.4 TID PÅ PLATSEN

tiderna grundar sig i att affärerna på gågatan är öppna kl 11-12 och inte mellan 19-20 då utfallen 
kan se olika ut beroende på om affärerna är öppna eller inte. En timmes observation på varje plats 

kan observeras. Vid en timmes observation är vädret avgörande för rörelse på platsen eftersom 
observationerna troligtvis inte utförs över en längre tid då vädret är dåligt. Förändringar i väder och 
temperatur under observationstiden kan förändra förutsättningarna för genomförandet av 
observationerna under tiden. Alla observationer är utförda vid stadigt uppehållsväder. 

Sittmöjligheter 
Eftersom kvinnor enligt Whyte är kräsnare än män i val av sittplats observeras om det är 

kategoriseringen kommer forskarens bedömning att bestämma till vilken kategori personen ska 

aktivitet och antal män och kvinnor. 

Typer av sittplatser

planerade sittplatser på gatan räknas i inventeringen samt observeras vilken typ av sittplats det är

platta ytor längs gatan. 

Möjligheter för konversation 
Enligt Gehl är den lågintensiva kontakten viktig del av de totala aktiviteterna på platsen och 

dessa erbjuder möjlighet till utsikt och vilken utsikt detta är. Möten sker i många fall i 
korsningar enligt Gehl. Observationerna av möten begränsas inte i studien till korsningar på 
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Ståmöjligheter 
Eftersom en person enligt Gehl och Whyte ofta känner sig tryggare genom att inte exponera 

och andra kanter är på gatan. Detta innebär exempelvis om de är rundade eller kantiga, om det 

utomhus. Detta inkluderar även fasader som har insyn genom skyltfönster eller liknande 

observeras även var på gatan den stående aktiviteten äger rum. På detta sätt kan populära eller 

Aktiviteterna sitta, konversera och stå observeras enligt en intervallsperiod på 10 minuter på 
grund av att en skiljelinje mellan utförande av långtidsaktivitet och korttidsaktivitet ska kunna 

räknas till kategorin långtidsaktivitet. Därför görs en avvägning med utgångspunkt från Gehls 

inte dyker upp inom kort övergår väntandet i en långtidsaktivitet. Därmed anses det rimligt att 
använda 10 minutersintervaller. 

Rumslig struktur 

planeras att öppnas utomhusserveringar på gatan inom kort som kan påverka rörelsemönstret.

Sikt

betydelse för hur långt det går att se och samt den sociala tryggheten. Därför inventeras hur långa 

om dessa begänsar synfältet och den fria sikten rakt fram på gatan hindras. Inventeringen omfattar 

på bottenvåningarna och huruvida dessa har fönster ut mot gatan med god insyn. Det är även 

stanna till. 

Fönstershopping
För att se hur intressanta bottenfasaderna upplevs att vara för gående observeras hur många som 

eller långtidsaktivitet. Detta kan ge en indikation till vilka platser som bättre respektive sämre 
väcker gåendes intresse. 
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6. FALLSTUDIE
GÅGATAN I ESKILSTUNA
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6.1 NULÄGE

har haft en befolkningsminskning under en längre period fram till år 1990. Därefter har 
kommunen haft en befolkningsökning som troligtvis berott på den ökande invandringen till 
Sverige under de senare åren menar Eskilstuna kommun. Eskilstunas förväntade befolkningsantal 

förväntasminska inom den kommande 10 års perioden innebär ambitionerna om 

lägen och goda pendlingsmöjligheter tros spela en stor roll i Eskilstunas framtida 

starka kopplingar till Stockholmsregionen och en stor andel av befolkningen arbetspendlar till 

därmed ökat. De goda kommunikationerna har även bidragit till ökade bostadspriser. Utvecklingen 
ställer krav på förändring och utveckling i staden. Enligt Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef 

attraktionskraft är beroende av vackra miljöer och bra stadsliv och inte dess genomfartsmöjligheter 

en långsiktig hållbar inriktning och en hållbar stadsutveckling bygger på tanken om en 
funktionsintegrerad stad. Den funktionsintegrerade staden innebär att staden ska vara levande 
dygnet runt vilket i sin tur kan öka både tryggheten och säkerheten menar Eskilstuna kommun 

I Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun skriver Eskilstuna kommun att stadsmässighet 

1,5 kilometer radie runt centrum. För stadsbilden har möblering, arkitektur, belysning, ytbeläggning 
och konstnärliga inslag betydelse. En variation av bebyggelsekaraktären är önskvärt för att motarbeta 
monotoni i stadsbilden i Eskilstuna menar kommunen. Entréer beskrivs vidare i översiktsplanen som 
viktiga för det första intrycket och bör därför inneha hög estetisk kvalitet. Arkitekturen i Eskilstuna 
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I denna del presenteras fallstudien. Utgångspunkterna och förutsättningarna för fallstudien 
presenteras i kapitel 1.6 NULÄGE. Därefter presenteras 6.2 RESULTAT för de enskilda 
observationstillfällena på varje plats samt jämförelser mellan dessa. Detta följs av 6.3 DISKUSSION 
som är en utvärdering och analys kring resultaten samt rimliga orsaker till olika händelseförlopp. 
Del 3 avslutas med 6.4 AVSLUTANDE IDEÉR OM SOCIALA VÄRDEN OCH UTFORMNING som är 



FA
L

L
ST

U
D

IEE

 

Gågatan 

som viktiga mötesplatser utöver att fungera som ett handelsstråk menar Eskilstuna kommun. 

tråkiga och det fanns uppenbara brister på både gatan och torget menade kommunen med hänvisning 

inför upprustning av Fristadstorget. Vinnarbidraget resulterade dock i en alltför dyr upprustning av 
torget och projektet avstannade. Projektet återupptogs senare och det nya torget invigdes i oktober 

1. 
Enligt en undersökning år 2011 ville 51 % av de tillfrågade att det skulle vara tillåtet att cykla 

Gågatan korsar Fristadstorget som är ett öppet och stort torg. Det nybyggda Fristadstorget 
invigdes i oktober 2014 efter 17 månaders byggtid. Det nya Fristadstorget resulterade bland annat 
i 16 nya bänkar, 17 nya stolar, egendesignade och egentillverkade soffor samt nya konstverk 

som inte fanns med i projektetappen för upprustningen av torget. I Eskilstuna kommuns undersökning 
år 2011 ansåg 55 % av de tillfrågade att upprustning av Fristadstorget var högre prioriterat än gågatan 

första etappen handlar om att forma en övergripande gemensam syn på bland annat omfattning, 
 

Shoppinggallerian Smedjan håller på att avveklas som galleria enligt beslut hösten 2010. Den nya 

I maj 2014 skrev Gehls Arkitekter dokumentet: Stadslivs- och stadsrumsstrategier 
en sammanfattning av tillvägagångssätt och strategier som kan användas som underlag vid 
planering för ökad aktivitet och rörelse i centrum. I undersökningen räknades människor vid 

1 Anna Edvinsson, Landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun, personlig kommunikation, 25 januari 2015
37
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  Affärerna består till stora delar 

  observationernas genomförande. 
 

  mindre tak längs med gatans 

  rundade.

