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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att studera hur den fysiska miljön kan stärka stadslivet i staden 
genom att koppla ihop två handelsområden med olika karaktär. Under andra halvan av 
1900-talet har lokalisering av handel mer och mer fokuserats till lägen utanför stadens 
centrum på grund av bilsamhällets framväxt samt tillgången och priset på mark. 
Handelns lokaler har dessutom vuxit och blivit allt större och mer ytkrävande, något 
som det sällan finns plats för i centrala lägen. Den flytt av handeln som skett under 
senare årtionden har påverkat stadslivet och påverkan blir mer synlig i mindre städer 
med mindre befolkningsunderlag. För att attrahera boende, näringsliv och besökare är 
det av vikt att staden är attraktiv sett till flera olika aspekter. En viktig del är att ha en 
levande stad med människor som rör sig och uppehåller sig i de offentliga rummen. 
Utvecklingen med handel i mer externa lägen har påverkat städernas centrum och det 
har i vissa fall resulterat i tomma butikslokaler centralt.  

Begreppet stadsliv grundar sig på den mänskliga rörelsen i stadens rum. Rörelserna 
varierar och ger upphov till sociala aktiviteter, rekreation men även nödvändiga 
transporter. Att människor tycker om att vistas i de offentliga rummen bygger till stor 
del på att vi tycker om att betrakta samt bli betraktade, men även på en känsla av att 
vara en del av samhället, att tillhöra något. För att en plats ska vara attraktiv och 
uppskattas behöver den vara komfortabel, ge avslappning samt generera både passivt 
men även aktivt deltagande. Hur stadens rum upplevs varierar beroende på vem man 
frågar men att sitta i solen en varm vårdag är lika viktigt som att kunna sitta i skuggan 
en het sommardag.  

För handeln är möjligheten till flöden det viktigaste vid lokalisering. Flödet gäller 
både varor och kunder och sett till historien har transportleder alltid varit viktiga för 
handelns överlevnad. Idag uppstår ibland en kamp mellan stadskärnans ofta 
småskaliga handel och ytterområdenas mer storskaliga handel. Som en följd av detta 
påverkas stadslivet då de större handelsområdena i första hand planeras för bilburna 
kunder. Att dessa områden ofta bara innehåller en funktion påverkar också 
möjligheterna till stadsliv. Samtidigt behöver staden som helhet underlag i form av 
människor för att vara attraktiv och levande. 

För att studera möjligheten att koppla samman stadskärnan med ett centrumnära 
handelsområde har Sandviken valts som fallstudie. Sandviken är en mindre svensk 
stad där ett större handelsområde har etablerats ca 500 meter från stadskärnans mitt.  
Handelsområdet är genom sitt läge tillgängligt för många och genom sitt utbud, med 
livsmedelsbutiker, viktigt för boende i staden. Sandviken brottas även med en 
problematik i stadskärnan där allt fler butikslokaler står tomma och att stadskärnans 
handel tappar i attraktionskraft. Att behålla och stärka underlaget till handeln är 
viktigt för Sandvikens framtida utveckling, både för att attrahera människor men även 
för att attrahera verksamheter. 

Arbetet grundar sig på observation av centrala Sandviken vid flertalet tillfällen. 
Fallstudiens område har analyserats utifrån dels en perceptuell analysmetod av Kevin 
Lynch, där staden som en mental karta målas upp för att analysera hur stadens miljöer 
upplevs. Området har även analyserats utifrån en funktionell analys baserad på Jan 
Gehls metod kring den fysiska utformningen och människans behov i det offentliga 
rummet, där man utifrån en checklista med tolv kriterier analyserar en plats för att se 
vad som redan finns och vad som saknas för att attrahera människor och stimulera 
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stadsliv. Utifrån analysen har resultat med skillnader, kvaliteter samt brister inom 
området tagits fram för att identifiera hur stadsliv och handel kan stimuleras genom 
den fysiska utformningen. 

Förslagets utgångspunkt är att binda ihop stadskärnan med handelsområdet för att få 
synergieffekter mellan stadsliv och handel. För det flöde av bilburna kunder som 
redan besöker handelsområdet skapas förutsättningar och incitament att besöka 
stadskärnan utan att flytta bilen. Detsamma gäller omvänt för stadskärnans besökare. 
Förslaget är utformat som dels övergripande strategier som även kan användas i andra 
städer med liknande problematik, dels genom förslag på åtgärder i den fysiska miljön. 
Strategierna som tagits fram handlar om att attrahera boende och besöksverksamheter 
för att skapa ett underlag av människor, främja rörelse i långsamt tempo genom att 
prioritera gående och cyklister, utveckla rum, stråk och mötesplatser för att göra 
stadens rum attraktivare samt ta till vara på kvaliteter som redan finns i de offentliga 
rummen. I förslaget har dessa strategier omvandlats till konkreta åtgärder i den 
befintliga stadsmiljön.  

Att stimulera stadslivet och handeln genom att få fler människor i rörelse betyder inte 
att alla platser ska se likadana ut med samma innehåll och karaktär. Det handlar om 
att skapa fysiska miljöer i staden utifrån olika aktiviteter, behov och värden så att 
helhet ger en attraktivare och mer levande stad att vistas i.  
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1. Inledning 
Stad och handel hör ihop och genom historien har de flesta städer uppkommit längs 
handelsvägar och vid viktiga knutpunkter. På alla dessa platser, som utvecklats till 
samhällen och städer, har handeln bidragit till stadsliv och urban kultur. Desto 
livligare handel ger desto livligare stadsliv menar Bosse Bergman i boken 
”Handelsplats, shopping, stadsliv” (2003). 

Under andra halvan av 1900-talet har främst två olika riktningar inom 
handelsutvecklingen styrt förhållandet mellan handel och stadsliv. Den första har 
inneburit att det band som funnits mellan stad och handel har upphört då handeln i 
och med bilismens framväxt haft möjlighet att etablera sig utanför städerna. Dessa 
handelsområden placeras i goda trafiklägen och ofta på mark som är billigare än 
motsvarande yta i centrala lägen. Områdena består ofta av stormarknadskedjor, 
dagligvarubutiker med ett brett sortiment, som riktar sig till bilburna köpare.  

Den andra riktningen har inneburit att det i stadskärnorna har skett en omvandling till 
rena köpcentrum med butiker, varuhus och gallerior samlade på några få gågator. 
Detta har medfört att när stängningsdags närmar sig töms stadskärnan på människor 
och att det under kvällstid blir ett mer utspritt stadsliv. Etableringen av externhandel 
har inneburit en nedgång av centrumhandel men sen mitten på 90-talet har 
stadskärnornas handel sakta men säkert ökat igen (Bergman, 2003). En viktig faktor 
har varit förnyelsen av många stadskärnor i landet.  

1.1 Bakgrund  
Politiker i våra kommuner vill att deras städer ska vara attraktiva och locka boende, 
näringsliv och besökare. Det som är stadens hjärta är ofta dess stadskärna. 
Stadskärnan kännetecknas av en variation av utbud med handel, restauranger och 
olika aktiviteter som biografer och teatrar men även bostäder och kontor. Dessa 
verksamheter genererar människor i rörelse och skapar liv i staden. Den flytt av 
handeln som skett under senare årtionden har påverkat stadslivet och påverkan blir 
mer synlig i mindre städer med mindre befolkningsunderlag.   

1.1.1 Sandviken 
Under 2000-talet har det skett en större förändring i centrala Sandviken då ett större 
handelsområde har etablerats i anslutning till stadens centrum. Området kallas 
Mosaiken och innehåller affärer som Ica Maxi, Willys, Dollarstore och Rusta samt 
hamburgerkedjan McDonald’s. Oftast etableras affärer av detta slag i stadens utkant 
då de är utrymmeskrävande men i Sandviken ligger området i anslutning till centrum 
med ca 500 meter till den absoluta stadskärnan.  

När jag vistats i Sandviken sedan denna etablering genomförts har jag 
uppmärksammat att andelen gående och cyklande mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken inte varit speciellt hög, detta trots att det inte tar många 
minuter att gå mellan områdena. Detta har fått mig att börja fundera kring varför det 
är så och hur området skulle kunna göras attraktivare för gående och cyklister. Att 
platserna har olika förutsättningar märks tydligt när man går i staden. Handelsområdet 
Mosaiken attraherar i första hand bilburna kunder, med stora parkeringsplatser i direkt 
anslutning, och affärerna har karaktären av stormarknader med stora ytor och brett 
sortiment. Stadskärnan däremot präglas av gågata med parkeringar runt om och har 
flertalet mindre butiker med mer specialiserat utbud samt restauranger och kaféer.  
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Det finns en stor potential för Sandvikens stadsliv och handel om de två områdena 
kunde kopplas samman fysiskt så att de tillsammans skapar en bra helhet för gående 
och cyklister. En stark koppling skulle även innebära att de två områdena 
utbudsmässigt kan komplettera varandra på ett tydligare sätt. 

1.2 Problemformulering  
Sandvikens centrum är inte stort till ytan och handelsområdet Mosaiken ligger nära 
stadskärnan. Relativt få människor har observerats röra sig till fots eller med cykel 
mellan områdena. Min hypotes är att detta beror på att stråket mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken upplevs som oattraktivt för gående och cyklister. Från 
denna utgångspunkt ska arbetet behandla ett konkret fall där jag med fysiska 
planeringsåtgärder kopplar ihop stadskärnan med ett centrumnära handelsområde med 
stormarknadskaraktär för att stärka stadslivet och handeln. 

1.3 Frågeställningar 
I arbetet kommer följande frågeställningar att behandlas: 

• Vilka skillnader kan observeras mellan handelsområden av 
stormarknadskaraktär och stadens centrum gällande förutsättningar för 
stadsliv? 

• Vilka kvalitéer respektive brister av fysisk karaktär finns inom områdena? 
• Hur kan man formulera strategier för att stimulera stadsliv i det samlade 

området? 
• Hur kan strategierna konkretiseras i planförslag för det samlade området? 

1.4 Syfte  
Syftet med arbetet är att studera hur den fysiska miljön kan stärka stadslivet i centrum 
genom att koppla ihop två handelsområden med olika karaktär. Genom att studera och 
analysera nuvarande stadsliv i befintlig fysisk miljö kan arbetet ge en bild av hur 
stadsliv kan stimuleras.  

1.5 Urval av litteratur 
Arbetets litteraturstudier har fokuserat på begreppet stadsliv och vad som gör 
offentliga rum och platser attraktiva samt hur utformningen av den fysiska miljön 
påverkar möjligheterna till stadsliv. Boken ”Public Places, Urban Spaces” av 
Carmona, Tiesdell, Heath & Oc (2010) har varit utgångspunkt då den innehåller idéer, 
teorier och forskning från ett flertal olika källor gällande fysisk planering och 
offentliga platser. Utifrån denna bok har sedan vidare studier skett, främst utifrån Jan 
Gehls böcker ”Cities for people” (2010) och ”How to study public life” (2013) samt 
Kevin Lynchs ”The image of the city” (1960), för fördjupning inom området stadsliv 
och utformning av offentliga platser. Litteraturstudien har även omfattat litteratur som 
behandlar ämnet handel och vilka skillnader det finns mellan olika typer av 
handelsområden gällande deras förutsättningar för stadsliv samt vad dagens handel 
har för krav på omgivningen. Denna litteratur har baserats på svenska förhållanden 
och boken ”Handel bygger staden” (2011) av Jerker Söderlind har varit utgångspunkt 
för studierna. Även rapporter framtagna av statliga verk som Boverket och 
Trafikverket har studerats.  

1.6 Metod 
Arbetet behandlar frågeställningar om hur två centrala handelsområden kan 
sammanlänkas för att stimulera stadsliv. Utifrån dessa frågeställningar har en 
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fallstudie av Sandvikens centrum valts som tillvägagångssätt för arbetet. Genom att 
välja att genomföra en fallstudie fokuseras arbetet till en undersökningsenhet och kan 
på så sätt belysa det enskilda fallet men det finns även möjlighet att belysa det 
generella problemet (Denscombe, 2009). Att fokusera på en undersökningsenhet ger 
möjlighet till att studera saker i detalj och undersöka en fråga på djupet, och i en 
fallstudie är det även möjligt att använda flera olika källor och metoder (Denscombe, 
2009).  

I en fallstudie är det som ska studeras vanligen en naturlig miljö som redan existerar 
och som kommer att fortsätta existera även efter studien, vilket lämpar sig för ett 
arbete som detta där en redan existerande miljö skall studeras utifrån människors 
rörelser och platsens utformning. Att generalisera utifrån en fallstudie kan dock mötas 
av kritik och tvivel gällande resultatets trovärdighet (Denscombe, 2009). Detta arbete 
studerar ett enskilt fall och för att kunna generalisera resultatet av arbetet behöver 
viktiga kännetecken identifieras. Sandviken är i detta fall representativt genom 
handelns lokalisering i staden och stadens storlek, både ytmässigt och 
befolkningsmässigt. I städer av mindre storlek är avstånden mindre och handel av 
stormarknadskaraktär kan därför etableras nära stadskärnan. Problematiken blir att 
handeln uppmuntrar till biltrafik medan en attraktiv stad behöver ett levande stadsliv 
med gående och cyklister.  

Utifrån litteraturstudiernas teoretiska kunskaper och fallstudiens insamlade underlag 
analyseras det valda området. Analysen behandlar dels Kevin Lynchs teori kring 
stadsbildens olika beståndsdelar, som presenteras i ”The image of the city” (1960), för 
att på ett mer övergripande plan se hur utredningsområdets fysiska struktur upplevs. 
Analysen består även av Jan Gehls metod där han tagit fram en checklista med 12 
kriterier för att värdera den fysiska utformningen av stadens offentliga rum. Denna 
checklista finns med i hans böcker ”How to study public life” (2013) och ”Cities for 
people” (2010). Anledningen till att checklistan används är för att på ett mer detaljerat 
plan se vilka kvaliteter som kan bidra till ökat stadsliv. 

1.6.1 Empiriskt underlag 
Den metod som valts för arbetet är observation. Metoden grundar sig på en direkt 
observation av händelser och förlitar sig inte på vad människor säger att de gör eller 
att de säger vad de tänker göra (Denscombe, 2009). Metoden innebär att direkta 
observationer sker genom platsbesök i naturliga miljöer. Dock kan dessa 
observationer vara påverkade av att forskarens perception är knuten till personliga 
faktorer som minnen och fysiska och emotionella tillstånd, vilket kan påverka 
forskarens förmåga att observera, förmåga att komma ihåg samt engagemang och 
därmed det material som tas fram (Denscombe, 2009). 

I detta arbete har deltagande observation genomförts då bevarandet av den naturliga 
miljön varit prioriterat för att kunna studera människors rörelser i stadsrummet. 
Genom att delta i det dagliga livet och direkt observera kan platser som används och 
platser som inte används identifieras, vilket bidrar till förståelse kring vad som 
stimulerar stadsliv (Gehl & Svarre, 2013).  

Observationen har fokuserat på hur människor rör sig och uppehåller sig inom 
utredningsområdet men även hur den fysiska miljön är utformad. Det verktyg som 
använts är kartläggning genom anteckningar och symboler på karta för att markera 
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vilka händelser som sker och var de äger rum. Kartläggningen har kompletterats med 
fotografering för att dokumentera situationer på specifika platser. 

1.6.2 Observation 
Fallstudiens område har observerats vid två tillfällen, lördag den 22 mars 2014 och 
lördag den 9 maj 2014. Observationerna ägde rum under flertalet timmar per tillfälle, 
huvudsakligen kl. 11-14. Med i observationsmaterialet finns även studier och foton 
från måndagen den 8 september 2008 och måndagen den 3 november 2008 då 
området besöktes i ett första skede. Vid dessa tillfällen var observationerna mer 
generella men de tillför en bredd till studierna genom att de skedde under en annan tid 
på året samt under en annan veckodag och därför tas det materialet med i arbetet.  

Val av veckodagar baseras på antagandet om att på lördagar är fler människor i olika 
åldrar ute än på en vardag vid samma tidpunkt och att fler aktiviteter av frivillig 
karaktär äger rum än under en vardag. Dock innebär lördag att färre aktiviteter av 
nödvändig karaktär sker än under en vardag, vilket i studien kompletteras av 
observationerna från 2008. För observationerna spelar väderförutsättningarna en stor 
roll. Både den 22 mars och den 9 maj 2014 var det soligt men temperaturen skiljde då 
det i mars var kyligt med några plusgrader och blåst, medan det i maj var ca 18 grader 
varmt och nästan vindstilla. I september 2008 var det mulet med lätt regn och ca 10-
12 grader medan det den 3 november var soligt med minusgrader och snö på marken. 

1.7 Avgränsning 
Arbetet utgår från att ett ökat stadsliv ger ett bättre underlag till handel. Arbetet 
avgränsas sakligt till att fokusera på att ur ett gång- och cykelperspektiv analysera 
staden för att kunna förbättra de fysiska förutsättningarna för ett ökat stadsliv. Arbetet 
tar inte upp hur stadsliv kan stimuleras genom andra transportmedel som bil eller 
kollektivtrafik. Arbetet behandlar inte heller hur faktorer som till exempel 
ekonomiska styrmedel, handelsanalyser eller konkurrens kan stimulera till stadsliv 
och därmed ökat underlag för handel.  

Arbetet avgränsas geografiskt genom att det inte tar ett helhetsgrepp över Sandvikens 
centrum utan inriktar sig på ett utredningsområde mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken. Genom att inte ha hela centrum som utredningsområde 
begränsas arbetet till att konkret studera den direkta länken mellan stadskärnan och 
handelsområdet. Samtidigt begränsas arbetet så att till exempel inte resecentrum ingår 
i studien, vilket kan påverka resultatet. Val av avgränsning har dock gjorts utifrån att 
resecentrum inte är en viktig faktor för stimulera stadslivet då det ligger ca 1 km från 
handelsområdet, vilket kan ses som ett relativt långt avstånd för att locka gående 
mellan områdena. För Kevins Lynchs analys kan ett relativt stort område studeras för 
att få en överblick över stadens övergripande struktur, vilket gjort att 
utredningsområdet utökats något i samband med denna analys.  