Inventering av område A

och därmed helt undgå att passera område A.

  möjliga sittplatser inom området.
  6 st traditionella bänkar samt 

  planerad sittplatsyta utan 

  sittplatsyta på planteringarnas 
  1 m höga kanter som är ca 1 m 

varandra med ett avstånd mellan 1-3 m 

placerade bänkar med utsikt mot 

har längre än 4 m till andra sittplatser. 

möjlighet att sitta på båda sidor om 
bänken. Bänkarnas riktning är huvusak 
bort från entreerna. 

Område A är cirka 11 m bred och 117 
meter lång. Det god sikt i gatans bredd 
men inte på längden. Träd skymmer en 
del avsikten på gatan. Sikten bedöms därför inte god från 

fortsättningen på gågatan till område B. Med planteringarnas 
placering i mitten av gatan måste människor välja vilken sida av 

skyltfönster med liten sikt in i affären samt en mindre kiosk i 
en “insjunkning” i byggnaden.

Entré

Entré

Cityhuset

Smedjan

Tomma fönster/lediga lokaler

Café
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Inventering av område B

till andra gator och parkeringsplatser.

fanns inga restauranger eller caféer 
med utomhusservering. Senare öppnade 

av gatan med möjlighet till att passera 
serveringen på båda sidor. Affärerna 
består av olika typer av affärer såsom 
klädaffärer, kiosker, och bank.

 Gatan har samma bredd 
 som område A, 11 meter. 
 Sikten bedöms som god 
 på grund av ett att det inte 

 skymmer sikten.  
 

med möjlighet till cirka 9 sittplatser. 

Planteringarna är cirka 6,5x 
2,5 meter och är ca 1 m höga. 

fönsterkarmarna intill 21:ans entré 

Där område B angränsar 

kanter med möjlig sittyta med 

vid 21:ans entré. 

Figur 22. Bänk med plantering bakom. 

 

Entré

Kungspassagen

21:an
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Inventering område C

  Avstånden mellan placeringen 
  av bänkgrupperna är mellan 
  10-20 meter. 
 
  Avståndet mellan Fristadstorget 
  och den första planerade 
  sittplatsen är cirka 80 m.
  

  eller restauranger med 

  mindre tak längs med fasaderna.   

med möjlighet till cirka 18 

för övrig sittplatsyta kring de 

anslutning till bänkgrupperna. 

2 bänkar samt ytterliggare 2 
enskilt placerade bänkar. Inga 

Fristadstorget och Gallerian. 

Gatan är cirka 13 meter bred men 

lokaler och tomma skylfönster.

Entré

Gallerian

Tomma fönster/lediga lokaler
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6.2 RESULTAT

Område A

område A på tisdagen mellan kl 11-12. Flest antal personer passerade 
område A på lördagen mellan kl 11-12. Vid jämförelse mellan 

tisdagskvällen jämfört med samma tid på lördagen. 

 43

220

61
37

83

136

54 49
72

11-12 19-20 11-12 19-20

Helgdag Vardag

Kvinnor MänMän                Kvinnor

Lördag kl              Tisdag kl

Totalt          356            115           86              155

Män              136              54               49                72

Kvinnor       220               61              37                 83
11-12        19-20 11-12        19-20

Lördag kl Tisdag kl

Antalet kvinnor och män som passerar området skiljer sig 

som passerade på tisdagen under samma tid. 

Fler kvinnor än män tenderar att passera område A då den 
största skillnaden mellan antalet passerade kvinnor och 
män var på lördagen mellan kl 11-12. Vid detta 

Skillnaden är mindre på övriga tider och dagar.

Totalt     22 (11+11)   6 (2+4)       22 (11+11)    16 (6+10)

Stående       14 (7+7)      6 (2+4)         16 (7+9)           14 (6+8)   

Sittande       8 (4+4)        0                    6 (4+2)              2

                                                                    Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade         aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Antalet grupper av män respektive kvinnor är lika under lördagen mellan klockan 11-12. 

främst under lördagen mellan klockan 11-12. Aktiviteterna utfördes av lika antal män 

utföra aktiviteter en längre tid på lördagen mellan klockan 11-12. 

på samtliga observationstillfällen där aktiviteten 

observationstillfället på lördagen mellan klockan 11-12. 
Långtidsaktiviteten utfördes främst stående på lördagen. 
På övriga dagar utfördes inte många långtidsaktiviteter alls. 

Antal passerande män och kvinnor

Figur 31. Passerade kvinnor och män, område A. 
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130

30

48
37

135

65
72

54

11-12 19-20 11-12 19-20

Helgdag Vardag

Kvinnor MänMän                Kvinnor

Lördag  kl              Tisdag kl

Samtliga utförda aktiviteter inom område A utfördes i närheten 

entréer. Störst koncentration av utförda aktiviteter var i närheten av 

entré. Stående aktiviteter observerades även mittemot entrén 
ståendes intill Smedjans skyltfönster. En grupp män observerades 
under lördagens observationstillfälle mitt på dagen, ståendes 

aktiviteter. Denna grupp män stod lutade mot skyltfönstret när 
observationerna började och var kvar när observationstiden var slut. 
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Område B          

på en tisdagen i jämförelse med övriga tider och dagar. Antalet 

passerar området än kvinnor. Skillnaden mellan antalet passerande 
kvinnor och män är mindre på lördagen mellan klockan 11-12 än 
övriga dagar och tider. Det är exempelvis dubbelt så stor skillnad 
på antal passerade män och kvinnor på kvällen på lördagen 
jämfört med mitt på dagen. 

Entré

Entré

Cityhuset

Smedjan

Entré

Koncentration av utförda aktiviteter

Enstaka utförda aktiviteter

Totalt          265           95            120              91
Män              135              65              72                 54

Kvinnor        130              30              48                 37
11-12        19-20 11-12        19-20

Lördag Tisdag

Totalt        10 (9+1)        6 (6)          10 (9+1)           5 (4+1)

Stående       10 (9+1)         6 (6)             10 (9+1)              5 (4+1)   

Sittande       0                     0                    0                           0

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

lördagen mellan klockan 11-12 än under övriga observerade 
tider och dagar inom område B. Det är även färre totalt antal 
observerade aktiviteter under kvällen än på dagen. På lördagen 

med tisdagen under samma tid. Antalet utförda aktiviteter 
och antalet passerade visar på ett samband mellan ökat antal 

Inga grupper utförde den sittande aktiviteten inom området 
under samtliga dagar och tider med undantag från mitt på 
dagen på tisdagen. 