Arbetet kommer att föreslå övergripande strategier samt förändringar för platser med 
kvaliteter eller brister som behöver utvecklas för att stimulera stadsliv. Arbetet avser 
inte att detaljutforma det valda området och dess platser. 

1.8 Disposition 
Arbetet är uppdelat i åtta kapitel. Inledningen beskriver bakgrunden till arbetet, 
presenterar problemformulering och frågeställningar samt redovisar vald metod och 
avgränsning. Litteraturstudien behandlar teoretiska utgångspunkter och begrepp för 
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att ge vägledning genom arbetet med att ta fram ett förslag för att förbättra de fysiska 
förutsättningarna för ett ökat stadsliv. Fallstudien studerar det specifika fallet 
Sandviken i detalj och genom observation av människors rörelser i nuvarande fysisk 
miljö redovisas platsspecifikt underlag. I analysen behandlas materialet från 
fallstudien och resultatet redovisar områdets kvaliteter och brister samt de skillnader 
som finns mellan stadskärnan och Mosaiken vad gäller förutsättningar för att 
stimulera stadsliv. Resultatet ligger sedan till grund för det förslag på strategier och 
förändringar som tas fram för området. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens 
frågeställningar och de resultat som har framkommit i arbetet. 

1.9 Begrepp 
I arbetet finns ett antal begrepp som kan ha olika definition beroende på källa. Det är 
därför viktigt att förklara begreppens innebörd i detta arbete så att arbetet tolkas på 
rätt sätt. 

Stadskärna/centrum – avser den centrala, äldre stadskärna i staden eller orten, där 
handeln i historiskt perspektiv växte fram lokaliserad och som fortfarande har en 
betydande del av detaljhandeln (Berg et al. 2011). I stadskärnan finns ofta annan 
service, offentlig förvaltning nöjen och kulturinstitutioner  

Extern handel – avser en etablering med mer än 2000 kvm bruttoarea för dagligvaru- 
eller sällanköpshandel och som ligger utanför tätorten i biltrafikorienterat läge 
(Ljungberg et al. 2004). 

Halvextern handel – avser en etableringar med mer än 2000 kvm bruttoarea för 
dagligvaru- eller sällanköpshandel och som ligger i anslutning till samlad bebyggelse, 
i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, cykel- och 
kollektivtrafik (Ljungberg et al. 2004). 

Stormarknad – avser en dagligvarubutik med stort inslag av sällanköpsvaror som 
kläder, byggmaterial m.m. Stormarknader förekommer ofta i halvexterna eller externa 
lägen (Ljungberg et al. 2004). 

Dagligvaror – avser varor som fyller konsumententens dagliga behov av livsmedel 
samt specialvaror som tidningar, tobak, sjukvårdsartiklar och blommor (Svedström, 
1999). 

Sällanköpsvaror – avser varor som kläder, skor, böcker, leksaker, möbler, byggvaror 
m.m. (Ljungberg et al. 2004). 
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2. Litteraturstudier 
Detta kapitel behandlar begreppet stadsliv och behovet av stadsliv i våra städer samt 
vikten av att skapa attraktiva offentliga rum för att öka stadslivet. Vidare behandlas 
handelns påverkan på stadslivet och hur olika handelsområden kan integreras för att 
stimulera stadsliv. Avsnittet avslutas med en genomgång av teorier kring hur 
utformningen av våra offentliga rum kan stimulera stadsliv.  

2.1 Stadsliv och stadens rum 
Staden är en plats där möten mellan människor är möjligt, där vi kan utbyta idéer och 
varor med varandra men även slappna av, ha trevligt och se andra människor. Staden 
är till för alla och dess offentliga sfär består av både en fysisk aspekt genom 
rummet/platsen och en social aspekt genom aktiviteterna som sker där (Carmona et al. 
2010, s. 137). Det är de mänskliga aktiviteterna i de offentliga rummen som bidrar till 
stadsliv. Om människor trivs att vara i staden och om aktiviteter sker i väl fungerande 
offentliga rum får vi en mer levande stad.  

Synen på stadsplanering har förändrats genom tiden och idag ligger fokus mer och 
mer på den mänskliga skalan och nödvändigheten av kvalitet i det offentliga rummet. 
Jane Jacobs skrev 1961 i ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” (2005) att det 
som utmärker en stad är det offentliga livet som utspelar sig på torg, gator och i 
parker. Hon menar att det är här vardagslivet tar plats och det är här möten uppstår 
mellan människor som bor i området, som har verksamhet eller som bara passerar. 
Stadens offentliga rum är de viktigaste platserna för att skapa och uppleva möten 
mellan människor (Jacobs, 2005).  

Jan Gehl har sedan 1960-talet följt utvecklingen av våra städer och blivit en stark 
förespråkare för att städer ska utvecklas utifrån den mänskliga skalan. Han riktar sin 
huvudsakliga kritik mot en trafikplanering som prioriterat bilen. Bilens intrång i 
stadsbebyggelsen under mitten av 1900-talet har satt stora spår i de offentliga rummen 
och dominerat stadsbilden på både människors och byggnaders bekostnad (Gehl, 
2010). Attraktiva platser som torg och parker används som parkeringar, centrala gator 
är trafikleder och gatsten har på många platser ersatts av asfalt. När gatorna blir 
primärt för bilar, och butiker och verksamheter försvinner, finns det inte längre någon 
anledning att vistas där, och områden utan folkliv, där ingen känner ansvar för sina 
grannar eller sin omgivning, skapar områden som inte är trygga och därmed inte 
heller attraktiva att vistas på (Jacobs, 2005). Stadslivet i offentliga rum visar 
samhällets sammansättning och genom vardagliga upplevelser och möten mellan 
människor skapas en trygghet och en gemensam värdegrund (Gehl, 2010).  

2.1.1 Rörelse och skala i stadsrummet 
För att förstå hur en plats fungerar är rörelse grunden då hur människor rör sig som 
gående är både kärnan i den urbana upplevelsen men även viktig för att skapa liv och 
aktivitet i staden (Carmona et al. 2010, s. 201). Livet i våra städer är varierat och 
komplext med sociala aktiviteter och rekreation som varvas med nödvändiga 
transporter och möjligheter till att delta stadslivet. Gehl har i sitt arbete fokuserat på 
gående och cyklister. Han menar att genom att gå till fots eller cykla genom staden 
sker en direktkontakt mellan människor och omgivning som inte går att få på något 
annat sätt, och det skapas en gemenskap mellan människorna som delar stadens rum 
(Gehl, 2010). Direktkontakten ger både visuella och sociala värden men även värden 
som frisk luft och motion. Han betonar att för att stimulera stadsliv och få en 
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attraktivare och mer levande stad är det mycket viktigt och värdefullt att förbättra 
stadens rum utifrån de gåendes perspektiv (Gehl, 2010). Gehls främsta invändning 
mot bilen och biltrafiken i städerna är att de har förvrängt förståelsen för skala och 
proportioner (Gehl, 2010). Bilen tar fysisk plats genom vägar och parkeringsplatser, 
och genom sin hastighet påverkar de den rumsliga dimensionen i staden. Gehl utgår 
från den mänskliga skalan och människans rörelse i sin forskning och han har kunnat 
visa att det finns en koppling mellan förbättrade förutsättningar för stadsliv utifrån en 
mänsklig skala och ökat stadsliv. Framför allt har hans forskning i Köpenhamn visat 
att förbättrade möjligheter till att vistas på offentliga platser, så som bättre möjligheter 
till att gå, stå och sitta, har medfört att fler har uppehållit sig i stadskärnan (Gehl, 
2010). Den rörelse och skala som bilen kräver är inte samma rörelse och skala som 
människor behöver för att trivas i stadsrummet. I avsnitt 2.3.4 Utformning av stadens 
rum utvecklas Gehls forskning kring mänsklig rörelse och skala. 

2.1.2 Underlag för ökat stadsliv  
Grunden för att kunna stimulera stadsliv är att det finns människor. I Sverige finns det 
idag en tydlig urbanisering där våra storstadsregioner samt universitetsorter växer 
medan stora delar av övriga landet står still eller minskar i befolkning (Boverket, 
2015). Den amerikanske professorn Richard Florida har i sin forskning fokuserat på 
att se vad som utmärker tillväxtregioner i USA. Han har kommit fram till att regioner 
med tillväxt lockar det han kallar den kreativa klassen (Florida, 2005). Den kreativa 
klassen kännetecknas av yrkesgrupper vars arbete syftar till att identifiera och lösa 
problem. Hans tes är att regional tillväxt drivs av kreativa människor som medvetet 
väljer att bo på platser som är mångfacetterade, toleranta och öppna för nya idéer 
(Florida, 2006). För att attrahera denna kreativa klass behöver städerna en 
kombination av teknologi, talang och tolerans. Med talang menas utbildade 
människor med kreativa yrken, teknologi syftar till innovationsrika och 
högteknologiska näringar medan tolerans handlar om öppenhet och mångfald.  

Florida har i sin forskning sett att talang attraheras av tolerans och teknologi 
attraheras av talang (Florida, 2005). Detta innebär att en stads förmåga att attrahera 
mänskligt kapital med talang är avgörande för dess tillväxtpotential. Det som lockar 
denna kreativa klass är, förutom bra lön, livskvalitet på platsen de bor. Det handlar 
bland annat om att se andra aktiva människor, att lätt kunna nå rekreationsmöjligheter 
samt att platsen har ett utbud av barer och restauranger (Florida, 2005).  

Sett ur ett stadslivsperspektiv är denna grupp av människor önskvärda i alla städer då 
de ser och vill uppleva platsen de bor på som något mer än ett arbete och en bostad. 
Med tanke på den urbanisering som sker i Sverige konkurrerar flertalet städer med 
varandra om både boende och arbetskraft för att kunna växa. Det är då viktigt att som 
stad kunna erbjuda något utöver arbete och bostad som gör att människor attraheras 
av platsen. Ett rikt stadsliv och väl utformade offentliga platser kan vara en 
bidragande faktor vid valet av boendeort. 

2.1.3 Offentligt och privat 
I staden finns både offentliga och privata rum. Det finns olika sätt att definiera vad 
som är offentligt och vad som är privat. Carmona et al. (2010, s. 137) skriver att 
offentliga rum kan definieras utifrån tre kriterier; ägande, tillgänglighet och 
användning. Ägande syftar till om platsen är offentligt eller privat ägd och om det kan 
ses som neutral mark. Tillgänglighet handlar om allmänhetens tillgång till platsen 
medan användningen syftar till om platsen aktivt används och delas av olika personer 
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och grupper. Frågan om tillgänglighet lyfter aspekten om att det finns platser som inte 
är helt offentliga men som upplevs som offentliga fast det kan kosta att komma in 
eller att alla inte har möjlighet att vistas på platsen. Dessa platser kan ses som 
halvoffentliga då de är tillgängliga för alla men inte när som helst och ibland inte 
heller för vem som helst (Olsson, 1998).  

De flesta gator, torg och parker är offentliga och kan ses som neutral mark med god 
tillgänglighet för allmänheten och deras användning är ofta aktiv med olika grupper 
och personer som samsas om samma ytor. Sett till stadens centrum är kaféer, affärer 
och gallerior exempel på halvoffentliga rum där tillgängligheten är begränsad och där 
inte vem som helst är välkommen när som helst då de är privatägda och 
tillgängligheten begränsad. Dessa verksamheter sker dessutom oftast inomhus. Stora 
handelsområden är också privatägda fastigheter och inte neutral mark. Allmänheten 
har tillgång till området men på vissa villkor. Platsen används dock aktivt och delas 
av olika människor men med ett syfte, att handla. Tillsammans skapar alla dessa 
platser en blandning av offentliga och halvoffentliga rum i staden där människor kan 
röra sig och vistas. 

2.1.4 Aktiviteter i stadens offentliga rum 
I staden sker en rad aktiviteter varje dag och dessa aktiviteter är grunden till varför 
människor vistas i de offentliga rummen. Aktiviteterna kan dock vara av skilda slag. 
Någon ska handla mat till middagen eller gå till jobbet medan en annan bara tar en 
liten promenad för att rasta hunden eller är ute för att åka skateboard. Gehl (2001, 
2010) menar att människans aktiviteter i det offentliga rummet sker av antingen 
nödvändiga, valbara eller sociala anledningar.  

Nödvändiga aktiviteter innebär sådant vi gör varje dag, som att gå till skolan, jobbet, 
handla och vänta på bussen. Dessa aktiviteter sker året runt oberoende av faktorer 
som den fysiska miljöns utformning eller väder. Som motsats har vi de valbara 
aktiviteterna som sker under goda förhållanden och innebär aktiviteter som vi gillar, 
som att ta en promenad eller sitta och koppla av i solen. Dessa aktiviteter är i större 
utsträckning beroende av väl utformade offentliga miljöer för att kunna locka till 
vistelse och skapa möjligheter för spontana aktiviteter då de bygger på att människor 
finns på platsen. 

De nödvändiga och valbara aktiviteterna är en förutsättning för de sociala aktiviteter 
som uppstår i staden (Gehl, 2001). De sociala aktiviteterna grundar sig på vilka andra 
människor som vistas i det offentliga rummet och kan antingen vara aktiva eller 
passiva, som att hälsa och småprata med varandra till att sitta och iaktta andra 
människor. De sociala aktiviteterna bygger på att ju fler människor som vistas i 
stadens rum desto större är möjligheten till social interaktion. 

Enligt Gehl (2001, 2010) är en stor andel valbara aktiviteter och en mindre del 
nödvändiga och sociala aktiviteter ett tecken på att en plats goda förutsättningar för att 
attrahera människor. På en plats med få valbara och sociala aktiviteter men även få 
nödvändiga aktiviteter är förutsättningarna inte lika goda. I staden har stadskärnan en 
fördel då det finns flertalet funktion och platser som tillsammans ger en variation av 
aktiviteter. På väg hem från arbetet kan man uträtta ärenden men samtidigt stanna till 
och sitta i solen och titta på förbigående. Ett renodlat handelsområde består främst av 
en aktivitet, att handla, vilket är en nödvändig aktivitet som varken genererar valbara 
eller sociala aktiviteter i större utsträckning. 
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2.1.5 Offentliga rummens sociala funktion  
Att vi har olika aktiviteter som sker i stadens rum dygnet runt och året runt är en 
anledning till att människor vistas där. Kombinationen av aktiviteter bidrar till 
mänsklig rörelse och mänskliga rörelsen ger upphov till sociala möten. Utifrån de 
offentliga rummens sociala funktion tar sociologen Sören Olsson (1998) upp fyra skäl 
till varför vi behöver ha offentliga rum med rikt stadsliv. Dessa är: 

• Titta på och bli sedda av andra människor 
• Tolerans 
• Känsla av att vara en del av samhället 
• Demokrati 

Det första skälet är helt enkelt att vi tycker om att se andra människor och att bli 
sedda av andra människor (Olsson, 1998). I det offentliga rummet kan vi titta på hur 
andra människor klär sig och beter sig men även själva visa upp oss utanför vår 
vardagliga miljö. Det andra skälet är att våra offentliga rum bygger på tolerans och att 
vid de möten som sker mellan människor från olika samhällsgrupper på dessa platser 
finns få regler förutom det grundläggande att vi accepterar olikheter så länge vi 
bemöts med respekt tillbaka (Olsson, 1998). Det tredje skälet är att livet i de 
offentliga rummen ger oss en känsla av att leva och vara delaktiga i en större 
sammanhängande struktur. Genom möten, diskussioner och platser där man ser andra 
i de offentliga rummen kan identitet och samhörighet skapas och det finns 
förutsättningar att ta itu med gemensamma problem i samhället (Olsson, 1998). Det 
fjärde skälet handlar om våra offentliga platsers funktion för demokratin. Genom 
historien har torg och gator varit platser för diskussion, debatt och demonstration, och 
de har fortsatt en viktig funktion för politiken (Olsson, 1998).  

Dessa fyra skäl visar att offentliga rum fyller en viktig social funktion genom mötet 
mellan olika människor och att de skapar tolerans inför olikheter. Människor oavsett 
kön, ålder, etnicitet eller samhällsgrupp kan vistas tillsammans på lika villkor, vilket 
bidrar till samhörighet och demokrati. På de plaster i staden som inte är offentliga 
utan halvoffentliga eller till och med halvprivata är det svårt att kombinera alla fyra 
skälen. Platser som inte är neutral mark är till exempel svåra att hålla demonstrationer 
på. Även frågor om tillhörighet och tolerans kan vara svåra att uppleva dessa platser.  

2.1.6 Offentliga rummens fysiska funktion 
För att en plats ska vara attraktiv och värdefull för människor behöver den stödja och 
underlätta de aktiviteter som äger rum. Genom att vara medveten om vad människor 
söker och hur de använder stadens rum kan våra offentliga platser utformas på ett 
tillfredsställande sätt. I ”Public Places, Urban Spaces” (2010, s. 209ff) diskuteras fem 
primära värden som människor söker i en offentlig miljö. De fem värdena gör platser 
meningsfulla för människor att vistas på och bidrar till att skapa offentliga rum där 
människan är utgångspunkten. De fem värdena är: 

• Komfort 
• Avkoppling 
• Passivt deltagande 
• Aktivt deltagande 
• Utforskande  
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Att en plats har komfort handlar om den bekvämlighet eller välbefinnande platsen ger. 
En indikator för kvaliteten på komforten är hur länge människor stannar på en plats, 
vilket kan bero på hur väl platsen är skyddad från sol och vind, på hur många 
bekväma sittplatser det finns eller på platsens karaktär och känsla samt om man 
känner sig trygg och säker eller inte. Genom att skapa kontrast till omgivningen och 
ge andrum kan avkoppling uppnås i stadens rum. Offentliga platser som innehåller 
träd, vattenelement eller avskildhet från trafik gör det enklare att slappna av men kan 
samtidigt begränsa känslan av trygg- och säkerhet.  

Passivt deltagande handlar om att vara på plats men bara betrakta och iaktta 
omgivningen utan att aktivt delta. Det som framför allt attraherar människor i en 
offentlig miljö är andra människor och det liv och aktiviteter som de tillför, och de 
mest använda sittplatserna är vanligtvis vid stråk där man kan sitta och betrakta andra 
människor (Carmona et al. 2010, s. 210). Att passivt delta är också en sorts 
avkoppling genom att man skapar en distans till omgivningen. Vid andra tillfällen vill 
människor ha ett mer aktivt deltagande. Att aktivt delta är en direkt upplevelse mellan 
platsen och människorna som vistas där, och kan variera i intensitet. Offentliga platser 
bör inbjuda till olika grader av deltagande och social interaktion så möjlighet finns till 
att både delta aktivt eller passivt.  

Människor vill ha möjlighet att utforska stadens miljö genom variation, förändring 
och upplevelse, och ibland söker vi något som avviker från rutinen och det 
förväntade. Det kan vara årstidernas skiftande eller mer konkreta händelser som 
utställningar, gatuteatrar, festivaler, marknader eller andra sociala evenemang.  

Alla fem värden kan påverkas, förstärkas eller försvagas, utifrån utformningen av 
platsens fysiska miljö och de är inte bundna till om platsen är offentlig utan gäller 
även på platser som är halvoffentliga (Carmona et al. 2010, s. 210). Det viktiga är att 
platser bör innehålla dessa värden för att vara attraktiva för människor att vistas på.  

2.2 Handel och stadsliv 
Människor har alltid haft mötesplatser för att byta varor och tjänster med varandra. De 
flesta städer har uppkommit vid vägkorsningar och vattendrag där det funnits god 
tillgänglighet så att möten uppstått. Genom möjligheten till möten och marknader har 
handel uppstått och blivit en stadsbildande kraft. Staden har varit en marknadsplats 
där stadskärnan haft handel som drivkraft och på så sätt har handeln påverkat stadsliv 
och urban kultur (Boverket, 2004). I de flesta fall är stadens kulturarv knutet till 
handelns påverkan på bebyggelse och stadsstruktur. Detta medför att handeln är viktig 
dels genom sin påverkan på människorna i staden, och dels genom sin påverkan på 
bebyggelsen i staden.  

2.2.1 Handel och stadsliv i ett historiskt perspektiv  
Handelns roll har förändrats över tid i samband med ökat konsumtionsutrymme, 
teknisk utveckling och rationalisering inom detaljhandeln. Bo Bergmans bok 
”Handelsplats, shopping och stadsliv” (2003) beskriver detaljhandelns utveckling i 
Sverige och dess påverkan på stadslivet. Han beskriver hur den förindustriella staden 
hade en tät struktur där boende, arbete, service och handel var tätt sammanslutna med 
varandra. Staden utgjorde en samlingspunkt och handeln var en viktig del i stadens 
funktion. Handeln bestod till vardags av inköp av det allra nödvändigaste på torget 
eller hos en köpman, men det var säsongsmarknaderna som stod för köp- och 
folkfesten. Utöver handel var staden även en offentlig plats där rådslag, ceremonier 
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och fester tog plats, vilket bidrog till avbrott i vardagen för stadens invånare. 

Industrialismen - ökad befolkning och ökad konkurrens  
Under 1800-talet skedde en urbanisering av landet i och med industrialiseringen, där 
städernas marknad ökade markant. Industrialiseringen innebar en ökad produktion, 
vilket skapade ett behov av att utveckla försäljningen. De tidigare handelsbodarna 
började rikta sig mer ut mot gatan och blev butiker med skyltning. Nya specialaffärer 
uppstod och antalet fasta försäljningsställen ökade. Då antalet butiker ökade, på grund 
av växande befolkning och minskad självhushållning, blev köpmännen mer aktiva och 
butikernas placering blev allt viktigare. Köpmännen ville finnas på en plats där många 
människor passerade och som minskade avståndet till alla invånare i staden. Detta 
innebar att butikerna kom att samlas runt torg och viktiga vägar i staden. Där blev de 
mötesplatser och målpunkter där människor stannade till för att bland annat utbyta 
nyheter och skvaller. Sett till stadens struktur skedde nu också ett första steg av 
separering mellan bostad, arbete och handel. 

Stadslivet var i första hand ett vardagligt offentligt liv som skedde dagtid och 
dominerades av vardagssysslor som dagliga turer till affären och transport till och från 
skola och arbete. Den borgerliga klassen, som genom ökad fritid hade skapat 
parkvägar och strandpromenader i städerna för sitt vardagliga flanerade, började mer 
och mer använda butiksgatorna som promenadmiljö.  

När butikerna växte i storlek kom nya butiksformer som basarer, saluhallar och 
varuhus fram. Dessa butiksformer etablerades kring sekelskiftet och främst i 
storstäderna och varuhusen, med sina olika avdelningar, skapade framför allt en 
skyddad offentlig miljö för medel- och överklassens kvinnor där de ensamma kunde 
flanera.  

Detaljhandelns förändring  
Fram till 1930-talet var detaljhandeln i huvudsak småskalig och lokaliserad till 
stadskärnan. Vid denna tid började dock en långsam förändring som innebar ett ökat 
inslag av varuhus och kedjeföretag, som EPA och Tempo, i handeln. Genom de nya 
butiksformaten hårdnade konkurrensen i handeln då de var mer storskaliga och 
effektiva jämfört med den traditionella handeln. Nya försäljningsformer dök upp där 
varorna låg framme till beskådning och expediterna fanns bakom disk, vilket innebar 
att kunden i lugn och ro kunde studera varorna. Försäljningsformen hade utvecklats i 
USA och gjorde shopping möjligt som ett nöje för alla, oavsett om man handlade eller 
inte.  

Till en början var de svenska företagen och handlarna tveksamma till denna form av 
självbetjäning då man ansåg att den svenska allmänheten uppskattade den personliga 
kontakten med försäljaren. Däremot såg KF, Konsument Föreningen, de amerikanska 
idéerna som något mycket positivt och invigde den första självbetjäningsbutiken i 
Sverige 1946. Allt fler butiker följde KF så vid årsskiftet 1950-51 hade Sverige ca 
200 självbetjäningsbutiker (Bergman, 2003). Bidragande orsaker till den snabba 
etableringen av självbetjäningsbutiker var den ekonomiska tillväxten efter andra 
världskriget med högkonjunktur, växande köpkraft och högre hushållsstandard samt 
de förbättrade möjligheter till förvaring i hemmet, så som kyl och frys. 

Det kom dock att dröja till 1950-1960- talet innan större förändringar skedde inom 
detaljhandeln. Nu insåg man att koncentrering och stordrift var en lönsammare 
utveckling och att självbetjäning var mer effektiv i större butiksenheter. Detta ledde 
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till idéer om det kompletta varuhuset. De tidigare varuhusen hade varit relativt små 
och låg ofta i samma byggnad som andra verksamheter. Nu blev modellen varuhus i 
egna byggnader med bästa läge mitt i city, helst bara ett plan, inga tydliga 
avdelningsgränser och med livsmedel som dragplåster längst in i byggnaden. 

Stadslivet kom mer och mer att koncentreras till stadens affärscentrum, som ofta 
fanns längs stadens huvudgata. I samband med etableringen av varuhus i städernas 
centrum kom gågatan att utvecklas som ett svar på tidens trafikseparering. Gågatan 
kopplade ihop varuhusen och butikerna och blev stadens centrala plats kring vilken 
människor rörde sig. Den utformades med bänkar, planteringar, serveringar och 
kiosker för att locka till att uppehålla sig och framför allt till att handla. De 
klasskillnader som tidigare funnits i stadens stadsliv började tunnas ut och att ”gå på 
stan” kom att få samma innebörd för de flesta, att handla, gå på bio, fika, se 
människor och titta i skyltfönster (Bergman, 2003). Stadslivet kom att kännetecknas 
av enkelhet, man vistades där för att man kunde och för att man ville handla mer och 
oftare. Dessutom ökade utbudet av andra verksamheter och aktiviteter som 
restauranger, krogar och snabbmatsställen, vilket bidrog till att stadskärnorna blev 
livligare och att stadslivet även bestod under kvällarna.  

Extern handel 
För att ge plats åt de nya varuhusen påbörjades rivningsarbeten i många stadskärnor 
och samtidigt växte nya bostadsområden upp i städernas utkanter, vilka planlades med 
ett centrum med butiker. Under 1950-talet hade det funnits ca 36 000 
dagligvarubutiker i landet men under 1960-talet, med utvecklingen av varuhus samt 
snabbköp, började antalet att minska (Boverket, 2004). Privatbilismen ökade snabbt, 
vilket också påverkade innerstadssaneringen då bilismen bidrog med allt fler och 
större trafikproblem i centrum. Bilismen samt utvecklingen av förorter med centrum 
resulterade i nya lägen och nya butiksformer för handeln (Bergman, 2003). Billiga 
markytor bredvid trafikleder blev lockande platser för olika former av handel, så som 
livsmedelshallar, lågprisvaruhus, fackvaruhus och stormarknader. Likartade 
etableringar kunde också ske rätt nära stadskärnan men ändå ha inriktning på bilburna 
kunder. 

Stadskärnornas kamp  
Under 1980-talet skedde en medveten uppdelning mellan de lättillgängliga externa 
handelsplatsernas erbjudande av daglig- och lågprisvaror samt centrumhandelns 
sällanköpshandel av mode- och livsstilsvaror. Dock var centrumhandeln hotad 
eftersom de externa köpcentrumen började innehålla special- och fackbutiker som 
tidigare bara funnits i stadskärnan (Bergman, 2003). För butikskedjorna var inte detta 
något större problem då de kunde öppna filialer på båda platserna. För stadskärnan 
och centrumhandeln var det ett desto större problem då handel blivit synonymt med 
stadsliv och människor i rörelse.  

Som en motreaktion uppfördes nya gallerior i städerna för att möta konkurrensen och 
samtidigt ge kedjeföretagen utrymme att etablera sig i centrala lägen. Galleriorna var 
en blandning av den gamla tidens butiksgata och externhandelns bekvämlighet med 
sina överglasade gårdar eller gator med butikslokaler som kunde erbjuda bra 
handelsmiljöer. Mellan 1985-95 uppstod ett hundratal gallerior och i en del fall kom 
de att utvecklas i de gamla varuhusen från 1960-talet, som hade tappat allt mer av sin 
roll (Bergman, 2003). Galleriorna etablerades ofta genom initiativ från spekulanter, 
bygg- och fastighetsbolag som såg möjligheter till så kallad ekonomisk förädling av 
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centralt belägna fastigheter med dåligt utnyttjade gårdar. Genom att sätta tak på 
kvarteren och skapa ett par nya förbindelser bildades en galleria (Bergman, 2003).  

Samtidigt som stadskärnorna började tappa attraktionskraft hade kommunerna tryck 
på sig att etablera externhandel för att inte riskera att förlora köpkraft till en annan 
närliggande kommun (Bergman, 2003). Detta medförde att stadskärnorna var tvungna 
att reagera och olika centrumföreningar bildades, både lokalt och nationellt, med 
uppgift att förnya stadskärnorna. Förnyelseprojekten handlade främst om att förbättra 
trivseln i städernas centrum. Nya bänkar, planteringar och stensättningar var vanliga 
åtgärder som på sitt sätt bidrog till trivsel men som i de flesta fall hade en begränsad 
betydelse så länge de inte ledde till nya stråk, gaturum eller mötesplatser (Bergman, 
2003).  

2.2.2 Förutsättningar för handel idag 
Handel bygger på flöden, och då främst flödet av människor. Jerker Söderlind, 
arkitekt och Tekn. Dr. vid KTH menar att den viktigaste förutsättningen för handel är 
våra transportleder och att det är trafiken som planerar handeln (Söderlind, 2011, s. 
89). Grunden är att säljare och köpare möts för att köpslå, vilket kan ske direkt i affär, 
på gatan eller torget, eller indirekt via till exempel telefon eller dator. För att det 
direkta mötet ska ske behövs en fysisk plats. Som vi sett tidigare i arbetet har 
handelsplatserna genom historien uppstått där olika transportleder har korsats, och 
fortfarande är det transportlederna som avgör både vart varor kan distribueras men 
också vart kunder kan ta sig (Söderlind, 2011, s. 89). 

Söderlind menar att utifrån dagens samhälle, med våra digitala möjligheter och 
globalisering, har handelns roll som verksamhetsbaserad organisation ökat (Söderlind, 
2011, s. 148). Handelns bundenhet till en fysisk plats har minskat och man lokaliserar 
sin verksamhet i första hand till den plats som har bäst villkor sett till försäljning. 
Genom dagens transportsystem kan varor produceras och säljas långt från både 
råvaruförekomster och kunder, och detta påverkar städernas möjligheter att förnya 
stadskärnan då handeln söker sig till egna fysiska områden som bäst uppfyller kraven 
på leverans av varor och tillgänglighet till kunder (Söderlind, 2011, s. 148).  

Trots att handeln är mer verksamhetsbaserad än platsbaserad idag än tidigare är den 
dock fortfarande i de flesta fall beroende av en fysisk plats, och platsens kvaliteter, 
sett till omgivning, tillgänglighet, rykte, pris och utvecklingsmöjligheter, är avgörande 
för handelns överlevnad (Söderlind, 2011, s. 148). Även i detta sammanhang är 
möjligheten till flöde, av både varor och kunder, fortfarande den viktigaste faktorn. 
Detta då handel i grund och botten handlar om att både utbud och utformning av 
handelsplatser svarar på konsumenternas efterfrågan (Söderlind, 2011, s. 148).  

2.2.3 Handel och bilen 
Bilen har en stark ställning i vårt samhälle och dess främsta egenskap är att den 
skapar valfrihet i tid och rum (Söderlind, 2011, s. 225). Både vi människor, våra 
städer och vårt samhälle är beroende av den i olika aspekter. Sett till handel så betonar 
Söderlind (2011, s. 230) att relationen till bilen beror på två saker. Först så handlar det 
om varorna och att bilen gör det lättare att ta hem varor oavsett avstånd till butiken. 
För det andra så är idag majoriteten av bostäderna i många svenska städer utanför den 
täta stadskärnan och då underlättar bilen handelsresorna. I och med utvecklingen 
inom stadsplanering och handeln anser Söderlind (2011, s. 230) att man som handlare 
eller politiker inte bör kritiseras för att man skapar ett bilberoende om man vill 
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utveckla handelsplatser anpassade till bilen. Det borde snarare ses som att man 
anpassar sin verksamhet till verkligheten. Bilen är inte ett hot mot städerna och 
utmaningen för handeln och stadsplaneringen är att hantera bilens frihetskänsla och 
människors önskan om bil (Söderlind, 2011, s. 255). För att kunna skapa bilfria 
stadskärnor krävs det en stor innerstadsbefolkning eller köpstarka turister, annars 
anser Söderlind att det inte finns underlag för handeln (2011, s. 255).  

Med utgångspunkt från bilen så har stadskärnan en utmaning att locka människorna ur 
bilen. Detta kan ske om det är både praktiskt och trevligt, som till exempel bra 
parkeringsmöjligheter centralt (Söderlind, 2011, s. 256). Om man i centrum inte 
planerar för bilens tillgänglighet så anser Söderlind att stadskärnorna får det svårt att 
behålla samt locka bilburen köpkraft (2011, s. 256).   

2.2.4 Stadens handelsområden och deras möjligheter till stadsliv  
Som en följd av utvecklingen under senare delen av 1900-talet och början av 2000-
talet är städernas utseende mer storskaligt och differentierat idag. Handel är fortsatt en 
förutsättning för städers liv och utvecklingen men minskat antal dagligvarubutiker, 
större butiker både till ytan och sortiment, samt en ökande externhandel har starkt 
påverkat både städernas utformning och människors rörelser (Boverket, 2004). Denna 
utveckling med ökad bilism och utbredning av våra städer har dels lett till större frihet 
och mindre tidsavstånd för hushåll och handel, men även inneburit längre avstånd till 
service. De allt längre avstånden, och då till främst livsmedelsbutiker, har bidragit till 
att många äldre och personer utan tillgång till bil har tappat en del av sin frihet och 
uteslutits då de inte kan nå butikerna på egen hand (Boverket, 2004).  

Idag är städerna i stora delar geografiskt uppdelade gällande handel (Boverket, 2004). 
Det finns en stadskärna med småskaligare handel och en blandning av olika 
verksamheter, och sedan finns det storskaliga externa eller halvexterna etableringar. I 
större städer finns även handelsområden i form av stadsdelscentrum som 
tillhandahåller service för närboende (Svedström, 1999). I städer som inte är alltför 
stora i sin geografiska utbredning hamnar handel med storskalig karaktär även i 
centrala lägen då avstånden inom staden inte är allt för långa. 

Av dessa handelsområden är det stadskärnorna som har bäst förutsättningar för 
stadsliv då stadens centrum traditionellt har en blandning av olika verksamheter och 
aktiviteter, och då det finns offentliga platser där människor kan röra sig utan 
begränsningar. I stadskärnan finns ett större utbud av handel och service, och fler 
ärenden kan utföras under en och samma vistelse, vilket gör att de olika 
verksamheterna kan dra nytta av varandra (Book & Eskilsson, 1999). Blandningen av 
verksamheter som boende, arbete, handel, kultur och nöjen, och de offentliga 
platsernas tillgänglighet och möjlighet till möten, bidrar även till att centrumet är 
levande under fler timmar på dygnet. Dessutom har stadens stadskärna en rad fördelar 
när det gäller tillgänglighet då det är möjligt att ta sig dit med olika sorters färdmedel 
såsom bil, buss, cykel och till fots. 

Handelsområden med karaktär av extern eller halvextern handel är inte offentliga 
platser i samma utsträckning som stadens centrum (Book & Eskilsson, 1999). Deras 
primära syfte är handel och konsumtion, och inte att människor ska uppehålla sig och 
aktivera sig med annat. Det är privatägda områden där ägaren kan sätta upp regler för 
områdets tillträde, vilket begränsar tillgängligheten både tidsmässigt och gällande 
vem som är välkommen eller ej. Dessa handelsområden kan ha olika inriktning och 
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målgrupp då ett köpcentrum är en blandning av butiker och varor som mer lockar till 
strosande i en inomhusmiljö som är bekväm och skyddad från väder (Book & 
Eskilsson, 1999). Stormarknader däremot är enskilda stora butiker som kan ligga i 
kluster bredvid varandra och som bygger på att man kommer med bil och handlar en 
större mängd varor.  