Antal passerande män och kvinnor

Figur 33. Passerade män oh kvinnor, område B. 
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Område C                                                                                                                                 

antalet passerade var störst på lördagen mitt på dagen inom 

samt på vardagen mellan klockan 11-12, vilka uppgick till 
samma antal passerande, 65 personer. Under alla 
observationstillfällen uppgick räkningen av passerande till 

passerande män och kvinnor var störst på lördagen.

Inga grupper kunde observeras utföra någon av de utvalda 

  45

En grupp observades sitta ner i längre än 10 minuter under inom 
område B. Grupper tenderar att stå inom område B, då antalet stående 

observerades på lördagen mitt på dagen med det totala antalet: 10 

på lördagsdagkvällen samt på dagen på vardagen. Minst antal stående 
grupper observerades på Tisdagsskvällen. 

Det var nära hälften av det totala antal stående grupper under alla dagar 
och tiden som stod och pratade i längre än 10 minuter 

längre tid, inom område B. Under tisdagen mellan klockan 19-20 kunde 
varken någon grupp av kvinnor eller ensamma kvinnor observeras utföra 
sittande, stående eller konversation som aktivitet.

Aktiviteterna var koncentrerade i närheten av 21:ans entré mot 

på planteringar. I anslutning till entrén skapades grupper av människor 
som var för sig anslöt från olika håll på gatan. Flera grupper som 
gick tillsammans längs gatan tenderade även att stanna till vid denna 
plats. Flest grupper observerades även längs fönsterna både mittemot 
entrén och vid sidan av ingången till 21:an. Flera grupper stod även 
lutade mot planteringarnas kanter. 

Utmärkande på tisdagsskvällen var en grupp yngre män som stod intill 

började och var kvar när observationen avslutades trots en temperatur 

Entré

Koncentration av utförda aktiviteter
Enstaka utförda aktiviteter

Fr
ist

ad
sto

rge
t21:an

63

25 28

12

100

40 37

15

11-12 19-20 11-12 19-20

Helgdag Vardag

Kvinnor Män

Lördag  kl                Tisdag kl

Totalt          163            65            65               27

Män              100              40               37                 15

Kvinnor        63                25              28                 12

11-12        19-20 11-12        19-20

Lördag Tisdag

Antal passerande män och kvinnor

Antal passerande område C
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Totalt       10 (8+2)         5 (5)           9 (7+2)             8 (6+2)

Stående       7 (6+1)             3 (3)             6 (5+1)                5 (4+1)   

Sittande       3 (2+1)            2  (2)            3 (2+1)                3 (2+1)

                                                                              Långtids-
Grupper       Ensamma          Pratade               aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Flera personer i grupp tenderar att utföra den sittande aktiviteten främst 
på lördagen mellan klockan 11-12. Den stående aktiviteten ökar 
istället på samma tid på måndagen. Antalet utförda stående aktiviteter 
är nästan densamma under dagtid och kvällstid en lördag. 

Koncentration av utförda aktiviteter
Enstaka utförda aktiviteter

Gallerian

Flöde av människor över gatan

Bank

Entré

Bank

utfördes på bänkarna nära Gallerians entré. I likhet med den stående 
aktiviteten utfördes även denna ofta nära Gallerians entré. Ofta lutade
personer sig mot fasaden eller lyktstolparna. Inga stående eller sittande 

Utöver människor som gick längs med gatan var det även 
många mnniskor som gick tvärsöver gatan mellan två banker 

                                       

311 326

192

401
245

128

Område A Område B Område C

Män Kvinnor

Område A Område B Område C

MäMäMän

Område A          Område B            Område C     

 712

571

 320

 141

 251

 392

(56%)

(57%)

(43%)

(60%)

(40%) (44%)

Sammanfattning 
Flöde

 320 personer.

 både inom område A och B. 
 
 Totalt för alla observationstillfällen och samtliga 
 områden är andelen passerande män respektive 
 kvinnor nästan jämnt fördelade på nära 50 % på grund av 
 att det stora antalet kvinnor på helgdagen väger upp det 
 låga antalet på tisdagen. Andelen kvinnor var högre 
 inom område A än andra områden och uppgick till 
 sammanlagt 56 %. Det är störst skillnad mellan 
 andelen passerande män och kvinnor mellan 

Andel passerade män och kvinnor och 
skillnader mellan områdena

Figur 37. Andel passerade män och kvinnor och skillnader mellan 
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Aktivitet

 var koncentrerade i närheten av en entré till 
             shoppinggallerian inom varje område. 
 Endast en sittplats som inte var placerad i 

 område A, bänken i riktning mot 

 platser nära entréer är populära att vistas 
 vid för utförande av samtliga observerade 
 aktiviteter. 

 att utföras i mycket nära anslutning 
 till entrén, ofta på den plats eller sida 

 i den mån det går att sitta så nära entrén 

 människor konverserar med varandra, visas i 
 resultaten. Ensamma personer observeras 
 även utföra konversationer i offentlig miljö. 
 Ensamma personer kan prata i telefon samt 
 prata med sig själva. 

Frekvens 

 Fler grupper än ensamma tenderar även att utföra den längre stående aktiviteten.
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Område A

Område B

Område C

Avstånd från områdes Galleriaentré [m]

 utförda aktiviteter. Sambandet visas när de olika observationstillfällena som utfördes på 
 samma plats jämförelser med varandra. Observationerna visar dock inte ett tydligt samband 
 när resultatet för de olika platserna jämförs med varandra. 

 antalet utförda aktiviteter. Detta visas när observationstillfällena på samma plats jämförs 
 med varandra. Observationerna visar återigen inget tydligt samband vid jämförelser mellan 
 platserna. 

0

Figur 38, Aktivitetsnivå i relation till avstånd från Galleriaentré
Källa: Egna observationer
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DEL 3

 färre sittplatser användes i förhållande till hur många 
 som fanns inom varje observationsområde. Människor 
 tenderade även att välja samma sittplats som tidigare använts 
 vilket innebär att variationen mellan vilka sittplatser som användes var liten.