Söderlind (2011, s. 171) menar att handelsetablerarna idag följer och anpassar sig mer 
eller mindre passivt till de förutsättningar och projekt som staten eller kommunen, 
som styr över den fysiska miljön, driver, och i och med detta sker en etablering i 
stadens utkanter. Utifrån handelns krav på flöde skulle man kunna föra en mer 
konstruktiv diskussion om handels fysiska etablering för att öka intresset hos handelns 
aktörer gällande utformning av både plats och transportsystem (Söderlind, 2011, s. 
171). 

2.2.5 Integration mellan handelsområden 
En rad olika faktorer påverkar möjligheterna till att koppla samman olika typer av 
handelsområden med varandra. Faktorer som läget i staden, möjligheterna för 
kollektivtrafik, markanvändningen i närområdet samt barriärer som kraftigt 
trafikerade leder är av vikt för en bra integrering (Berg et al. 2011).  En central 
handelsetablering kan anses ha bättre förutsättningar för att kunna integreras då den 
underlättar för gående, cyklister & kollektivtrafik. På samman sätt kan 
markanvändningen vara en bidragande faktor då en funktionsblandning, som i stadens 
centrum, kan anses underlätta för integrering. Utifrån varje plats förutsättningar kan 
olika sätt till integrering ske mellan handelsområden och stadens centrum (Berg et al. 
2011).    

Sett ur ett stadslivsperspektiv saknar de externa eller halvexterna handelsområdena 
stadens urbanitet och mångfald. De genererar främst biltrafik, är lätta att nå från 
trafikleder och det är gratis att parkera men de är i många fall desto svårare att nå 
genom kollektivtrafik eller som gående och cyklist. Samtidigt är de viktiga och 
populära målpunkter i staden med många människor som besöker platserna. Genom 
att förtäta dessa delar av staden med bostäder och arbetsplatser kan bättre 
förutsättningar för integrering skapas (Söderlind, 2011, s.255). Att kunna koppla ihop 
denna typ av handelsområden med stadens struktur skapar dels attraktiva 
handelsplatser men påverkar även möjligheterna att kunna skapa ett bra stadsliv 
utanför eller i anslutning till stadens centrum, vilket gör hela staden attraktivare.  

2.2.6 Handelns intressenter 
Det finns flertalet intressentgrupper som vill bevaka sina egna intressen i fråga av 
utveckling och etablering av handel (Svedström, 1999). Kommunen ska bevaka de 
allmänna intressena då alla är konsumenter och intressenter vid beslut om handel och 
då kommunen ska se till medborgarnas bästa. Konsumenterna har behov av valfrihet 
gällande olika varor och att kunna handla när de har tid och möjlighet. Som 
konsumenter finns både boende, arbetande och besökande men även de som är 
utanför samhället, så som hemlösa. Handeln vill få en lönsam verksamhet och 
fastighetsägarna vill att deras fastigheter används på ett för dem lönsamt sätt. 
Fastighetsägarna är ofta beredda att investera i byggnader om det ökar deras värde 
och avkastning.  

Att kunna integrera stadens handelsområden med stadens övriga struktur och centrum, 
och på så sätt stimulera stadslivet, ger fördelar för alla fyra intressenter. Stadens 
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invånare, konsumenterna, får bättre tillgänglighet till olika sorters handel men även 
bättre stadsmiljöer, vilket ger en mer levande stad som helhet. Kommunen får i 
gengäld en attraktivare stad genom mer människor i rörelse men även genom ökad 
sysselsättning och ökat skatteunderlag. Om det är lätt att ta sig till och mellan olika 
handelsområden, oavsett färdsätt, blir även handeln lönsammare, vilket är till nytta för 
butikerna och dess fastighetsägare.  

2.3 Den fysiska miljön och stadsliv 
Vid planering av våra städer finns det en mängd olika faktorer som har betydelse och 
som måste vägas in för att kunna skapa bra miljöer för människor. När människor rör 
sig ute och aktiviteter pågår oberoende av varandra upplevs staden som levande, trygg 
och intressant, vilket bidrar till dess attraktivitet (Gehl, 2010).  

I avsnitt 2.1.6 Offentliga rummens fysiska funktion har fem värden beskrivits som 
människor söker i stadens rum och möjligheten till att skapa dessa värden påverkas av 
rummens utformning. Hur stadens offentliga rum är planerade och gestaltade påverkar 
hur människor förflyttar sig, var de vistas, vad de gör, hur de känner sig till mods och 
vilka de möter. Gestaltningen av stråk, gator, torg och parker är betydelsefull eftersom 
när vi rör oss lär vi känna staden och dess struktur med byggnader, gator och parker 
som gör avtryck och ger minnen, vilket förstärker vår upplevelse (Boverket, 2002). 
Det finns ett starkt samband mellan stadens sociala liv och stadsrummens fysiska 
utformning men den fysiska utformningen behöver inte nödvändigtvis vara det som i 
första hand påverkar mänskligt beteende på en plats (Carmona et al. 2010, s.133). 
Däremot begränsar utformningen av den fysiska miljön vad människor har möjlighet 
att göra på platsen.  

2.3.1 Sex aspekter för planering av staden 
I ”Public Places, Urban Spaces” (2010, s. 3) definierar författarna stadsplanering som 
en process för att göra bättre platser för människor än vad som annars skulle göras. 
Denna definition betonar fyra teman; att stadsplanering är för människor, att platsen 
har ett värde, att stadsplanering verkar i den riktiga världen med ekonomiska och 
politiska begränsningar samt att planering är en process. Utifrån denna definition tar 
de upp sex dimensioner; morfologiska, perceptuella, sociala, visuella, funktionella 
och den tidsmässig, som tillsammans skapar en helhetssyn på stadsplanering 
(Carmona et al. 2010, s. 3). Dessa dimensioner kan användas generellt på 
stadsplanering men med tanke på arbetets syfte kommer de här att fokusera på de 
offentliga rummen. Följande beskrivningar av de sex dimensionerna baseras 
beskrivningarna i ”Public Places, Urban Spaces” (2010, s. 77ff).  

Morfologiska  
Den morfologiska dimensionen fokuserar på stadens fysiska form och rum, som 
bebyggelsestruktur och kvartersmönster, och det gatumönster som stödjer det. Hur 
staden formas och ändras över tid påverkar vilken typ av rörelse som kommer att ske 
och i vilken utsträckning. Ett exempel är bilens intrång i städerna som påverkat 
gatornas form och därmed hur övrig trafik rör sig. Ett annat sätt att se på detta skulle 
vara att istället anpassa biltrafiken efter hur det befintliga stadsrummet ser ut och efter 
befintliga rörelsemönster.   

Perceptuella 
Perceptuella dimensionen syftar till sinnenas påverkan på vår uppfattning av de 
offentliga rummen. Hur sinnena påverkar oss och hur vi uppfattar den fysiska miljön 
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varierar från person till person beroende på faktorer som ålder, kön, etnicitet och 
livsstil. Värdet med den perceptuella dimensionen är hur människor uppfattar, 
värderar och både ger och tar mening till de offentliga rummen. Våra sinnen hjälper 
oss att orientera oss, där goda siktlinjer ger överblick och en känsla av trygghet, olika 
ljud kan göra oss avslappnade och där material som vi står, går eller känner på bidrar 
till en helhetsbild av platsen.  

Sociala 
Den sociala dimensionen syftar till de offentliga rummens påverkan på våra sociala 
interaktioner. Den fysiska miljön påverkar människor beteende och vad som händer 
på en specifik plats beror på de som vistas på platsen och som använder den. Platsens 
utformning avgör vilken typ av aktivitet som är möjlig och vilken upplevelse 
besökaren får av platsen men det är människorna som skapar det som faktiskt sker på 
platsen.  

Visuella 
Visuella dimensionen fokuserar på synintryckens påverkan på helhetsupplevelsen. 
Synintrycken beror på den rumsliga kvaliteten och föremålen i de ytor som rummet 
skapar samt relationen mellan dessa. Den visuella upplevelsen påverkas mycket av 
vad vi i övrigt känner för platsen och vad den betyder för oss. Den visuella 
upplevelsen är inte heller enbart individuell utan kan i vissa fall vara socialt och 
kulturellt konstruerad. 

Funktionella 
Den funktionella dimensionen syftar till hur platser fungerar och hur de kan utvecklas. 
Faktorer som påverkar den funktionella dimensionen är rörelse, vilket är 
grundläggande för att ge staden liv, och utformningen av platser för människor, 
utformningen av miljöer med hänsyn till klimat och hälsa samt utformningen av 
infrastruktur som är nödvändig för livet i staden. 

Tidsmässiga 
Den slutliga dimensionen, den tidsmässiga, syftar till hur tidscykler och olika 
tidsepoker påverkar platsers användning. Aktiviteter påverkas av tidsperspektivet på 
både kort och lång sikt. Dygnets olika timmar genererar olika aktiviteter, årstiderna 
varierar med både kyla och värme, och mörker och ljus, som påverkar möjligheten till 
aktivitet. Tid påverkar även det offentliga rummet i ett längre perspektiv då 
anpassning måste ske kontinuerligt för att de ska kunna utvecklas och vara kvar under 
en längre tid. 

2.3.2 Teorier för analys av stadens rum och deras möjligheter till 
stadsliv  
Detta arbete kommer fortsatt att fokusera på den perceptuella och funktionella 
aspekten av stadens rum. Detta då arbetets syfte är att se hur den fysiska utformningen 
kan stimulera mer stadsliv, det vill säga få fler människor i rörelse. Utifrån detta 
perspektiv är dels hur vi uppfattar och upplever den fysiska miljön, dels vad platsen 
har för funktion och hur den är utformad av stor vikt för om vi vill vistas där eller 
inte.  

2.3.3 Uppfattning om stadens rum – Kevin Lynch 
Kevin Lynch, amerikansk arkitekt, stadsplanerare och professor vid Harvard, 
beskriver i sin bok ”The image of the city” (1960) en metod för analys av staden 
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baserad på människors visuella uppfattning av en plats. Genom att kartlägga hur 
människan upplever platsen och hur man orienterar sig analyseras stadens visuella 
form och funktionella samband utifrån fem element; stråk, gränser, distrikt, noder och 
landmärken. Lynch (1960) menar att när de fem elementen samverkar med varandra 
skapas en tydlig och hållbar struktur som ger en levande stad. Stråken i staden ger 
möjlighet till rörelse och exponerar distrikten samt binder samman noder. Noderna 
förenar och markerar stråken medan gränser avgränsa olika distrikt. Landmärken 
påvisar distriktens kärna.  

Lynch arbetade med att intervjua invånare i staden och genom att låta dem skissa 
mentala bilder av staden, utifrån de fem elementen, kunde den allmänna 
uppfattningen om staden belysas. Varje individ uppfattar och läser den fysiska miljön 
i en serie av bilder, utifrån vad platsen antyder genom de olika elementen, för att på så 
vis kunna orientera sig (Lynch, 1960). Detta innebär att varje individ skapar en egen 
bild av platsen, vilket resulterar i att bilden av verkligheten är individuell och skiljer 
sig från person till person. En stor väg kan exempelvis uppfattas som ett starkt stråk 
för bilföraren medan den skapar en barriäreffekt för fotgängaren. Även vilken tid på 
dagen staden besöks samt vid vilken årstid har betydelse för uppfattning.  

Följande sammanställning av de fem elementen baseras på Kevin Lynchs bok ”The 
image of the city” (1960) med tillägg från boken ”Public Spaces, Urban Places” 
(Carmona et al. 2010, s. 113-116).  

Stråk 
Med stråk menas de sträckor i staden längs vilka människor vanligtvis, tillfälligtvis 
eller möjligtvis förflyttar sig. Stråk uppfattas ofta som det dominerande elementet då 
de ligger till grund för rörelsen i staden, som bland annat gator, vägar och järnvägar. 
Genom att värdera stråken kan en hierarki av stadens gatunät skapas, vilket 
underlättar för orienterbarheten i staden. 

Det som är av vikt för hur stråk uppfattas i stadsbilden är dess identitet. Om ett stråk 
saknar en tydlig identitet eller lätt kan förväxlas med andra liknande stråk påverkas 
upplevelsen av stråket. Ett stråks identitet kan stärkas För att stärka ett stråks identitet 
spelar karaktären på fasader, färger, golv eller planteringar en viktig roll. Det är även 
viktigt med kontinuitet för att ett stråk ska uppfattas som starkt. Genom kontinuiteten 
blir det lättare att följa ett stråk.  

Stråkens riktning påverkar också stråkets kvalitet. En tydlig riktning där stråket kan 
läsas klart och tydligt hur det ska följas har stor betydelse för människors 
orienterbarhet. Många riktningsförändringar kan störa men det betyder inte att stråken 
måste vara helt raka för att ha en tydlig riktning. Stråkens omgivning påverkar också 
tydligheten i riktningen som tätare bebyggelse, funktionsblandning och målpunkter. 
Ett stråks riktning kan också ge en avståndsuppfattning genom att man får en 
uppfattning om hur nära eller långt ifrån man befinner sig en plats. 

Gränser 
Gränser är de fysiska eller mentalt upplevda linjära element som inte används eller 
uppfattas som ett stråk. De kan antingen fungera som barriärer mellan olika områden 
eller så binder de samman olika områden. Stora trafikleder och järnvägar kan 
uppfattas som barriärer medan vattendrag och grönområden kan ses som gränser som 
kopplar ihop olika stadsdelar. Det faktum att gränser både kan uppfattas som barriärer 
i landskapet och som något som binder samman olika delar är intressant då till 
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exempel en starkt trafikerad gata med flertalet målpunkter kan ha en såväl uppdelande 
som enande effekt. Gränser är viktiga för orienterbarheten i staden eftersom de hjälper 
individen att urskilja och mentalt hålla isär olika områden. 

Distrikt 
Distrikt är större områden i staden som hänger samman genom funktion eller karaktär. 
De kan kännetecknas genom en mängd visuella faktorer som exempelvis 
byggnadstyp, material, form, användning och invånare. Även andra faktorer som 
tystnad, ljud och sinnesstämningar kan indikera att man befinner sig inom ett visst 
distrikt. Som betraktaren kan man fysiskt eller mentalt gå in och ut ur området. 
Distrikten är viktiga för orienterbarheten i staden, men även för den lokala identiteten 
och tillhörigheten.  

Noder 
Med noder menas en tydlig strategisk punkt i staden där olika stråk möts och där 
människor samlas. Korsningar, torg, gatuhörn eller övergångsställe kan vara noder, de 
kan även vara centrum av ett distrikt. Noder är ofta ihopkopplade med såväl stråk som 
till distrikt och i många fall är de av dominerande karaktär. Starka fysiska former är 
inte avgörande för definitionen av noder, dock blir effekten av en nod betydligt 
starkare vid tydliga rumsbildningar. Det ska vara tydligt hur man färdas mot noden, 
var själva noden är samt hur man kommer därifrån. Noder kan arrangeras med jämna 
mellanrum för att kunna skapa en sammanhållen struktur. Genom att sammanlänka 
dem med stråk eller gränser kan staden få en tydlig struktur. 

Landmärken 
Landmärken är de fysiska objekt som utmärker sig tydligt i sin omgivning, som höga 
byggnader och kyrktorn eller skyltar, träd och butiksfasader. De är punktelement, 
precis som noder, men till skillnad från noderna så är de externa och går inte att 
beträda. Det finns landmärken både på en större nivå, där de kan ses på långt avstånd, 
men även på en mindre nivå, där de är mer lokalt kända. Landmärken används för att 
identifiera och strukturera staden eller stadsdelen, och är därför oerhört viktiga för 
orienterbarheten. Landmärkenas form, kontrast till bakgrunden och placering är av 
vikt för hur betydelsefull se är. Höga landmärken som är väl synliga från långa 
avstånd och från olika synvinklar används främst av människor som inte är bekanta av 
staden för att orientera sig, medan människor som har god kännedom om staden 
använder sig framför allt av lokala landmärken för att orientera sig. 

Kritik mot Lynchs metod 
Kritik har genom åren förts fram mot Lynchs metod (Carmona et al. 2010, s.113). 
Kritiken gäller främst validiteten av att samla mentala bilder från människor med 
olika bakgrund och erfarenheter, då senare forskning visat att faktorer som 
samhällsklass och hur man vanligtvis använder platsen kan ge skillnader i 
individernas uppfattning. Vidare har kritik framförts gällande Lynchs fokus på 
strukturella och fysiska aspekter och på hur minnesvärda platser är (Carmona et al. 
2010, s.113-114). Vad den fysiska miljön betyder för människor och vad de känner 
för den vägs inte in i analysen. De sociala och emotionella aspekter som en plats ger 
upphov till har visat sig påverka uppfattningen av platsen i minst lika stor 
utsträckning som de strukturella och fysiska aspekterna.  

2.3.4 Utformning av stadens rum – Jan Gehl 
Den danske arkitekten och professorn Jan Gehl fokus ligger på fysiska utformningen 
av det offentliga rummet. Gehl menar att den fysiska strukturen och den fysiska 



 

 26 

miljöns kvaliteter har en direkt avgörande betydelse för hur den offentliga miljön 
används, dess popularitet samt vilka sorters aktiviteter den inbjuder till. I boken 
”Cities for people” (2010) sammanställer han sina tidigare studier där han förespråkar 
att stadens utformning ska utgå från människans behov och att det bör ske enligt 
principen människa-plats-byggnad. Detta innebär att det som först bör beaktas ur 
gestaltningssynpunkt är möjligheten att utforma goda möjligheter för människor att 
gå, cykla och uppehålla sig på platsen, därefter kan platsen växa fram för att slutligen 
kompletteras av byggnader.  

Gehl (2010) menar att grunden för utformningen av staden är människans rörelse och 
sinnen, vår biologiska bas. Vi rör oss i snitt med en hastighet av 5 km/h, vilket våra 
sinnen är anpassade efter. Vår synvinkel är betydligt större horisontellt än vertikalt 
samt väsentligt reducerad nedåt och än mer begränsad uppåt. Detta innebär att 
människan har lättast att uppfatta händelser som sker framför oss och i samma plan 
som vi färdas. Synen är vårt mest utvecklade sinne och kan på rätt långa avstånd 
urskilja rörelse och kroppsspråk. Våra övriga sinnen däremot kräver rätt nära avstånd 
för att användas fullt ut.  

Utöver vår biologiska bas med vår rörelse och våra sinnen menar Gehl (2010) att 
människor ständigt är i behov av kontakt med andra människor, och därför spelar de 
sociala aktiviteterna i staden en stor roll. När det finns möjlighet att mötas och de 
offentliga rummen fylls med liv och aktivitet skapas möjligheter för människor att se 
och höra andra människor. Det finns inget som attraherar människor mer än att kunna 
se, möta och höra andra människor (Gehl, 2010). 

Kriterier för utformning 
Gehl (2010) menar att de offentliga rummen bör uppfylla vissa krav för att uppfattas 
som attraktiva och generera stadsliv. Han har sammanställt tolv kriterier som 
kombinerar fysiska, praktiska och psykologiska aspekter för att skapa funktionell och 
visuell kvalitet i de offentliga rummen. Kriterierna är indelade i tre huvudgrupper; 
skydd, komfort och njutning, som belyser de fysiska förutsättningarna för de 
offentliga rummens kvalitet utifrån den mänskliga skalan.  

Följande sammanställning baseras på Jan Gehls böcker ”Cities for people” (2010) och 
”How to study public life” (2013) samt med tillägg från boken ”Public Spaces, Urban 
Places” (Carmona et al. 2010, s. 205ff).  

Skydd 
Skydd mot trafik 
Människor ska känna sig trygga, oavsett ålder, att vistas i det offentliga rummet och 
inte känna sig hotade eller osäkra av trafiken. Den fysiska utformningen kan minska 
både den faktiska och den upplevda olycksrisken, och att kunna röra sig tryggt är 
grundläggande för att det offentliga rummet ska vara inbjudande. 

Skydd mot våld och kriminalitet 
Närvaro av människor, i eller runt det offentliga rummet, indikerar att en plats är 
trygg. Närvaron ger ”ögon på gatan” och en känsla av att det alltid finns någon i 
närheten som agera vid akuta situationer. Genom att en plats har blandade funktioner 
och aktiviteter som pågår under stora delar dygnet skapas förutsättningar för mänsklig 
närvaro. Skapandet av platser för möten vid bostäder och bottenvåningar, bra utsikt 
mot omgivande platser, bra belysning och ett levande stadsliv kan förhindra våld och 
kriminalitet.  
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Skydd mot obehagliga upplevelser 
För att en plats ska vara trevlig att vistas på krävs att det finns skydd mot obehagliga 
upplevelser som vind, nederbörd, kyla, värme, sol, buller och föroreningar. Vädret 
och våra årstider påverkar möjligheterna till uteaktiviteter, vilket syns tydligt om man 
jämför antalet gående under sommaren jämfört med under vintern. För vistelse på en 
plats eller i en stad är mikro- och lokalklimatet viktigt och bebyggelsen kan till viss 
del förebygga obehagliga vindar då exempelvis låg och tät bebyggelse är betydligt 
mer motståndskraftig än hög och gles bebyggelse. 

Komfort 
Möjlighet att gå 
I de offentliga rummen ska det vara möjligt att gå på olika sätt. Ibland behöver man ta 
sig från punkt A till punkt B, medan man andra gånger bara vill flanera eller 
motionera. Stadens rum behöver därför ha tillräckligt med utrymme för att människor 
ska kunna gå relativt obehindrat utan att stöta ihop, bli undanknuffad eller väja för 
hinder. Av vikt är även att de gående har en så direkt väg som möjligt utan allt för 
stora höjdskillnader. Dessutom bör platser för gående vara dimensionerad för 
rullstolar och barnvagnar, och markens ytmaterial underlätta färden så mycket som 
möjlig.  

Den upplevda väglängden är en avgörande faktor för om människor inspireras till att 
gå där eller inte. En variation av fasader och ett synligt och lätt orienterat mål ger 
stimulans längs vägen, och om sträckan dessutom kan delas in i etapper upplevs den 
som kortare. Vid stora rum är det populärast att gå längs kanten för att dels kunna 
uppleva hela rummet men även för att det ger en beskyddande känsla. 

Möjlighet att stå och stanna 
Att stå och stanna på en plats sker oftast under kortare tidsperioder och kräver inte 
alltför mycket av den fysiska utformningen. Det är rummets kanter som mest påverkar 
om människor väljer att uppehålla sig på en plats. Kanteffekten innebär att människor 
drar sig till rummets kanter för där får de en god översikt över rummet samtidigt som 
de inte är i vägen för andra som rör sig i rummet. Ofta finns det även möjlighet att 
luta sig mot något och man känner sig mindre exponerad och man känner att man har 
ryggen fri. En misslyckad utformning av rummets kanter kan påverka hela rummets 
användning. Utformningen i ett rum är avgörande för möjligheten att uppehålla sig 
där och oregelbundna fasader samt ett varierat utbud av saker att stå vid eller luta sig 
mot, som exempelvis stolpar och träd, skapar förutsättningar för stadsliv. 

Möjlighet att sitta 
När det finns goda sittmöjligheter blir det möjligt för människor att vistas i ett rum 
under en längre tid. Människor väljer att sätta sig i miljöer där saker och ting händer, 
där det finns aktiviteter att beskåda. Om ett offentligt rum ska förbättras är det nästan 
alltid en bra idé att skapa fler och bättre sittplatser då det ska vara bekvämt att slå sig 
ner. Vid placering av sittplatser kan kanteffekten användas men man måste även ta 
hänsyn till lokalklimatet då en vindskyddad plats i solen är betydligt mer attraktiv än 
plats i blåsten. 

Förutsättningarna för att ha något att sitta på varierar då barn och unga kan slå sig ner 
var som helst, medan äldre ställer högre krav på bekvämligheten. Det bör därför 
finnas ett visst antal primära sittplatser i staden som består av bänkar och stolar med 
strategisk placering i det offentliga rummet. Dessutom bör det finnas ett antal 
sekundära sittplatser i form av trappor, socklar, kanter och dylikt som kan användas 
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som sittplatser vid behov. Goda sittplatser bör dessutom finnas med jämna mellanrum 
utmed stråk. 

Möjlighet att se 
Att kunna se andra människor i staden är bland det viktigaste för stadslivet i de 
offentliga rummen. Avstånd är en viktig faktor för människors förmåga att kunna se 
vad som händer och för att kunna urskilja och känna igen andra människor. Det är 
möjligt att uppfatta händelser som sker inom 70-100 meter medan ansiktsuttryck och 
känslor kan uppfattas inom 25 meter.  

Att kunna se vad som händer ställer krav på fri utsikt och intressanta utblickar. 
Dessutom är belysning av vikt för att de offentliga rummen ska kunna nyttjas under 
kvällstid.  

Möjlighet att höra och prata 
För att kunna ha mer intim kontakt med andra människor än att bara se dem är 
möjligheten till att kunna prata med och höra viktiga aspekter. Det ska vara möjligt att 
samtala med andra människor utan problem. Även möbleringen i rummet har 
betydelse för om samtal ska kunna hållas då bänkar placerade mot varandra möjliggör 
för social interaktion medan bänkar på rad försvårar kommunikation. 

Möjlighet till aktivitet 
De offentliga rummen ska bjuda in till kreativ och fysisk aktivitet som rekreation, 
motion och lek under dygnets alla timmar och årets alla månader.  

Njutning 
Skala 
De offentliga rummen och bebyggelsen bör ha en skala som passar den mänskliga 
kroppen och våra sinnen. När en plats har en skala som harmoniserar med den 
mänskliga skalan skapas behagliga platser, vilket är grunden till aktiviteter och 
stadsliv. Dock behöver olika platser i staden olika skalor beroende på platsens 
funktion. 

Möjlighet att njuta av positiva klimataspekter 
Klimatet har en stor påverkan på stadslivet, framför allt i nordliga länder med mörk 
och kall vinter. De förhållandevis korta sommarperioderna gör att det finns ett stort 
behov av att njuta av solsken och värme när det finns möjlighet. I de offentliga 
rummen är det därför viktigt att kunna välja mellan sol, skugga, värme, kyla, lä eller 
vind beroende på klimatet. 

Estetik 
Ett rums estetiska kvaliteter har stor betydelse för om människor uppskattar att visats 
där. En bra design med bra skala skapar en trivsam miljö där speciella kvaliteter som 
vackra byggnader, bra materialval samt träd och planteringar bidrar till rummets 
helhetsupplevelse. På samma sätt kan dåligt underhåll av gator och torg, dålig 
möblering och saknad av belysning påverka rummets helhetsintryck negativt. 
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3. Fallstudie 
Detta kapitel presenterar en bakgrunds- och nulägesbeskrivning över dels staden 
Sandviken men även mer detaljerat över det valda utredningsområdet. Fallstudien 
har genomförts genom observation av människors rörelse samt utifrån inventering av 
den befintliga fysiska miljön. Områdets nuvarande stadsliv och utformning har 
dokumenterats med hjälp av anteckningar, kartor och foton. 

3.1 Val av fall 
Fallstudien är baserad på Sandviken och dess centrala delar mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken. Sandviken är intressant att studera i frågor som rör handel 
och stadsliv på grund av flera olika faktorer. Sandviken är en mindre svensk stad där 
större handelsområden etableras närmre centrum än i större städer. Detta innebär att 
handeln, sett till sitt läge, är tillgängligare för fler kunder. Sandviken brottas även med 
en problematik i stadskärnan där allt fler butikslokaler står tomma och sedan några år 
saknas livsmedelsbutik i stadskärnan. Detta gör handelsområdena utanför stadskärnan 
viktiga för alla boende i staden. En annan faktor som gör Sandviken intressant är 
stadens roll och profilering i konkurrensen om handel och kunder gentemot annan 
handel i regionen, så som stora köpcentra och centrumhandel i större städer. Att 
behålla handel är viktigt för Sandvikens framtida utveckling, något som är fallet för 
många städer i Sverige idag. 

Genom att studera Sandviken, utifrån den problematik som finns, kan fallstudien 
bidra med kunskap till ämnet fysisk planering gällande hur mindre städer med centralt 
belägna handelsområden kan koppla samman centrum och handelsområdena för att få 
en attraktivare stad samt kunna konkurrera med andra handelsområden i regionen. 

3.2 Sandviken  
Sandviken ligger ca 2 mil väster om Gävle, i mellersta Gästrikland. Sandviken är 
centralorten i Sandvikens kommun och tätorten har ca 24 400 invånare medan 
kommunen har ca 37 200 invånare (Sandvikens kommun, 2014). Förutom Sandviken 
finns mindre orter som Järbo, Storvik, Årsunda och Kungsgården i kommunen, vilka 
har mellan 1000-2500 invånare. 

Sandviken är en ung stad och från stadens etablering år 1862 ökade befolkningen 
varje år fram till 1971, då nästan 44 000 bodde i kommunen (Sandin, Sjödin, & 
Skogsberg, 1985). Detta följdes av en nedåtkurva under 1980- och 90-talen för att 
under 2000-talet ha stannat upp och legat runt 36 700-36 800 invånare i kommunen. 
Under de senaste åren har kommunens befolkning ökat igen och ligger nu stadigt över 
37 000 invånare (Sandvikens kommun, 2014).  

Trenden under 2000-talet har varit att tätorten Sandviken har ökat med nästan 1000 
invånare mellan åren 2003-2013 medan kommunens landsbygd minskat med ca 550 
invånare under samma period (Sandvikens kommun, 2014). Samtidigt har 
medelåldern i tätorten legat stadigt runt 43,1- 43,2 år medan den i resten av 
kommunen ökat från 42,8 år till 45,2 år (Sandvikens kommun, 2014).  

Sandviken som stad och som kommun präglas av industrin Sandvik, som är den 
största arbetsgivaren. I den kommunindelning som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) tog fram 2011 definieras kommunen som en varuproducerande 
kommun, vilket innebär att 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 



 

 30 

år förvärvsarbetar inom varuproduktion (tillverkning och utvinning, energi och miljö, 
byggverksamhet).  

3.2.1 Historik 
Den plats vid Storsjön där Sandviken ligger var innan 1800-talets andra hälft en 
ödemark (Sandin, Sjödin, & Skogsberg, 1985). En skogsväg mellan Gävle och 
Dalarna gick förbi platsen och några få hus och gårdar fanns i närheten och norrut 
fanns ett litet järnbruk, Högbo Bruk. År 1862 anlades ett järnverk på platsen av 
brukspatronen på Högbo Bruk och samhället Sandviken började byggas. Platsen hade 
valts på grund av närheten till en å samt närheten till järnväg. Samhället växte fram, 
en kanal grävdes och verkstadshus och bostäder till arbetarna byggdes. Järnverket 
expanderade succesivt och befolkningen ökade, vilket ledde till bostadsbrist. Nya 
bostäder byggdes och samhället bredde ut sig allt mer. För att skilja bruket från de 
framväxande områdena runt omkring, det så kallade Yttre Sandviken, lät 
bruksledningen sätta upp ett staket runt järnverket (Sandin, Sjödin, & Skogsberg, 
1985). Det var i Yttre Sandviken som affärslivet växte fram och det var där som 
folkrörelser, fria kyrkoförsamlingar och arbetarrörelser kunde samlas. Det är dåtidens 
Yttre Sandviken som idag är stadens stadskärna. 

Figur 1. Linjen markerar ungefärligt var gränsen mellan järnverket och Yttre Sandviken gick. 
Ortofoto: ©2015 Lantmäteriet/Metria/Google 

Fram till 1950-talet var i princip allt bostadsbyggande i Sandviken knutet till 
järnverket och det var järnverket som ägde majoriteten av den obebyggda marken 
med bäst läge i staden (Sandin, Sjödin, & Skogsberg, 1985). Järnverket hade inte 
alltid byggt i egen regi men de engagerade sig i byggprocesser på olika sätt då 
verksamheten var beroende av bostäder för sina arbetare. Kommunen däremot ägde 
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knappt någon mark i centrum, vilket försvårade övergripande planering (Sandin, 
Sjödin, & Skogsberg, 1985). Under 1950-talet gjorde kommunen dock ett par 
markförvärv som innebar att de på ett planmässigt sätt kunde styra 
bebyggelseutvecklingen.  

I stadens första generalplan från 1951, upprättad av Uno Åhrén, påpekades att 
Sandvikens centrum saknade överskådlighet och ordning, och att centrum inte var 
samlat (Bywall, 1993). Butikerna i centrum hotade att få en alltför stor utspridning 
med onödiga döda ytor menade han. Åhrén förespråkade ett mer koncentrerat centrum 
med sammanhängande stråk och bra lägen för offentliga inrättningar. Men det tog tid 
innan en omgestaltning av centrum skedde. Från Åhréns diskussioner i generalplanen 
1952 skedde ett antagande om en centrumplan av kommunfullmäktige 1972 och åtta 
år senare kom genomförandet i och med Centrumplan 1980 (Bywall, 1993).  

 
Figur 2. Generalplan för Sandviken från 1951. Bildkälla: Planarkivet, Sandvikens kommun 

Genom historien har Sandvikens utveckling alltid varit starkt kopplad till järnverket 
och dess utveckling av förklarliga skäl. Järnverket har varit hjärtat av staden och den 
absolut största arbetsgivaren för människor från närliggande områden.  
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3.2.2 Sandvikens centrum 
Sandvikens centrum är inte stort till ytan och inom en radie av 500 meter från 
stadskärnans absoluta mittpunkt vid Krysset täcks stora delar in. Inom dessa 500 
meter finns en variation av funktioner. Här finns bostäder, kontor, handel längs 
gågator, möjlighet till kulturella aktiviteter som bio, teater, bibliotek och konsthall, 
det finns restauranger och kaféer men även närhet till rekreation och grönområden. 
Sandvikens stadspark ligger strax väster om stadskärnan och där finns möjlighet till 
avkoppling och motion. Alldeles utanför 500 meters zonen finns även resecentrum 
som byggts under 2000-talet vid järnvägsstationen. I och med denna etablering kom 
regionalbussarna att flytta sin genomfart och centrala hållplats från norra delen av 
centrum, vid Jerntorget, till den södra sidan. 

Figur 3. Översikt Sandviken. 

Bebyggelsen i centrum är överlag låg med många två- och trevåningshus medan de 
högre byggnaderna ligger lite längre ut från centrum. I stadskärnan är de flesta 
byggnaderna från 1950- och 1970-talen och kvarteren är öppna. Som i de flesta städer 
är det främst verksamheter i bottenplan och sedan bostäder ovanpå.  

 

 

I den fördjupade översiktsplanen från 2003 över den centrala tätorten Sandviken 
identifieras ett antal olika stråk i staden. Stråken som beskrivs ska visa stadskärnans 
helhet. I översiktsplanen diskuteras bland annat det gåvänliga stråket, butiksstråket, 
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kulturstråket, kvällsstråket, bilstråket och grönstråket som alla återfinns inom 500 från 
stadskärnans mitt.  

 
Figur 4. Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Sandvikens från 2003 som redovisar tätortens 
olika stråk. Bildkälla: Planarkivet, Sandvikens kommun 

3.2.3 Handel i Sandviken 
Handeln är främst koncentrerad till stadskärnan med ett utbud av en mängd olika 
affärer. I centrum finns en galleria med större kedjebutiker som Team Sportia, 
Lindex, Dressman, KappAhl, Kicks och Apoteket. Övriga centrum innehåller främst 
mindre butiker samt service som banker och skönhetsvård. Det saknas dock en 
livsmedelsaffär sedan både Ica, Konsum och Hemköp slagit igen sina butiker i 
stadskärnan under 2000-talet. Livsmedelsbutikerna har istället flyttat till området 
Mosaiken med stormarknadshandel som Ica Maxi och Willys. Mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken finns en relativt nyöppnad galleria med bland annat bank, 
sportaffär samt möbelaffär. Längre ut från centrum, vid den västra infarten till 
Sandviken, finns ett mindre handelsområde med affärer som Coop Extra, Jysk och 
ÖoB. 
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Handeln i Sandviken har gått lite fram och tillbaka de senaste åren. År 2008 var 
detaljhandelns totala utveckling nästan 10 % för att sedan minska och år 2010 vara 
mer än – 5 % innan den år 2011 ökade några procent och var positiv igen (Sandvikens 
kommun, 2013). Sett till omsättningen så har dagligvaruhandeln ökat och minskat 
något om varandra de senaste åren medan sällanköpshandelns omsättning minskat 
från 2008 till 2012, medan den ökat något i länet under samma period (Sandvikens 
kommun, 2013).  