2

2

 en sittplats per 30 m2 

 för lite för att uppnå en sittplats 30 m2 

Områdenas längd och bredd skiljer sig från varandra och ju längre gatan är desto färre observerades 

Därför tenderar mönster av utförda aktiviteter visa det motsatta, att ju mindre yta, desto större behov av 
sittplatser. 

till skillnad från de övriga entréerna som har ett lägre tak och mindre insyn. I studien åskådliggörs 

Figurerna i kartan visar om det är många eller få människor 
som går på olika sträckor på gatan samt gångströmmens 
riktning. Gångströmmens huvudsakliga riktning visas genom 
fartstreck i figurernas riktning. 

Många gåendeFärre gående

Figur 39. Användande och riktning. 
Källa: Egna observationer

Typ av sittplats, användande och avstånd

 några planerade sittplatser i direkt anslutning till  

 planteringarnas kanter var populärt både inom   
 område A och område B. 

 entré och plantering, och entré och bänk, är 
 densamma tenderar personer att välja den den   
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6.3 DISKUSSION
Detta diskussionskapitel samt  följande kapitel: 6.4 AVSLUTANDE IDEÉR OM SOCIALA 
VÄRDEN OCH UTFORMNING 
sambanden ser ut mellan teorier och resultatet för fallstudien, berörande hur den fysiska miljön 

de övriga frågeställningarna:

 Hur ser korrelationen ut mellan teori och resultat för Eskilstuna gågata, 
 gällande relationen mellan olika utformningar och beteendemönster?

Studiens svagheter och styrkor 
Det mänskliga skådespelet och mönster av beteenden som utspelas på gatan har kopplingar till 
utformningen av den fysiska miljön. Hur stora effekterna blir utav olika möbleringssätt och annan 
möblering än idag kan dock inte bestämmas eller garanteras innan ombyggnaden av Eskilstuna 
gågata är klar. Genom att upprepa observationsstudien efter gågatan har byggts om kan 
utformningens effekter på rörelsemönster, beteendemönster samt vilka typer av aktiviteter som 
utförs, synliggöras. Genom en upprepning av studien kan även kopplingen mellan olika typer av 
utformningar och beteendemönster utvärderas. Att studien inte sträcker sig under en längre 
tidsperiod än 3 månader är en svaghet i studien. 

att fastställa hur relationen är mellan utformning och beteenden. En kvantitativ metod för att få 
en indikation på hur nära sambandet är mellan olika utformningar och det mänskliga beteendet 
kan exempelvis vara ett chi-två test. I chi-två testet visas korrelationen mellan olika variabler. 

kan en multipel regressionsanalys användas. I en sådan analys är dock de påverkningsfaktorer 

mäta hur mycket olika faktorer påverkar olika beteenden. I dolda studier av mänskliga 

vid planering av olika utformningar i syfte att lyfta livet på gatan. Genom att undersöka var 

i utformningen. Detta innebär att det är möjligt att synliggöra mer och mindre starka samband 
mellan olika utformningar och beteenden. Hur mycket varje enskild faktor påverkar ett visst 
beteende kan dock inte mätas enligt observationsmetoden.
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Antal sittplatser
Inom område A är det störst täthet av människor samtidigt som det är ett högre effektivt användande 

människor, i likhet med Whytes resonemang, bidrar till att människor känner sig mer bekväma att 
sitta ner i denna offentlig miljö. Detta visas i resultatet då personer hellre sitter inom område A än 

aktiviteter. Inom alla områden tenderar människor även att sitta nära varandra i “kluster” istället för 

långt som områdena A och B. 

2

ifrån den rekommenderade gränsen med 69 sittplatser för lite enligt Whytes teori. Ett 
var inom området människor utför den sittande 

samt var den sittande aktiviteten utförs kan ytterligare bidra till brist på rörelse och aktiviteter 

sittplatser inte bör vara i fokus enligt Whyte menar han även att antalet sittplatser bör öka i 
förhållande till storleken på ytan. Samtidigt kan tomma sittplatser ge en känsla av valmöjlighet 
och därmed fylla en viktig social funktion.

Om sittplatser tas bort; hur kan minskad känsla av valmöjlighet påverka frekvensen av sittande 

Enligt Whyte kan människan själv skapa en begränsning för hur många sittplatser som ska

funktion genom att förbli tomma. De tomma platserna kan lämnas tomma på grund av att gränsen 

bidra till att människor inte känner sig bekväma att sitta på några andra ställen än där den största 

bibehålla en viss nivå av “täthet” på platsen är därför inte en trolig orsak till att få människor 

och rörelse drastiskt avtar i relation till avståndet från entrén samt att det är svårt att delta i livet 
på platsen från långt avstånd. Den långa distansen gör att sinnena inte kan uppfatta vad som 
händer vid entrén och det är därmed inte möjligt att aktivt delta i “livet” som utspelas där.  
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Att människor vill hålla ett långt bekvämt avstånd till andra sittande personer och att de vill 

utförda sittande aktiviteter på större delen av gatan. 

“liv” landar härmed i att det kan vara relevant att lyfta placeringen av sittplatserna snarare än antalet, 

Sittplatser och sociala värden

gågatan idag. Varken de planerade sittplatserna eller de spontana 
sittplatserna är placerade nära en vägg eller täcker den sittandes 

trygghetkänsla och resultatet i denna studie. Genom att bänkarna 
är “inramade” med planteringar runt sittgrupperna blir synfältet 
och synriktningen koncentrerat endast till en sida av gatan. Idag 

är riktade mot vilket bidrar till att sittplatserna idag är isolerade 
från “livet” som utspelar sig bakom bänkarna. Planteringarna som fungerar som sittplatser har dock 

På bänkarna har den sittande svårt att se vad som sker bakom ryggen då sittplatserna är placerade mot 
varandra i bänkgrupper samt att bänkarna har ordentliga ryggstöd. 

erbjuder däremot möjligheter för personer som vill sitta att välja i vilken riktning de vill se. 

att bänkarna erbjuder större fysisk bekvämlighet för den sittande. Att ha utsikt över rörelsen på 

till skillnad från de planerade sittplatserna. I studien bekräftas enligt Gehls resultat att utsikt över 
“livet” och “rörelsen” på platsen har stor betydelse i fråga om var människor väljer att sitta. Även 
om tryggheten ökar med täckt “baksida” kan rörelse- och beteendemönster förändras i framtiden 
och därmed förändra i vilken riktning som en person önskar att se på en gata. Därför bör placeringen 
av sittplatser med ryggstöd placeras med extra försiktighet. Vilken sida som är populärast att gå på 

Utformning av entréer och trygghetskänslan
Observationerna visar att entréerna inom område A och B på Eskilstuna gågata fungerar som 
trygga mötespunkter. Att en person vill ha god uppsikt över skådespelet och samtidigt sällan 
exponera sin baksida återkommer som en viktig aspekt även vad gäller stående aktiviteter. 