3.2.4 Regional handel 
I ett regionalt perspektiv konkurrerar Sandvikens handel med Gävle, som ligger ca 2 
mil bort, och är en större stad med ett större utbud av både centrumhandel och extern 
handel. Längs E16 mellan Sandviken och Gävle ligger även Valbo Köpcentrum, som 
är en externhandel ca 1 mil från Sandviken. Valbo invigdes år 1970 som Sveriges 
första köpcentrum efter amerikansk modell med varuhusen Tempo och Domus i 
varsin ände (Söderlind, 2011). Sedan dess har bland annat IKEA etablerat sig i 
området och idag består Valbo köpcentrum ett 50-tal butiker. I anslutning till Valbo 
köpcentrum har även Valbo köpstad växt fram med flertalet butiker som Mio och 
Jysk.  

Handel i Valbo kan ses som ett hot mot Sandvikens handel men från kommunens håll 
har man istället valt att se Valbo, med sina stora kedjor och butiker, som ett 
komplement snarare än en konkurrent om handeln då Sandvikens storlek gör att 
staden ligger precis på gränsen för att kunna etablera stora varuhuskedjor (Sandvikens 
kommun, 2006). Detta kan då istället erbjudas i Valbo eller Gävle medan Sandviken 
kan behålla sitt centrum med mindre butiker. 

Figur 5. Regionen med Sandviken, Valbo och Gävle samt övriga större städer i närområdet. 
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3.3 Beskrivning av utredningsområdet 
Det område fallstudien fokuserar på är den norra delen av stadskärnan, från 
korsningen mellan Hyttgatan och Köpmangatan vid Krysset, längs Hyttgatan till 
Gävlevägen och handelsområdet Mosaiken. Anledningen till denna avgränsning är att 
arbetet är inriktat på att förstärka kontakten mellan stadskärnan och handelsområdet 
Mosaiken, och då är den norra delen av Hyttgatan den viktigaste länken. De olika 
delarna av området kommer nu att beskrivas lite närmare för att skapa en förståelse 
för områdets historia och karaktär.  

 
Figur 6. Kartan visar fallstudiens avgränsning. 
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Hyttgatan 
Hyttgatan är den centrala gatan i syd-nordlig riktning och var den gatan där grinden in 
till bruket stod. Under 1950-talet bestämdes att Hyttgatan skulle bli Sandvikens 
huvudgata och de gamla envåningshusen från brukets början som låg längs gatans 
södra del fick lämna plats åt moderna bostads- och affärshus (Sandin, Sjödin, & 
Skogsberg, 1985). Denna upprustning möjliggjordes efter att staden köpt marken av 
järnverket. 

Hyttgatan går från järnvägsstationen i söder till Gävlevägen i norr och kantas av 
affärer, restauranger och kaféer nästan hela vägen. Den centrala delen av gatan är 
gågata sedan 1984. Innan dess var gatan hårt trafikerad av genomfartstrafik, vilket 
påverkade stadslivet negativt (Sandvikens kommun, 1981). Korsningen mellan 
Hyttgatan och Köpmangatan, kallad Krysset, har sedan länge varit stadskärnans hjärta 
och redan under 1950- och 60-talet var det en samlingspunkt för Sandvikens 
ungdomar (Sandvikens kommun, 2006).  

Längs Hyttgatan finns några utmärkande byggnader som den gamla baptistkyrkan, 
kallad Drottningen, som ett tag fungerade som kulturhus men som nu står tom. I slutet 
av Hyttgatan vid korsningen med Gävlevägen finns en stor handelsfastighet som 
tidigare innehållit både Åhléns och Tempo men som stått tom sedan 2008. Fastigheten 
håller nu på att byggas om till galleria med både affärer men även verksamhet som 
gym.   

Köpmangatan  
Köpmangatan, är tillsammans med Hyttgatan, Sandvikens främsta butiksgata och 
korsar Hyttgatan i öst-västlig riktning vid Krysset. Gatan etablerades eftersom inga 
privata affärer fick öppnas innanför staket intill bruket (Sandin, Sjödin, & Skogsberg, 
1985). Istället etablerade sig köpmän och hantverkare så nära staketets grindar som 
möjligt och där växte ett rikt affärsliv fram och gatan fick så småningom namnet 
Köpmangatan. 

I översiktsplanen från 2003 beskrivs Köpmangatan som ett kulturstråk med bland 
annat Sandvikens kyrka, Hammarskolan och Kulturcentrum med Folkets Hus i sin 
östra del. Den mittersta delen är gågata och består främst av kaféer och butiker. Gatan 
avslutas i väster med äldre bebyggelse och en bro över till stadsparken och Parkbadet. 

Knuten 
Kvarteret Barberaren, kallat Knuten, ritades av Ralph Erskine under 1960- och 70-
talet och ligger på västra sidan av Hyttgatan, mittemot stadshuset. Tanken var att det 
skulle vara en blandning av bostäder, kontor och butiker, och med en hög 
exploatering för Sandvikens förhållanden. Vid Knuten finns ett litet torg som går in 
från Hyttgatan och runt torget finns några butiker och en restaurang, men även 
verksamheter som tandläkare.  

Jerntorget 
Det första torget i Sandviken uppstod vid järnverket. Varje gång arbetarna på 
järnverket fick lön var det en livlig torghandel på platsen, där bönder från byarna 
omkring bedrev handel. Handelsplatsen var i bruk ända till 1928 då ett nytt torg 
invigdes, på en idag mer central plats. Det nya torget fick namnet Jerntorget och var 
de första åren omgärdat av potatisåkrar. År 1964 kom stadshuset, ritat av Sven H. 
Warnér, att invigas i anslutning till torget med sin tydliga karaktär av offentlig 
byggnad.  
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Idag bedrivs det lite torghandel och under en period fungerade det som parkering till 
stadshuset. Tidigare har torget även kantats av busshållplatser då regionalbussarna 
hade sin centrala samlingsplats här. 

Torggatan och Odengatan 
Torggatan ligger mellan Knuten och en stor parkeringsplats, kallad Torgparkeringen. 
Tidigare hade lokalbussarna sin samlingspunkt längs gatan men idag har gatan i stora 
delar gjorts om till parkeringsplatser och ingår i parkeringen. 

Odengatan går längs Jerntorgets norra sida och ner förbi Torgparkeringen. Gatan har i 
östra delen vid Jerntorget butiker, bank och restaurang men övergår längre västerut till 
bostäder. I översiktsplanen benämns gatan som det öppna stråket då den kantas av 
torg och parkering samt längst i väster av en stor grön yta.  

Gävlevägen 
Gävlevägen är Sandvikens viktigaste genomfartsled i väst-östlig riktning och leder ut 
till E16 i båda riktningarna. Vägen har framför allt mycket trafik på morgon och 
eftermiddag. Längs vägen finns främst handel och verksamheter i större skala. I 
översiktsplanen från 2003 benämns vägen som bilstråket. 

Handelsområdet Mosaiken  
Handelsområdet Mosaiken har etablerats på norra sidan av Gävlevägen under 2000-
talet och syftet med etableringen är att den ska komplettera centrumhandeln. Området 
innehåller stormarknader som Ica Maxi, Willys, Dollarstore, Rusta samt McDonald’s 
och bilaffär.  

Enligt centrumföreningen Sandvikens Stadsutveckling1, nuvarande Marknadsplats 
Sandviken, var bakgrunden till etableringen av Mosaiken att centrumförening ville 
etablera McDonald’s. Tanken var att McDonald’s skulle uppföras vid den östra 
infarten till Sandviken men företaget ville inte etablera sig utan Ica, då dessa ofta 
samarbetar vid nyetableringar. Den tänkta platsen var då inte tillräckligt stor och i 
detta läge beslöt sig kommunen att upplåta mark i de centrala delarna av staden. 
Marken tillhörde kommunens gatukontor och var mestadels ett stort lager. Marken, 
som ligger på en mosse, iordningställdes och 2001 etablerades McDonald’s och Ica 
Kvantum. Dessa följdes sen av Rusta, Dollarstore och Willys, och Ica har även utökat 
till ett Maxi. Det finns fortfarande mark att bygga på i norra delen av området mot 
E16. 

3.4 Nulägesbeskrivning av stadslivet 
Vid observationerna av fallstudiens utredningsområde har den mänskliga rörelsen i 
stadsrummet studerats och beskrivits utifrån var och hur gående men även cyklister 
rör sig och uppehåller sig. Även mängden av rörelser har uppskattats i relation till 
varandra inom området, men det har inte skett en noggrann räkning på specifika 
platser.  

Utifrån den genomförda observationen har fallstudiens område delats in i tre 
delområden för att tydligare beskriva nuvarande stadsliv. De tre delområden är 
Krysset - Odengatan, Odengatan - Gävlevägen samt Gävlevägen - Mosaiken.  

                                                
1 Carina Rask-Jönsson, Centrumutvecklare Sandvikens Stadsutveckling, möte den 8 september 2008. 
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Figur 7. Kartan redovisar resultatet av observationerna. 
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3.4.1 Delområde Krysset - Odengatan  
Området kring Krysset är stadens absoluta kärna och en naturlig mötesplats. Platsen 
är mycket social, här strosar människor och stannar för att prata, se på folk eller för att 
vänta in sitt sällskap. Vid det ena observationstillfället användes platsen för ett 
offentligt möte, vilket lockade människor att stanna till.  

Figur 8. Krysset vid offentligt möte. 

I den närmsta delen norrut ligger butikerna längs gatan och folk strosar fortsatt men 
längre norrut övergår strosandet till transport, med distinktare steg och rakare sträcka 
för bestämda mål. På ena sidan av gågatan, i ett mellanrum mellan bebyggelsen och 
den gamla baptistkyrkan, finns en yta med en skulptur, som även kan vara en lekplats, 
och parkbänkar, vilket får framför allt barn och unga att stanna till.  

Figur 9. Hyttgatan från Krysset mot norr. 
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Den norra delen är väldigt öppen med torget vid Knuten, stadshuset och dess trapp 
samt Jerntorget och Torgparkeringen. Människor stannar inte till eller uppehåller sig i 
området förutom om man möter någon man känner eller när det är något torgstånd, 
vilket får området att användas som främst en bred transportsträcka. Torget vid 
Knuten passeras ofta som genväg till parkeringen vid torget och stadshusets trappa 
har delvis bra solläge men vid observationstillfällena användes den i princip inte alls 
som sittplats, trots att det vid det senaste tillfället var varmt och soligt väder. Den 
grillkiosk som ligger mellan torget och parkeringen hade vid det ena 
observationstillfället tagit fram utemöblerna och flertalet satt ute och åt. Vid flera 
tillfällen passerade även bilar på gågatuområdet.  

Figur 10. Torget vid Knuten. 

Figur 11. Hyttgatan mellan Knuten till vänster och stadshuset till höger. 
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Figur 12. Norra delen av gågatan med Jerntorget till höger. 

3.4.2 Delområde Odengatan - Gävlevägen 
Gågatans slut mynnar ut i en trevägskorsning mellan Odengatan och Hyttgatan, och 
fortsätter sedan med trottoar alternativt gång- och cykelbana. Här föredrar en mycket 
stor del av de gående samt cyklande att följa den västra sidan av vägen då den är 
gång- och cykelbana och har målpunkter som restaurang och konditori. Längs denna 
sida stannar och möts man i entréerna men området är ändå framför allt en 
transportsträcka. Den östra sidan av vägen med trottoar användas väldigt restriktivt av 
gående. I norra delen av området, på väg mot korsningen med Gävlevägen, uppehåller 
man sig inte utan här befinner man sig för transport.  

Figur 13. Gågatans slut på Hyttgatan vid korsningen med Odengatan. 
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Figur 14. Gång- och cykelbana längs Hyttgatans västra del förbi konditori och restaurang. 

Figur 15. Gångbanan längs Hyttgatan mot korsningen vid Gävlevägen. 

3.4.3 Delområde Gävlevägen - Mosaiken 
Gaturummet längs Gävlevägen till handelsområdet Mosaiken domineras av bilvägen 
och som gående och cyklist hänvisas man till sidorna. Det finns en trottoar på södra 
sidan av vägen och en gång- och cykelväg på norra sidan. Trottoaren används ytterst 
sällan, bara ett fåtal observerades gå längs med den, medan gång- och cykelvägen är 
det primära stråket för gående och cyklister som ska väster ut och till handelsområdet 
Mosaiken. De rörelser som observerats domineras av transport och de enda gångerna 
gående eller cyklister stannar till är om de hälsar på mötande.  
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Figur 16. Gaturummet vid Gävlevägen med trottoar på vänstra sidan och gång- och cykelväg på 
högra. 

Figur 17. Gång- och cykelväg längs Gävlevägens norra sida. 

Att det saknas övergångar längs Gävlevägen märks tydligt, dels då folk passerar 
vägen på oskyddade platser, dels då det finns små sträckor med upptrampade 
gångstigar från gång- och cykelvägen till vägen. Vid ett observationstillfälle 
passerade bland annat en äldre kvinna med rullator över Gävlevägen utan skyddad 
övergång för att ta sig mellan bostad och affär. Flertalet andra observerades ta samma 
väg över Gävlevägen, vilket även syns genom spontana gångstigar.  
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Figur 18. Försök till passage över Gävlevägen vid Mosaiken utan skyddad övergång. 

Området vid Mosaiken domineras av bilar och parkeringar, och de mänskliga rörelser 
som sker är främst mellan parkeringen och butikerna. Vid butikernas entréer, främst 
Ica Maxis, sker flertalet möten och människor uppehåller sig där. För att ta sig genom 
området finns en gång- och cykelvägen placerad längs bilvägen, vilket är en omväg 
om man kommer från stadskärnan så flertalet gående och cyklister passerar istället 
förbi Ica Maxis entré och sen ner mot övriga butiker. Det finns inget egentligt 
utrymme för gående och cyklister utan man samsas med bilarna på parkeringen.  

Figur 19. Möjlighet till att mötas utanför Ica Maxis entré. 
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Figur 20. Området längs med Ica Maxi ner i handelsområdet Mosaiken. 

Figur 21. Majoriteten av cyklisterna cyklar vid Ica Maxi istället för på gång- och cykelbanorna som 
följer lokalgatan.  

3.4.4 Sammanfattning  
Den primära vägen för gående och cyklister mellan stadskärnan och Mosaiken är 
längs gågatan från Krysset, fortsatt längs gång- och cykelbanan på västra sidan av 
Hyttgatan, över Gävlevägen och sedan längs gång- och cykelbanan till Mosaiken. 
Inom Mosaiken är det sedan primärt ner förbi Ica Maxi, som antingen är målpunkten, 
eller fortsatt ner längs med Ica Maxi för att ta sig till affärerna i norra delen av 
området. För att ta sig från norra delen och tillbaka är det fler som väljer den gång- 
och cykelväg som finns i området om man cyklar men majoriteten tar sig samma väg 
tillbaka upp förbi Ica Maxi. 
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I stadskärnans centrala delar längs gågatan strosar människor och man stannar till, 
väntar, möts och pratar. Man vistas i högre grad på platsen för att man vill än för att 
man måste. Längre norrut blir rörelserna snabbare och mer direkta. Att ta sig från 
punkt A till punkt B tar över som främsta aktivitet och man vistas inte i stadsrummet 
längre tid än vad som behövs. 

Gävlevägen är bara en transportsträcka som ska passeras och inget annat syfte finns. 
Vid och inom Mosaiken är det också transport mellan butikerna som gäller och om 
man möts eller stannar upp en liten stund är det i anslutning till entréerna, och då 
främst Ica Maxis.  

Genom Sandvikens befolkningsunderlag och centrums läge, med korta avstånd 
mellan stadskärnan och handelsområdet Mosaiken, finns det möjligheter att utveckla 
och kunna koppla samman handelsområdena. I nuläget är det bilen som är det primära 
färdsättet mellan områdena och relativt få människor rör sig till fots eller med cykel, 
vilket får centrum och dess offentliga miljö att framstå som oattraktiv.  
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4. Analys 
Detta kapitel redovisar genomförda analys för fallstudiens valda område. Analysen 
har utförts för att ta reda på hur området kan bli mer attraktivt för människor att 
vistas i och grundar sig på de observationer som genomförts. De analysmetoder som 
används är en Lynchanalys som beskriver hur stadsrummet upplevs samt en metod 
med tolv kriterier för att värdera den fysiska utformningen utifrån den mänskliga 
skalan framtagen av Jan Gehl. Analysmetoderna har beskrivits mer ingående i kapitel 
2. 

4.1 Val av analysmetoder 
För att analysera fallstudiens utredningsområde har två olika analysmetoder valts. 
Genom att välja två olika metoder är förhoppningen att få ett bredare och bättre 
resultat. Den första metoden, som är en perceptuell analysmetod, är mer av 
övergripande karaktär och ser på utredningsområdet ur ett rumsligt perspektiv med 
fokus på den mentala upplevelsen av staden. Den andra metoden, som är en 
funktionell analysmetod, går ner mer i detalj gällande utredningsområdet och ser på 
utredningsområdet ur ett rumsligt perspektiv med fokus på den fysiska upplevelsen. 
Tillsammans bör dessa analysmetoder komplettera varandra och ge ett väl grundat 
resultat.  

4.2 Perceptuell analys 
4.2.1 Metod 
Den perceptuella analysen är baserad på Kevin Lynchs analysmetod där staden som 
en mental karta målas upp för att analysera hur stadens miljöer upplevs. Analysen 
utgår från fem elementen; stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken, och har en 
enkel struktur. Metoden är användbar då den är flexibel och kan användas i olika 
skeden och på olika nivåer. 

Analysen har genomförts utifrån en subjektiv upplevelse av staden med ett flertal 
platsbesök som grund. Då analysen utförts av mig kan den inte ses som fullständig. 
När Lynch genomförde sin ursprungliga analys lät han flertalet invånare delta för att 
kunna belysa en allmän uppfattning om staden. I denna analys kommer denna bredd 
att saknas. 

Analysen är gjord utifrån ett fotgängarperspektiv då arbetet syftar till att studera hur 
Sandvikens centrum kan bli attraktivare för gång- och cykeltrafikanter för att kunna 
stimulera stadslivet och handeln. Upplevelsen av staden kan skilja beroende på om 
man går eller åker bil, och inom området finns till exempel stråk för både fotgängare 
och bilister. I detta arbete har därför till exempel stråken för bilister markerats som 
barriärer då det är så de upplevs av fotgängare.  

Fallstudiens valda område är en begränsad yta men i denna analys har området 
utökats något för att få ett mer övergripande resultat. 
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Figur 22. Kartan visar en sammanställning av analysen enligt Kevin Lynchs metod.  

4.2.2 Stråk 
Hyttgatan  
Det starkaste stråket för fotgängare är Hyttgatan, som till stora delar är gågata. Hela 
Hyttgatan sträcker sig genom centrum i nord-sydlig riktning, är väldigt rak och har i 
södra delen resecentrum som utgångspunkt. Stråket är mest befolkat där det är gågata, 
men även södra delen, från resecentrum in till centrum, förstärks allt mer ju närmre 
stadskärnan man kommer. Från Barrsätragatan och fram till den gamla baptistkyrkan 
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har stråket en sammanhållen karaktär som handelsgata och markbeläggning samt 
gatuutsmyckning bidrar till helhetsintrycket. 

Från den gamla baptistkyrkan och norrut så försvagas stråket när det passerar mellan 
Jerntorget och Torgparkeringen. Här förändras rumsbildningen och det blir ett mer 
öppet och brett stadsrum, vilket påverkar upplevelsen av ett stråk och får ytan att mer 
bli en platsbildning. Det saknas anslutande stråk och det förstärker den uppbrutna 
upplevelsen av platsen. Dock är den fysiska utformningen med markbeläggning och 
utsmyckning fortsatt sammanhållen och stråkets riktning är tydlig. 

Från Odengatan till Gävlevägen blir stråket svagare då det inte är gågatan längre utan 
gångväg på sidan av bilvägen. Dock har stråket trädplanteringar mot vägen, vilket 
bidrar till karaktären. Här finns inga större målpunkter och flödet av människor tunnas 
ut men stråket är ändå relativt starkt beroende på rumsformen och dess tydliga 
riktning mot korsningen vid Gävlevägen eller in mot stadskärnan. 

Köpmangatan  
Köpmangatan är rakt utformad och utgör ett starkt stråk i öst-västlig riktning genom 
stadskärnan, från Folkets Hus i öster till stadsparken i väster. Överlag finns inga 
starka stråk för gående i öst-västlig riktning, vilket förstärker Köpmangatans 
betydelse. Inom gågatuområdet är det en sammanhållen karaktär som samspelar med 
Hyttgatans utformning, vilket stärker de båda stråken.  

4.2.3 Gränser 
Det finns flera starka gränser i området, majoriteten är barriärer i form av trafikerade 
vägar. Dessa vägar är viktiga leder för såväl anslutande som genomgående trafik och 
viktiga för stadens kommunikationer. Sett ur ett fotgängarperspektiv är de dock 
hinder som måste passeras. 

Gävlevägen 
Den tydligaste och starkaste barriären är Gävlevägen. Gävlevägen är den mest 
trafikerade gatan genom Sandviken och är relativt bred. Längs vägen är byggnaderna 
lokaliserade en bit in på fastigheterna, vilket ger ett upplöst gaturum där bilen 
dominerar. Vägen går i öst-västlig riktning och avslutar det stråk som finns längs 
Hyttgatan. För fotgängare blir vägen ett tydligt hinder då det finns målpunkter på 
båda sidor av vägen. Det finns korsningar med trafikljus i de mer centrala lägena 
längs vägen men längre ut från stadskärnan blir det cirkulationsplatser istället. Det 
innebär att du som gående är förvisad till bestämda platser för säker passage och att 
dessa platser i sin tur kan upplevas som ett hinder då de prioriterar biltrafiken.  

Barrsätragatan 
Barrsätragatan är den väg i öst-västlig riktning som avslutar Hyttgatans gågata i söder. 
Vägen är rak och har ett brett gaturum med byggnader indragna en bit från vägen och 
få fasader längs med. Barrsätragatan är en tydlig gräns mellan den starkare delen av 
Hyttgatans stråk och den svagare delen ner mot resecentrum. På grund av dess 
utformning och användning får Barrsätragatan en barriäreffekt för gående oavsett om 
man ska korsa den eller färdas längs med den.  

Odengatan  
En mindre barriär än de tidigare nämnda är Odengatan. Odengatan korsar stråket 
längs Hyttgatan med biltrafik där gågatan slutar i norr. Som gående har du befunnit 
dig på antingen den starkare stråkdelen som är gågata eller på den svagare delen som 
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är gångbana, och oavsett vilket så kommer du fram till Odengatan som ligger i ett 
öppet och diffust stadsrum. Eftersom Odengatan bryter stråket från båda håll och inte 
upplevs som ett stråk blir gatan istället en gräns med barriäreffekt.  

4.2.4 Distrikt 
De finns flertalet distrikt i Sandvikens centrum och i flera fall är distrikten delar av 
olika kvarter. I de centrala delarna är distrikten mer otydliga i sin karaktär medan de 
längre ut är tydligare. 

Stadskärnan vid och kring Krysset 
Området kring korsningen mellan Hyttgatan och Köpmangatan är ett större 
sammanhängande område som har både liknande funktion och karaktär. Området har 
tydlig centrumkaraktär med en blandning av funktioner men med fokus på handel och 
service. Bebyggelsens karaktär domineras av trevåningshus med tegel, vilket starkt 
bidrar till områdets identitet. 

Jerntorget och Torgparkeringen  
Jerntorget och Torgparkeringen är båda stora hårdgjorda ytor som tillsammans bildar 
ett område med en öppen karaktär. Oavsett från vilket håll området äntras så möts 
man av ett öppet stadslandskap. Området är även viktigt för stadens orienterbarhet då 
dess tydliga karaktär gör det enkelt att referera till det då det utmärker sig från 
centrums övriga fysiska miljö. 

Mosaiken 
Mosaiken är sett till både funktion och karaktär ett tydligt distrikt i staden. Området 
utgörs av handel och byggnaderna är stora och ger ett fyrkantigt intryck. Området är 
utmärkande sett till omkringliggande bebyggelse och bidrar till orienterbarheten då 
det är svårt att undgå ett så stort område med en så specifik karaktär.  

4.2.5 Noder 
I stadskärnan är det svårt att identifiera flertalet starka noder. Dock finns det noder 
som är svagare och som främst kan härröras till pågående verksamheter i de centrala 
delarna av staden. 

Krysset 
Den tydligaste och starkaste noden är Krysset vid korsningen mellan stråken på 
Hyttgatan och Köpmangatan. Kryssets funktion som mötesplats förstärks genom 
stråken och platsen få ett tydligt och strategiskt läge i centrum. Att platsen även har en 
tydlig rumsbildning, där omgivande bebyggelse har sina entréer riktade mot mitten, 
förstärker upplevelsen av en nod.  

Folkets Hus och Kulturcentrum 
I östra delen av Köpmangatan finns Folkets Hus med Kulturcentrum vars entré kan 
ses som en svag nod. Läget är mindre strategiskt, i utkanten av ett stråk, men ändå 
relativt tydligt. Byggnadens funktion genererar människor i rörelse och bidrar till att 
platsen upplevs som en mötesplats.  

Västra delen av Köpmangatan 
I den västra utkanten av stråket längs Köpmangatan finns en liten större platsbildning 
som kan ses som en svag nod. Det som framför allt bidrar är de verksamheter som 
finns vid platsen, med biograf och Systembolaget, som genererar människor. Även 
denna nod har ett svagare strategiskt läge men en tydlig orienterbarhet och 
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rumsbildning, och den fungerar som första möte med stadskärnan om man kommer 
gåendes från närliggande parkeringar.  

4.2.6 Landmärken 
Sett till hela Sandviken finns det flertalet tydliga och karaktäristiska landmärken som 
utmärker sig på en större nivå. Om man ser till de centrala delarna så finns det några 
större landmärken men även några mindre och mer lokala. 

Stadshuset 
Stadshuset med sitt karaktäristiska utseende vid Jerntorget är det starkaste landmärket 
i centrum. Det centrala läget med lokalisering vid torget är en viktig faktor som 
påverkar byggnadens roll som landmärke. Byggnaden har en intressant form som 
utmärker sig gentemot övrig bebyggelse och den blir därför än tydligare i stadsbilden. 
Framför allt urskiljer sig byggnaden om man kommer mot stadskärnan från norr. 

Ica Maxi  
Ica Maxi är ett starkt landmärke. Byggnaden ligger ut mot Gävlevägen och syns 
tydligt trots att den ligger lägre än vägen. Inom handelsområdet är byggnaden, främst 
utifrån sin placering, central och karakteristisk för området.  

Gamla baptistkyrkan  
Den före detta baptistkyrkan är ett svagare landmärke beroende på dels dess storlek 
men även dess funktion, som inte är tydlig i nuläget. Det som bidrar till landmärket är 
dels att byggnaden ligger som en solitär i kvartersbebyggelsen, dels att den 
kontrasterar mot den omgivande, mer moderna bebyggelsen. 

Gallerian  
Gallerian är ett starkt landmärke med anledning av sin centrala placering, vid två 
starka stråk och en nod, samt sin funktion. Byggnadens utseende utmärker sig från 
omgivningen då den inte har bostäder ovan på utan istället parkeringshus, vilket ger 
ett mer kompakt intryck. 

Folkets hus  
Även Folkets Hus i utkanten av stråket längs Köpmangatan är ett landmärke på grund 
av sitt utseende med en utmärkande fasad som tydligt syns i omgivningen.  

4.3 Funktionell analys 
4.3.1 Metod 
Den funktionella analysen är baserad på Jan Gehls metod kring den fysiska 
utformningen och människans behov i det offentliga rummet. Utifrån en checklista 
med tolv kriterier kan en plats analyseras för att se vad som redan finns och vad som 
saknas för att attrahera människor och stimulera stadsliv. Kriterielistan är indelad i tre 
huvudgrupper; Skydd, Komfort och Njutning med flertalet kriterier. 

Analysen har utförts på området mellan Krysset och Mosaiken då det är den 
huvudsakliga geografiska avgränsningen för arbetet. Då analysen är detaljerad har 
området delats upp i tre delområden för att lättare kunna redovisas. Analysen 
redovisar både vad området saknar och vad området redan har. Då platsbesöken som 
legat till grund för analysen genomförts under tid på dygnet då det varit ljust ute har 
belysningen i området inte studerats vid mörker. Kriterier innehållandes belysning har 
därför baserats på antaganden om hur belysningens placering, och inte dess faktiska 
funktion, påverkar stadsrummet.  
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4.3.2 Delområde Krysset – Odengatan 

 
Figur 23. Kartan visar delområdet mellan Krysset och Odengatan utifrån Jan Gehls metod.  

Skydd 
Stråket längs Hyttgatan är gågata och gående har därför möjlighet att röra sig tryggt 
och fritt längs gatan. Det sker vissa transporter emellanåt till butiker och bostäder men 
överlag har fotgängare mycket bra skydd mot olyckor med bilar. Dock kan olyckor 
mellan gående och cyklister uppstå då gaturummet är brett och rakt och inbjuder till 
att cykla snabbt. 

Detta är det stråk som har mest mänsklig närvaro under dagtid. Området har blandade 
funktioner som handel, bostäder och kontor. Kvällstid finns dock inga större 
målpunkter i området, förutom en restaurang och en grillkiosk. Belysningen är god 
överlag, dock saknas belysning mellan stadshuset och baptistkyrka. Det finns 
belysning dels på skärmtak och fasader men även som vanliga stolpar placerade 
centralt på gatan. 
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I de centrala delarna vid Krysset och längs butiksfasaderna norrut finns utskjutande 
skärmtak på båda sidor som kan ge skydd för nederbörd samt skugga och svalka. Att 
gatan är bred och öppen kan påverka möjligheterna för skydd mot blåst. 

Komfort 
Stråket är brett och plant med gott om plats för gående och flödet av människor är 
oftast inte stort. Fasaderna är lika varandra med ungefär samma storlek och material, 
men det finns öppningar i bebyggelsen och enskilda byggnader som utmärker sig och 
skapar intresse. Då det är brett och rakt är siktlinje god med lättorienterade mål. 
Gågatan kan delas in i etapper men kan upplevas lång då rummet är brett och sikten 
god, men variationerna i gaturummet och utsmyckningen längs vägen bidrar till att 
väcka intresse. Gågatan är tillgänglighetsanpassad med sinusplattor och platt 
markbeläggning. 

Det saknas attraktiva kanter med föremål att stå vid eller luta sig mot. Mitt i rummet 
finns möblering och utsmyckning som kan användas för detta syfte men då har man 
inte ”ryggen fri” och inte fullgod översikt av platsen.  

Det finns flertalet primära och sekundära sittplatser, som bänkar, planteringar och 
utsmyckningar, från Krysset och längs butikerna bort till Knuten. Dock saknas riktigt 
bra primära sittplatser vid Jerntorget, flertalet är utan ryggstöd, och den främsta 
sekundära sittplatsen är trappan vid stadshuset. Sittplatserna är främst på öppna 
platser men vid baptistkyrkan finns bänkar som är i skugga varma dagar och som är 
mer vindskyddade.   

Området är öppet med mycket bra sikt och goda möjligheter att följa stadslivet. Den 
främsta utsikten är andra människor. Det är en låg bullernivå och det finns möjlighet 
att både hålla och höra konversationer då det inte finns någon biltrafik i närheten i 
stora delar av området. Det finns bänkar som är placerade mot varande på fler platser 
men avståndet är för långt mellan dem för att kunna ha en diskussion.  

För aktiviteter finns skulpturer och utsmyckning som fungerar för lek. Området har 
inga tydliga aktiviteter för motion och rekreation då det är en urban miljö som tillhör 
stadskärnan. Rekreation kan dock fås genom att se andra människor och vackra 
planteringar och utsmyckningar. 

Njutning 
Skalan längs Hyttgatan är mänsklig även om gaturummet är något brett. Vid Knuten 
och stadshuset blir skalan något större och rummet öppnas upp fram till Odengatan på 
grund av Jerntorget och torgparkeringen.  

Det finns möjligheter i området för olika väderförhållanden. Stora delar av gatan 
ligger i sol men vid baptistkyrkan samt på torget vid Knuten kan skugga ges. 

Estetiskt är stora delar av bebyggelsen enhetlig sett till färg och materialval men det 
finns även en variation av byggnader med spännande design som stadshuset och 
Knuten. Vegetation som träd och planteringar finns kontinuerligt längs stråket men 
genom sin placering delar de på vissa platser rummet istället för att förstärka det. 
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4.3.3 Delområde Odengatan – Gävlevägen 

 
Figur 24. Kartan visar delområdet mellan Odengatan och Gävlevägen utifrån Jan Gehls metod.  

Skydd 
Området från Odengatan till Gävlevägen är gata med trottoar på östra sidan och gång- 
och cykelväg på västra, och det påverkar möjligheterna till att rör sig fritt och känna 
sig trygg. Gång- och cykelvägen avskärmas från biltrafiken genom trädplanteringar 
medan det längs trottoaren är parkeringar längs sidan. Det finns korsningar på båda 
sidor av vägen där kritiska situationer kan uppstå, speciellt då markeringarna för 
övergångarna är slitna.  

Även denna del av Hyttgatan har hög andel mänsklig närvaro under dagtid även om 
det inte finns samma variation av funktioner som längs gågatan. Belysningen är 
relativt god men fokus ligger ut mot vägen. På trottoarsidan finns ingen belysning. 

Det finns skydd mot nederbörd och sol genom skärmtak med indragen fasad på flera 
platser längs västra sidan, dock med olika bredd ut mot gatan. Träden längs vägen är 
stora och ger skydd mot sol. Även här är gaturummet brett och öppet, vilket påverkar 
möjligheterna till skydd från vind.  
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Komfort 
Det är bra möjligheter till att gå då det finns både gångväg och trottoar. Det är inte 
heller några höjdskillnader och markbeläggning är platt. Sikten ä god med 
lättorienterade mål men den goda sikten kan även få vägen att kännas lite lång. Det 
finns få avbrott och de som finns är korsningar. 

Det saknas bra kanter att stå och stanna vid. Fasaderna på västra sidan av vägen är 
oregelbundna men innehåller verksamheter med stora fönster och människor sittandes 
innanför, vilket påverkar möjligheterna att känna sig bekväm med att stå där om man 
inte står precis vid entréerna.  

Längs hela sträckan finns inga sittplatser, varken primära eller sekundära, och det 
bidrar till områdets karaktär av transportsträcka. Det finns inte heller något intressant 
att se förutom de människor som passerar då omgivningen överlag är monoton. På 
grund av biltrafiken begränsas möjligheterna till att höra omgivande konversationer. 
Det finns inte heller några möjligheter för aktiviteter eller lek i gaturummet då det 
främst är till för transport av olika slag.  

Njutning 
Skala är bra och vägen är inte allt för dominerande. Estetiska kvaliteten är relativt låg 
men bebyggelsen samspelar i färg och volym till stor del. Trädplanteringarna mjukar 
upp gaturummet medan det i övrigt saknas utsmyckning eller detaljer. 

Det är få möjligheter till att njuta av vädret. Både konditoriet och restaurangen ligger 
på skuggsida dag- och kvällstid, och de har inte heller plats för uteservering.  
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4.3.4 Delområde Gävlevägen – Mosaiken 
 

Figur 25. Kartan visar delområdet mellan Gävlevägen och Mosaiken utifrån Jan Gehls metod.  