DEL 3

Gångtrafik

Sikt

Figur 40. Gångtrafik och sikt. 
Källa: Egen inventering och observation
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är entrén högre. Taken inom område A och B utgör även ett skydd mot väder och vind och 

iakttagen inifrån gallerian. Dessa skyltfönster innehåller endast reklam för olika butiker 

och de andra entréerna till motsatsen, “omslutenhet”. Transparens har en tendens att få betydelse 
för en människas känsla av trygghet och intregritet vilket i sig kan påverka trygghetskänslan.

Enligt Gehl är den transparenta fasaden med god insyn en “aktiv” fasad. På Eskilstuna gågata 
innehar de populära entréerna egenskaper likt “passiva” fasader vilka även var de platserna 
som var mest attraktiva. Detta visar tecken på att egenskaperna som “aktiva” fasader inte 
alltid är önskvärt. Den egna privata “sfären” är härmed viktig att bibehålla. Det verkar inte 

transparens och insyn kan vara negativt för trygghetskänslan. Långtidsaktiviteter tenderar 
att utföras i närhet av entréerna vilket visar tecken på att vid långtidsaktiviteter tenderar 
trygghetskänslan spelar en större roll. 

DEL 3

Figur 41. Entrén i område C. 
Källa: Eget foto

Figur 42. Entrén i område B. 
Källa: Eget foto 
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Kultur
Observationerna visar att Gehls resonemang kring vilka egenskaper i utformningen som bidrar 
till trygghetskänsla gäller även på Eskilstuna gågata genom “täckt” baksida. Detta kan även ses 
som en indikation att beteenden, eller instinkter, kring trygghet kan ta lång tid att förändra. 
Däremot kan Eskilstunas mångkulturella befolkning och höga andel invandrare eventuellt
få betydelse i fråga om hur nära människor känner sig bekväma att vara människor de inte 
känner. Olika kulturer kan ha olika normer och sätt att vara med varandra när det gäller sådana 

efterfrågan av olika fysiska utformningar. Det kan därför vara relevant, särskilt i Eskilstunas fall, 

fysiska miljön i Eskilstuna när avstånd mellan sittplatser ska planeras och öppna upp för 

Eskilstuna förändras i framtiden och det bekväma avståndet förändras med de kulturella 
sammansättningarna. 

Män och kvinnor
Fler kvinnor än män tenderar att utföra aktiviteter inom område A och minst aktiviteter utförs av 

indikera att utformningen är tilltalande. Däremot är det tydligt i Eskilstunas fall att kläd- och 

dessa typer av butiker längs resten av gatan. Detta kan förklara varför kvinnor vistas i och 

att stimulera att personer utför sittande aktiviteter mer än utformningen ska anpassas till kvinnor 
eller män.

Orienterbarhet

och slutet av gågatan. Varken sittande eller stående aktiviteter tenderar att utföras i början eller 
slutet av gågatan. Början och slutet innehar inte heller några iögonfallande attribut som är 

studieområdet intill Drottninggatan skulle kunna fungera som en referenspunkt för möten som 

däremot att aktiviteterna inte tenderar att utföras i närheten till denna entré vilket indikerar att 
platsen inte innehar de egenskaperna som de övriga entréerna på gågatan har eller fungerar som 

svårigheter i att kunna uppfatta när, om och hur gågatan börjar och slutar. Detta kan enligt Lynch 
påverka upplevelsen av gatan. Därför ses början och slutet som värdefulla utvecklingsområden. 
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Storlek och karaktär

och upplevs som Gehl beskriver: “ett ingemansland” utan tydliga referenspunkter . Eftersom 

utformningsinriktning som för Fristadstorget för att locka människor. 

Diskussionsfrågor för vidare utformningsstrategi

livet i Eskilstuna centrum att spridas ut till fyra centrala knutpunkter; ett inom område A, ett inom 

fungerar som sociala referenspunkter för möten idag, men är ambitionen att förstärka 

till längre aktiviteter på Fristadstorget kan få konsekvenser som att människor tappar fasta sociala 
referenspunkter där spontana och planerade möten sker naturligt. 
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6.4 AVSLUTANDE IDEÉR OM SOCIALA VÄRDEN OCH UTFORMNING

I detta kapitel presenteras några inriktningar som kan bidra till att lyfta “livet” på gatan. 

Sittplatser

till båda sidor av gatan. Djupet på bänken bör vara stort för att möjliggöra bekvämt avstånd i 
rygg-mot-rygg situation till nästa person samt möjliggöra tätare avstånd för de som önskar. 

närmare fasaderna på varje sida om gatan då personerna själva kan välja plats. På detta sätt kan de 
även få en skyddande “baksida” med fasader strax bakom sittplatserna. 
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Figur 43. Sittplats med sociala värden.
Källa: Egen illustration 

Cityhuset

Figur 44. Att möjliggöra god sikt 
Källa: Egen illustration 

Figur 45. Sittplats utan större social funktion
Källa: Eget foto

Att kunna se människor och hur 
de rör sig samt vilka aktiviteter
som utförs tenderar att vara en 
viktig aspekt i frågan om ökat antal 
utförda lågintensiva aktiviteter 
som kan stimulera social 
interaktion mellan människor.

Sittplatserna (figur 45) visar hur 
sikten över rörelse på platsen är 
begränsad då gångtrafiken är 
bakom bänkarna. Planteringens
kant på sidan fyller däremot större 
social funktion enligt resultaten. 
En ensam person sittandes på 
planteringarna nära gångtrafiken är 
mer deltagande i omgivningen och 
signalerar att han inte syftar till att 
sitta en längre tid (eftersom det är 
en mindre bekväm sittyta). Att 
signalera “upptagenhet” till sin 
omgivning men ändå kunna delta
i den, är ett socialt värde i sig. 

Sittplatsens placering och riktning 

bevaras då platsen idag utgör en 
viktig social funktion för möten, 
stå- och sittaktiviteter samt erbjuder 
god uppsikt över den öppnare ytan
mellan område A och B. Eftersom 
solen når denna öppna yta får den 
ökad betydelse för vidare 
utveckling av utomhusservering 
och caféer på vår och sommar.
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Planteringarna nära entrén till 21:an fyller en social funktion eftersom dessa fungerar som 

entré med utsikt över mötesplatsen. 

Planteringen fyller en social funktion 
utanför 21:ans entré. Eftersom rörelsen 
är stor mellan entréerna i område A 
och entréen i område B fyller sittplatserna 
på den sida om entrén som är närmast 
område A, en social funktion för vila och 
för de som vill uppehålla sig nära entrén. 
I område A kan sittplatser prioriteras 
på den sida om entrén som är närmast 
område B. 

Denna fria yta är en potentiell
utvecklingsyta för nya attraktiva 
sittplatser på grund av närheten till 21:an. 
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Ytan i område C

Med samma typ av markbeläggning som visuellt sammanknyter områdena kan även 

från övriga områden. 

Område A

Område C

Figur 46. Utvecklingsområden för sittplatser
Källa: Egen illustration 

Figur 47. Begränsad potentiell sittplats.
Källa: Eget foto 

Figur 48. Outnyttjad yta inom område C.
Källa: Egen illustration 

21:an
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Entréer

rummet tenderar att inge en känsla av trygghet. Däremot kan det vara så att om taken på de två
entréerna inom område A och B togs bort kan en helhetskaraktär istället prägla gatan och människor 

till andra platser och öppna upp entréerna inom område A och B om så önskas. Entréerna kommer 
troligtvis vara en knutpunkt på grund av att människor måste passera där när de varit i, eller ska gå 
in eller ut från, gallerian. Däremot kan framtida alternativa närliggande sittplatsgrupper med en 
“omslutande” karaktär där människor kan känna sig trygga, uppfylla liknande funktion som 
entréerna idag. De platser som bidrar till trygghetskänslan lockar ofta utförande av lågintensiva
långtidsaktiviteter vilket kan stimulera social interaktion. 

Figur 49. Entrén i område C. 
Källa: Eget foto

Figur 50. Entrén i område B. 
Källa: Eget foto

Slutsatser 

som inte tydligt har synliggjorts enligt tidigare forskning eller teori.

 att känna sig trygg på platsen. 

 Passiva fasader attraherar inte i lika stor utsträckning som aktiva. 
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 Eftersom det tenderar att vara viktigt att kunna se många människor kan en större yta 
 upplevas mer “ödslig” när människor sprider ut sig. 

presenteras enligt tidigare forskning och teori sammanställs i några punkter:

 bekvämlighet samt att “baksidan” skyddas med exempelvis bänkrygg eller ett träd. 

Avslutande fråga
Ämnet i uppsatsen härleds till kärnan av uppsatsens studieobjekt, vad som studeras: människan, 
och den som studerar och planerar: planeraren. Intresset i denna uppsats riktas mot hur 
beteendemönster utspelas i förhållande till den fysiska miljön och hur miljön kan bidra till att 
lyfta rörelse och liv på gatan. Däremot kan de avslutande ideérna för ombyggnaden av gågatan 
betraktas utifrån ett kritiskt perspektiv där kartläggning av medborgares beteenden och hur dessa 

egentligen är ett resultat av en subjektiv tolkning av planeraren som formas av sin idé. Är 
det planeraren som omedvetet formar sina resultat och därmed konstruerar medborgarens behov
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“It is noteworthy that the little streets and 
alleys too narrow to accept most vehicles not 
only provide variety but are a constant 
reminder that Paris is for people” (Hall, 1966:164)



 

Den goda stadsgatan: om gestaltning av gator

 Tra k för en attraktiv stad. 2. Utg, Banverket, Boverket, 

 Stockholm/Stehag

Planera för rörelse! – så kan den byggda miljön stimulera till fysisk aktivitet i vardagen, 

Social research methods, fourth edition, Oxford University Press, Oxford

Cykeltra k kan bli tillåten på gågatan, Folket, 11 mars, 

Spatial e tent of the eld of co-presence: A summary of ndings. Man environment 

Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
 andra upplagan, Studentlitteratur AB, Lund

Vetenskaplig metod, Fjärde upplagan, Studentlitteratur AB, Lund

Stadslivs-och stadsrumsstrategier för Eskilstuna centrum, 
 Eskilstuna kommun, Gehl Architects

Sammanställning av synpunkter för Fristadstorget och Kungsgatan, 

ÖVERSIKSTPLAN 2030 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN, DEL 2, GRUNDDRAG 
 I MARK- OCH VATTENANVÄDNING, Eskilstuna kommun, http://www.eskilstuna.se/Global/SBF/   
 Planavdelningen/%C3%96P%20utst/Del2%20Grunddrag%20i%20mark%20och%20vattenanv%
 C3%A4ndning%20veryLQ.pdf?epslanguage=sv 

Five misunderstandings about case-study research, 
 Sage Publications, London and Thousand Oaks, ss 420-434, 
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Public Spaces and public life, Arkitektens förlag, Danmark 

STADSRUM & STADSLIV I STOCKHOLMS CITY, Stockholms fastighetskontor, 
Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm 

Cities for people, Island Press, Washington 

Life between buildings using public space, Island Press, Washington 

Stadsliv Karlskrona 2004, Gehl Arcitects

Beahvior in Public places

Space is the machine- a con gurational theory of architecture

Lugna gatan! och kommunen – tra kplanering i lokal tillämpning, 

Great Streets

The death and life of great american cities

Socialpsykologi- moderna teorier och perspektiv, Studentlitteratur, Lund

Vardagslivets psykologi, Liber AB, Stockholm

Introduktion till socialpsykologi, Studentlitteratur, Lund

Smedjan upphör som galleria- omvandlas till stora butiker med egna entréer. 

SOCIAL WORK RESEARCH METHODS, Qualitative and 
Quantitative Applications, Pearson, America

The city Reader

Ses vi på gatan?, 

Det socialpsykologiska perspektivet, Studentlitteratur, Lund
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The image of the city, The M.I.T Press, Massachusetts Institute of Technology, England 

Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 

GMC- handbok, Utformning, drift och underhåll  med gång-, cykel- och mopedtra k i fokus, 

 Gångbar stad- att skapa nät för gående

Rätt fart i staden

Vägledning för gångplanering, så skapas det gångvänliga samhället

Vägar och gators utformning- Sektion tätort, gaturum,  Vägverket, 
Svenska kommunförbundet, 2004:80, 

 Pedagogisk observation: en introduktion

Planerat, alltför planerat- en perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer, 
andra upplagan, Uppsala Universitet, Uppsala

THE SOCIAL LIFE OF SMALL URBAN SPACES

City- rediscovering the center, University Pennsylvania Press, Philadelphia

 Fallstudier: design och genomförande, Liber, Stockholm

Naken stad, autentiska urbana platsers liv och fall, Daidalos AB, Göteborg

 

ÖVERSIKTSPLAN 2030 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN PLANFÖRSLAG 
ÖVERSIKTSPLAN 2030 USTÄLLNINGSHANDLING DEL 1: UTGÅNGSPUNKTER, 

Oversiktsplanering/Eskilstuna-kommuns-oversiktsplan/Forslag-till-ny-oversiktsplan/Del-1-

 Fakta om ny Fristadstorget, Eskilstuna kommun

 
 Fastighetsägarna nyckelroll i Eskilstunas gågata, Fastighetsägarna, 22 januari,
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Hållbara platser är mänskliga platser! Medskapande och framgångsrikt genomförande, 

Gående

Gågata och gångfartsområde, Transportstyrelsen

Gående, rullstolsburen, rullskidor, Transportstyrelsen

Inventering

Observationer
Observationer utförda i Eskilstuna lördagen 28 februari 2015 på område A mellan klockan 11-12 samt 19-20.
Tisdagen den 3 mars 2015 utfördes observationer på område A mellan mellan klockan 11-12 samt 19-20.

Lördagen den 7 mars 2015 utfördes observationer på område B mellan mellan klockan 11-12 samt 19-20.
Tisdagen den 10 mars 2015 utfördes observationer på område B mellan mellan klockan 11-12 samt 19-20.

Orginal förvaras hos Helena Holst, Bisp Thomas väg 10, 645 34 Strängnäs

7. 3 Figurer 

Figur 1. En livlig gata i Montpellier
Figur 2. En livlig gata i Montpellier
Figur 3. Orsaker till vägval. Gångbar stad- att skapa nät för gående 
Figur 4. Jan Gehls undersökningsområde STADSRUM & STADSLIV I STOCKHOLMS CITY
Figur 5. Den hiearkiska rumsliga organisationen
 Life Between Buildings, using public space
Figur 6. Exempel på lågintensiv aktivitet
Figur 7. Rygg-mot-rygg förhållandet på en bänk
Figur 8. Exempel på stående aktivitet med exponerad “baksida”
Figur 9. Exempel på stående aktivitet med täckt “baksida”
Figur 10. Modell över arbetsprocess
Figur 11. Karta över studieområdet
Figur 12. Gågatan område C
Figur 13. Sittplats område A
Figur 14. Översiktskarta
Figur 15. Bänkgrupp område A
Figur 16. Planteringar område B
Figur 17. Plantering
Figur 18. Sittplats utan ryggstöd
Figur 19. Översiktskarta, område A
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Figur 20. Sikt inom område A
Figur 21. Begränsad möjlig sittyta
Figur 22. Bänk med plantering bakom
Figur 23. Översiktskarta över område B
Figur 24. Potentiell sittyta
Figur 25. 21:ans entré med tak
Figur 26. Bänkgrupp område C
Figur 27. Sikt över område C från Fristadstorget
Figur 28. Karta över område C
Figur 29. Entré Gallerian
Figur 30. Död fasad område C
Figur 31. Passerade kvinnor och män, område A
Figur 32. Koncentration av aktiviteter, område A
Figur 33. Passerade män oh kvinnor, område B
Figur 34. Koncentration av aktiviteter, område B
Figur 35.  Passerade män och kvinnor, område C
Figur 36. Koncentration av aktiviteter, område C
Figur 37. Andel passerade män och kvinnor och skillnader mellan områdena
Figur 38, Aktivitetsnivå i relation till avstånd från Galleriaentré
Figur 39. Användande och riktning
Figur 40. Gångtra k och sikt.
Figur 41. Entrén i område C
Figur 42. Entrén i område B
Figur 43. Sittplats med sociala värden
Figur 44. Att möjliggöra god sikt
Figur 45. Sittplats utan större social funktion
Figur 46. Utvecklingsområden för sittplatser.
Figur 47. Begränsad potentiell sittplats
Figur 48. Outnyttjad yta inom område C
Figur 49. Entrén i område C
Figur 50. Entrén i område B

Upphovsrättsperson har givit tillstånd för publicering

7.4 TABELLER

Tabell 1. Observationsschema, exempeltabell
Tabell 2. Begreppshantering i samband med TRAST
 Vägar och gators utformning
Tabell 3. Antal passerade, område A
Tabell 4. Utförda aktiviteter, område A
Tabell 5. Utförda aktiviteter, område B
Tabell 6. Antal passerade, område B
Tabell 7. Antal passerade, område C
Tabell 8. Utförda aktiviteter, område C
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Område A
Observationsschema

BILAGA  1 
B
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Aktiviteter 

Totalt          365            115           86              155

Män              136              54               49                72

Kvinnor       220               61              37                 83
11-12        19-20 11-12        19-20

Helgdag kl Tisdag kl
Passerande inom område A

Observationschemat visar antal personer och vilken typ av aktivitet som utförs. 
Scheman redogör för antal ensamma personer som räknats, antal grupper samt hur många 
män respektive kvinnor som utför olika aktiviteter och om aktiviteter utförs längre än tio 
minuter eller inte (10 minuter eller längre räknas till långtidsaktivitet).

Totalt     22 (11+11)   6 (2+4)       22 (11+11)        16 (6+10)

Stående       14 (7+7)      6 (2+4)         16 (7+9)               14 (6+8)   

Sittande       8 (4+4)        0                    6 (4+2)                  2

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt        1 (1)                 0               1 (1)                  0

Stående       1 (1)                   0                  1 (1)                    0  

Sittande       0                        0                   0                         0

                                                                        Långtids-
 Grupper        Ensamma      Pratade          aktivitet

Lördag kl 19-20

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         5 (4+1)       8 (6+2)       10 (10)            4 (4)

Stående        2 (2)             3 (3)               4 (4)                  2 (2)   

Sittande       3 (2+1)        5 (3+2)           6 (6)                  2 (2)

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Tisdag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         0                     0                  0                      0

Stående        0                       0                    0                         0  

Sittande       0                        0                   0                         0

                                                                       Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade           aktivitet

Tisdag kl 19-20
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Observationsanteckningar

Första observationstillfället var på lördagen den 28 februari 2015 mellan kl 11-12. En utav det 
 första observerade mönstret på plats var att många kvinnor jämfört med män 
 passerade platsen. Detta var till synes ett uppenbart mönster under hela observationstiden. 

 från fåglar inte var populära. Under tiden befann sig en tiggare på platsen som under hela 

 skiljdes från varandra innan de kom till sektion A då kvinnan många gånger fortsatte själv 

Det andra observationstillfället var lördagen den 28 mars 2015. Denna kväll var mycket kall med cirka
 0 grader och kraftig blåst. De få som passerade platsen såg till synes obekväma ut i kylan. 
 Många gick snabbt och ingen “strosade” förbi. Under denna tid verkade människor titta på
 varandra och många gick med stora avstånd från varandra vilket gav ett intyck om att 

 kläder. Ingen avvikande skedde under observationstiden. 

Tredje observationstillfället var på dagen på tisdagen den 3 mars 2015 mellan kl 11-12. Under denna 

 hastigheten på de passerande noteras vara snabbare än på helgdagen och många tycktes passera 
 platsen påvägen till och från arbete. Det kunde även noteras under denna tid att de som inte 
 gick snabbt gick istället mycket långsamt och uppfattades som att de inte hade något speciellt 

 omkring på andra som gick förbi. Under tiden pågick även vägarbete vid en liten plats inom 
 området. Detta innebar att de som gick på den sidan av gatan var tvungna att gå runt, eller byta 
 sida att gå på. 

Fjärde observationstillfället på tisdagskvällen den 3 mars 2015 mellan kl 19-20 var mörk och kall kväll 

 händelsen uppfattades ingen anmärkningsvärd aktivitet på gatan alls. De som passerade
 platsen tycktes ofta redan ha tränat eller var påväg till någon träningsaktivitet. 
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Totalt          265           95            120              91

Män              135              65              72                 54

Kvinnor        130              30              48                 37
11-12        19-20 11-12        19-20

Lördag kl Tisdag kl

BILAGA 2

Område B
Observationsschema

Aktiviteter 

Passerande inom område B

Totalt        10 (9+1)        6 (6)          10 (9+1)           5(4+1)

Stående       10 (9+1)         6 (6)             10 (9+1)              5 (4+1)   

Sittande       0                     0                    0                           0

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt        4 (4+1)            3 (3)           4(3+1)                2 (2)

Stående       5 (4+1)              3 (3)             4 (3+1)                  2 (2)

Sittande       0                        0                   0                             0

                                                                           Långtids-
 Grupper        Ensamma      Pratade             aktivitet

Lördag kl 19-20

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         5 (4+1)      4 (4)            6 (5+1)             4 (3+1)

Stående        5 (4+1)        2 (2)               4 (3+1)               3 (2+1)   

Sittande       1 (1)             2 (2)               2 (2)                   1 (1)

                                                                         Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Tisdag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         2 (2)               0                  2 (2)                 1 (1)

Stående        2 (2)                 0                    2 (2)                     1 (1)  

Sittande       0                        0                   0                            0

                                                                           Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade               aktivitet

Tisdag kl 19-20

Blå= män
Röd= kvinnor
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Observationsanteckningar

Första observationstillfället inom område B var lördagen den 7 mars 2015 mellan klockan 11-12. 
 Under observationstillfället kunde direkt det höga antalet män observeras. Även 
 män som stod och pratade i grupper och de som gick ensamma. 21:an kunde direkt 

 till och pratade. Flera grupper möttes vid 21:an. Det var en klar dag med uppehålls-
 väder men det var kyliga vindar. Det fanns en “livlighet” under hela observationstiden.
 
Andra observationstillfället var på lördagen den 7 mars 2015 mellan kl 19-20. Det var kallt på kvällen
 men betydligt varmare än lördagen tidigare vid för observation av område A. Det kunde 
 konstateras att det var lite mer liv på platsen än lördagen tidigare, vilket kan bero på att 
 vårvärmen börjat komma men även för att område B är populärare än område A på kvällen.

 eller utföra aktiviteter. 

Tredje observationstillfället var på tisdagen den 10 mars mellan klockan 11-12. Under detta 

 hade stigit sedan lördagsobservationerna och det var delvis solsken och moln under 

 Damerna som passerade tenderade att stanna till vid Apoteket mittemot 21:an. 

Fjärde observationstillfället var tisdagen den 10 mars mellan klockan 19-20. Under denna tid
 var det mycket litet liv på platsen förutom de passerande som såg ut att vara påväg 
 från eller till träningsaktiviteter. Många verkade ha bråttom. Få kvinnor passerade platsen.
 Det var en mycket kylig kväll. 
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Totalt          163            65            65               27

Män              100              40               37                 15

Kvinnor        63                25              28                 12
11-12        19-20 11-12        19-20

Lördag kl Tisdag kl

B
IL

A
G

A BILAGA 3

Område C
Observationsschema

Aktiviteter 

Passerande inom område C

Totalt       10 (8+2)         5 (5)           9 (7+2)             8 (6+2)

Stående       7 (6+1)             3 (3)             6 (5+1)                5 (4+1)   

Sittande       3 (2+1)            2  (2)            3 (2+1)                3 (2+1)

                                                                              Långtids-
Grupper       Ensamma          Pratade               aktivitet

Lördag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt        2 (2)              1 (1)            2 (2)                1 (1)

Stående       2 (2)                 1(1)              2 (2)                   1 (1)

Sittande       0                        0                   0                        0

                                                                         Långtids-
 Grupper        Ensamma      Pratade            aktivitet

Lördag kl 19-20

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         6 (5+1)          4 (4)            6 (5+1)         4 (3+1)

Stående       5 (4+1)             2 (2)              4 (3+1)            3 (2+1)

Sittande       1 (1)                 2 (2)              2 (2)                1 (1)

                                                                        Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Tisdag kl 11-12

Blå= män
Röd= kvinnor

Totalt         0                  0                  0                      0

Stående        0                    0                    0                         0

Sittande       0                     0                    0                        0

                                                                        Långtids-
Grupper       Ensamma      Pratade             aktivitet

Tisdag kl 19-20
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Observationsanteckningar

Första observationstillfället var på lördagen den 16 mars 2015 mellan klockan 11-12 på dagen.

 gatan samt många äldre. Det var en lugnare stämning på denna del av gatan än 

Andra observationstillfället var på lördagen den 16 mars 2015 mellan kl 19-20. Under 
 observationstillfället var det knappt någon aktivitet alls på gatan. Det var enstaka
 personer som vistades på gatan. Det var en kall kväll och platsen upplevdes “ödslig”. 

 av områden än som gick in i området. De som satt ner verkade inte ha bråttom någonstans.

Tredje observationstillfället ägde rum på tisdagen den 19 mars 2015 mellan klockan 11-12. 
 Under observationstillfället var det två ensamma män som satt på lika bänkar som
 stannade under hela observationstiden. Männen verkade inte bry sig om att det var 

 och många gick med hjälpmedel som exempelvis rullator eller käpp. Även om 
 det var mitt på dagen såg gatan nästan ut som om det var en helgdag och alla
 affärer såg stängda ut. 

Fjärde observationstillfället på tisdagskvällen mellan kl 19-20 den 19 mars 2015. Under

 Drottninggatan. Det var en blåsig kväll. 