Skydd 
Gävlevägen är hårt trafikerad och är en barriär men på den norra sidan finns separat 
gång- och cykelbana som är trygg och skyddad för gående. På södra sidan finns 
trottoar som är mer oskyddad och som kantas av staket, vilket gör platsen relativt 
otrygg för gående. Inom handelsområdet Mosaiken är situationen för gående otrygg 
utan för de gång- och cykelbanor som finns. I området sker många rörelser med bil 
och vid de stora butikerna finns inga interna gångstråk.  

Området har framför allt mänsklig närvaro dagtid och andelen gående och cyklister är 
låg till måttlig sett till hela området. Handel är den dominerande funktionen och 
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belysningen är utformad efter biltrafiken med höga stolpar som ger bra ljus på vägar 
och parkeringar. Det finns inget skydd mot obehagliga upplevelser som nederbörd 
eller vind.  

Komfort 
Möjlighet att gå finns med gångbana och området har en liten höjdskillnad. Det 
saknas dock direkt väg till norra delen av området om man kommer från stadskärnan 
då gångbanan går runt området. Fasaderna är monotona och långa men siktlinjen är 
god både längs vägen och i Mosaiken. Det är inte allt för många avbrott och de som 
finns är korsningar. 

Det saknas bra möjligheter att stå och sitta. Det finns en bänk utanför Ica Maxis entré 
men det är den enda förutom möbleringen på McDonald’s uteservering. Hela området 
är monotont och har inga större variationer i fasaderna eller några detaljer. Att 
kommunicera och höra konversationer går rätt bra då det är lite avstånd till vägen och 
då det inom området inte är allt för höga hastigheter. Det finns inga möjligheter till 
aktiviteter förutom på lekplatsen vid McDonalds. 

Njutning 
Skalan är stor och inte anpassad efter människan utan efter bilen, och det gäller både 
gator och bebyggelse vid Gävlevägen och i Mosaiken. Det är öppet och brett, vilket 
vid vissa vädertyper är positivt, som vid sol, men desto sämre vid blåst och nederbörd. 
Gång- och cykelväg längs Gävlevägen kantas av träd som ger skugga varma dagar. 
Den estetiska kvaliteten är överlag undermålig med stora lådor till byggnader. Det 
finns träd och planteringar som mjukar upp delar av den storskaliga och hårda miljön 
i Mosaiken.  
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5. Resultat 
Detta kapitel sammanställer resultatet av analysen och redovisar de skillnader samt 
de kvaliteter och brister som finns inom fallstudiens område. Resultatet ligger sedan 
till grund för det förslag som redovisas för att attrahera och stimulera till stadsliv.  

Observationen och analysen visar att det finns olika förutsättningar inom fallstudiens 
område gällande nuvarande möjligheter för ett levande stadsliv. Det har även 
framkommit att det studerade området har både kvaliteter och brister som påverkar 
möjligheterna till att stimulera stadslivet.  

Skillnaderna syns tydligt genom hur människor rör sig och uppehåller sig på 
platserna, hur de fysiska rummen upplevs samt hur de har utformats. Syftet med att 
redovisa skillnaderna är att få förståelse för de olika handelsplatsernas funktion och 
karaktär för att kunna ta fram förslag som passar respektive plats samt helheten.  

Genom att redovisa kvaliteter som kan förstärkas och utvecklas samt brister som bör 
åtgärdas ses området som en helhet för att kunna attrahera människor. Alla platser i 
stadens offentliga rum kan inte vara helt perfekt utformade för människor men om 
flera platser eller delar av staden upplevs som en helhet som är attraktiv och intressant 
är förutsättningarna bättre för att människor ska vilja vistas där. 

5.1 Skillnader mellan stadskärnan och handelsområdet 
Mosaiken 
Skillnaderna som redovisas fokuserar på stadskärnan som en begränsad geografisk 
plats vid gågatan respektive handelsområdet Mosaiken.  

Skala 
I stadskärnan är det fysiska rummet mindre och mer intimt med mer varierad 
bebyggelse och inte allt för stora öppna ytor. Skala är anpassad efter människans 
sinnen och här vistas människor en längre tid genom att man strosar, stannar upp, 
träffas och konverserar, och iakttar stadslivet. Vid handelsområdet Mosaiken är det ett 
mer storskaligt och öppet fysiskt rum med fokus på bilen och man tar sig från A till B, 
det vill säga från bilen till affären och tillbaka.  

Funktion 
I stadskärnan finns flertalet olika funktioner som kontor, service, bostäder och 
kulturverksamheter trots att dess främsta användning är handel. Mosaiken är ett 
utpräglat handelsområde med viss kompletterande service i mycket liten skala. 

Placering av entréer 
I stadskärnan är entréerna placerade direkt vid gatan och har stora öppna och 
varierade fasader med fönster som skapar intresse och gör kanterna mer attraktiva. I 
handelsområdet Mosaiken är de flesta entréerna placerade längst bort från gatan med 
stora parkeringar framför, vilket skapar stora avstånd med osäkra och oattraktiva 
områden utan kanter.  

Möjligheter till att gå och cykla 
Stadskärnan domineras av gågata för att stimulera till att människor ska röra sig i 
området. I Mosaiken är möjligheterna att gå och cykla begränsade. Gång - och 
cykeltrafikanterna är hänvisade till ett stråk som följer bilvägen, vilket inte är den 
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snabbaste och enklaste vägen mellan butikerna. Det finns inte heller några ytor eller 
stråk som binder samman gång- och cykeltrafiken med butikernas entréer.  

Möjligheter till att stanna, stå och sitta 
I stadskärnan finns det stora möjligheter att stanna, stå och sitta genom 
rumsbildningar, primära och sekundära sittplatser samt kanter i stadsrummen. 
Handelsområdet Mosaiken saknar helt dessa kvaliteter.  

Möjligheter till aktiviteter 
Då Mosaiken har en primär funktion som handelsplats saknar området aktiviteter av 
annat slag som uppstår i stadskärnan till följd av den variation av funktioner som 
finns och det flöde av människor som vistas där. 

5.2 Kvaliteter inom utredningsområdet 
Kvaliteterna som redovisas avser hela fallstudiens område. 

Bra skala för mänskliga rörelser 
Sett till helheten har hela området en bra skala för mänskliga rörelser. Bebyggelsen är 
inte allt för hög och gaturummen är inte alltför breda utan de är väl anpassade till 
stadens storlek. Det finns undantag, som området vid Gävlevägen, men som helhet är 
de fysiska rummen orienterbara och tillgängliga. 

Korta avstånd 
Det är inte långa avstånd inom området och det är viktigt för att få människor att röra 
sig mellan olika plaster. Norra delen av Hyttgatan kan dock upplevas längre än vad 
den är på grund av rummets utformning med den raka och relativt breda gatan. 

Intressanta platsbildningar 
Inom området finns flera platser med intressanta rumsbildningar som kan utvecklas 
för att skapa rum som är spännande och trevliga att vistas i. Exempel är torget vid 
Knuten och området kring gamla baptistkyrkan. 

Starkt stråk 
Hyttgatan är i stora delar ett starkt stråk som dominerar stadsbilden. Stråket har goda 
möjligheter att utvecklas och lyfta de delar som idag inte är lika starka för att kunna 
stärka hela området.   

Tydliga landmärken 
Det finns flertalet landmärken som är viktiga för stadens identitet och som har 
potential att utvecklas genom att få en tydligare funktion i stadsrummet. Exempel är 
gamla baptistkyrkan, som utmärker sig från omgivningen genom sin utformning, och 
stadshuset med sin tidstypiska karaktär. 

5.3 Brister inom utredningsområdet 
Bristerna som redovisas avser hela fallstudiens område. 

Vägar som barriärer 
Det finns flertalet vägar som upplevs som barriärer och hindrar till viss del 
möjligheterna att röra sig. Barriärerna påverkar dock främst uppfattningen och 
upplevelsen av hur det är att röra sig och vistas i området och skapar på så sätt 
mentala hinder, som Odengatan och Gävlevägen. 
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Diffusa platser 
I området finns flertalet platser som är diffusa i sin användning men som har fysiska 
förutsättningar för att få människor att vistas där. Exempel är delen av Hyttgatan vid 
stadshuset och Jerntorget. 

Få mötesplatser 
Det behövs fler mötesplatser där man kan se och möta andra människor, där det finns 
målpunkter som attraherar och där befintliga stråk kan stärkas och nya stråk bildas. 
Framför allt norra delen av området från Odengatan till handelsområdet Mosaiken 
saknar platser att stanna till på. 

Få aktiviteter 
De dominerande aktiviteterna inom området är av nödvändig karaktär beroende på 
dels de funktioner som finns men även på grund av utformningen av de fysiska 
rummen. Genom att utveckla möjligheterna till fler frivilliga aktiviteter på fler platser 
kan fler människor attraheras vid fler tillfällen.  

Tillgängligheten till handelsområdet Mosaiken 
Som fotgängare eller cyklist kan du bara komma över Gävlevägen på ett säkert sätt 
vid en punkt mellan stadskärnan och Mosaiken. Detta gör att man dels försöker 
komma över på punkter där det är osäkert, dels att det upplevs som långt mellan 
platserna. Dessutom saknar området kollektivtrafik, vilket påverkar tillgängligheten. 

5.4 Resultatet sett ur ett handelsperspektiv 
Genom detta resultat påvisas de skillnader som finns mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken. Sett ur ett handelsperspektiv, som beskrivits i kapitel 2 
Litteraturstudier, så har bilen lyfts fram som en viktig faktor. Detta resultat visar dock 
att bilens påverkan på handelsområdet Mosaiken minskar möjligheterna att stimulera 
stadsliv. Då handelsområdet Mosaiken är utformat utifrån en bilburen kundkrets 
påverkas både skalan, funktionen, möjligheterna att rör sig till fots och med cykel 
samt möjligheterna att uppehålla sig i området.  

Eftersom handel baseras på flöden så kan en förbättring av handelsområdet Mosaiken, 
utifrån ett ökat stadsliv, inte ses som en försämring för handeln. Resultatet visar inte 
att biltrafiken bör tas bort från varken stadskärnan eller Mosaiken. Däremot visar 
resultatet att en starkare koppling mellan områdena för gående och cyklister kan 
stimulera stadslivet. Genom en tydligare fysisk koppling mellan stadskärnan och 
handelsområdet Mosaiken får båda områdena möjlighet till ett större underlag av 
människor i rörelse, vilket gynnar både handeln och stadslivet i centrala Sandviken.  
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6. Förslag 
Detta kapitel redovisar förslag som syftar till att stimulera och öka stadslivet mellan 
stadskärnan och handelsområdet Mosaiken. Förslaget är uppdelat i två delar, dels en 
övergripande nivå med strategier för att stimulera stadslivet, dels en mer detaljerad 
nivå med förslag till förändringar i den befintliga fysiska miljön. Förslaget bygger på 
det resultat som redovisats i föregående kapitel. 

6.1 Utgångspunkter för förslaget 
Litteraturstudierna och resultatet av analysen har visat att det finns vinster för både 
handeln och stadslivet i utredningsområdet. Förslagets utgångspunkt är att binda ihop 
de två handelsområdena för att få synergieffekter mellan stadsliv och handel. För det 
flöde av bilburna kunder som redan besöker handelsområdet Mosaiken skapas 
förutsättningar och incitament att även besöka stadskärnan utan att flytta bilen. 
Detsamma gäller omvänt för stadskärnans besökare.  

6.2 Strategier för att stimulera stadsliv och handel 
För att kunna se till helheten av Sandvikens centrum och för att kunna använda 
arbetets förslag på andra områden med liknande problematik har sex strategier för att 
stimulera stadslivet tagits fram. Strategierna baseras på det resultat som framkommit i 
arbetet. Strategierna presenteras nedan med en generell beskrivning. Förslag till hur 
strategierna kan appliceras för fallstudiens område redovisas i avsnitt 6.3 Förslag för 
området. 

1. Attrahera boende och besöksintensiv verksamhet  
För att kunna stimulera stadslivet behövs det människor. Stadslivet blir lidande om 
det är för få personer i rörelse i staden och därför är det viktigt att kunna generera fler 
människor för att få ett bättre underlag för stadslivet. Förtätning i stadens centrum av 
främst bostäder men även arbetsplatser och skolor kan bidra till mer stadsliv. Även 
verksamheter som till exempel konsthall, turistbyrå och restaurang kan bidra till fler 
människor i rörelse. För detta kan till exempel en radie på några hundra meter runt 
gågatan vara ett riktvärde för att det inte ska vara för långa avstånd till stadskärnan.  

2. Prioritera gång- och cykeltrafik 
Biltrafik tar stor plats i våra städer och för att människor ska kunna känna sig trygga 
och säkra i stadens rum är det viktigt att de som går och cyklar prioriteras. Genom att 
minska gatubredden och istället bredda trottoarer eller skapa planteringar, eller genom 
att ge gående förtur vid möten mellan olika trafikslag kan upplevelsen i staden 
förstärkas och fler människor vistas på platser som tidigare varit otrygga och 
oattraktiva för fotgängare. 

3. Utveckla stråk 
För att knyta ihop viktiga mötesplatser och målpunkter behövs starka stråk. Stråken 
skapar tydlighet och orienterbarhet samt uppmanar till rörelse. Det är viktigt att 
stråken har en utformning med till exempel varierande fasader och intressanta 
bottenvåningar för att ses som attraktiva. Stråken kan skapa nya mötesplatser och 
koppla samman olika områden och platser med varandra, och på så sätt stärka 
centrum som helhet. Stråken kan utformas tydligt genom till exempel 
markbeläggning, belysning eller annat som ger en känsla av igenkänning. 



 

 62 

4. Utveckla rum för människan 
För att få människor att vistas och röra sig på platser i staden är det viktigt att stadens 
rum utformas efter den mänskliga skalan. Genom att anpassa staden efter våra sinnen 
och våra rörelser kan attraktiva miljöer skapas. Att utveckla rum för människan 
innebär att se platser och områden utifrån människans skala och hastighet genom 
rummen. Det handlar också om att skapa platser där det är möjligt att stanna till, sätta 
sig och där omgivningen är varierad och intressant genom olika mänskliga aktiviteter, 
fasader, material eller genom utsikten. 

5. Utveckla mötesplatser 
En stor del av stadslivet är beroende av social interaktion, vare sig den är direkt eller 
indirekt. Mötesplatser som social plats är grunden för en stor del av stadslivet och att 
ha flertalet mötesplatser som samlar och lockar människor är A och O för att vara en 
levande stad. Mötesplatserna behöver även finnas lite längre ut från stadskärnans mitt 
för att kunna utöka stadslivet. Genom att skapa mötesplatser kan även antalet 
aktiviteter öka och platser med diffusa funktioner förstärkas. 

6. Ta vara på befintliga kvaliteter 
De flesta städer har redan en rad kvaliteter. Genom att fokusera på dem, och inte 
bristerna, kan man utveckla och framhäva det som redan finns och fungerar och på så 
sätt förstärka centrums identitet och karaktär. En tydlig kvalitet är att skalan i centrum 
är mänsklig och att till exempel ny bebyggelse bör anpassas till den skalan. Ett annat 
exempel är att framhäva de byggnader som utmärker sig för att skapa intresse och 
variation i staden. Det finns även platser som haft en funktion en gång i tiden men 
som inte har någon tydlig idag, vilket kan utveckla och förstärka stadsrummet.  

6.3 Förslag för området 
Föreslagna förändringar syftar till att stimulera stadsliv i centrala Sandviken genom 
att stärka det befintliga stadsrummet mellan stadskärnan och handelsområdet 
Mosaiken. Utgångspunkten är att kunna skapa synergieffekter mellan stadsliv och 
handel. På följande sida presenteras en kartbild över fallstudiens område som 
redovisar det framtagna förslagets inriktning. Gällande strategin att attrahera boende 
så är möjligheterna till förtätning inom utredningsområdets avgränsning begränsade 
medan det i närområdet utanför avgränsningen finns bättre möjligheter. I förslaget 
kommer därför områden för förtätning inte att redovisas mer detaljerat. 

Inom utredningsområdet har mer detaljerade förslag till åtgärder tagits fram som 
anses förstärka den fysiska kopplingen mellan stadskärnan och handelsområdet 
Mosaiken för att kunna stimulera stadsliv och handel. Utifrån fallstudiens område är 
förslaget indelat i tre delområden för tydligare redovisning. För respektive delområde 
redovisas förslag till förändringar utifrån de kvaliteter och brister som tidigare 
redovisats samt de strategier som arbetats fram. Förslaget avser inte att detaljutforma 
området utan syftar till att redovisa platser som behöver utvecklas för att vara 
attraktiva för gående och cyklister. Siffrorna som finns vid varje förslag till åtgärd 
hänvisar till numren på respektive karta. 
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Figur 26. Kartan visar huvuddragen i förslaget.  
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6.3.1 Delområde Krysset - Odengatan 
I denna del av området är fokus att förstärka de kvaliteter som redan finns genom att 
skapa tydligare rumsbildningar och förstärka stråket längs Hyttgatan. En stor del av 
området är redan gågata och Krysset ät redan en stark mötesplats. I förslaget skapas 
tydligare rum och mötesplatser genom främst utsmyckning men även genom nya 
funktioner. Förslaget syftar även till att lyfta fram och tydliggöra landmärken.  

Sett till de övergripande strategierna är det främst Utveckla rum för människan, 
Utveckla mötesplatser samt Ta vara på befintliga kvaliteter som appliceras i området. 

 

Figur 27. Förslag till åtgärder för området mellan Krysset och Odengatan.  

Förslag till åtgärder: 
1. Förstärka mötesplatsen vid Krysset genom att förnya scenen och skapa fler och 
bättre möjligheter för att sitta och stå.  

2. Lyfta fram den gamla baptistkyrkan i stadsmiljön genom att skapa en tydligare 
rumsbildning i kombination med åtgärd 4. För denna del av gågatan vore det även bra 
om byggnaden kunde få en funktion då den idag saknar innehåll, och på så sätt 
förstärka byggnadens roll i stadskärnan. 
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3. Utveckla torget vid Knuten till en attraktiv mötesplats då det idag inte har någon 
funktion. För att skapa en mötesplats behövs olika aktiviteter och torget har inte det 
bästa läget sett till solen. Det är möjligt att utveckla platsen med utsmyckning som 
kombinerar estetik med aktiviteter, som roliga sittplatser och utformning som ger 
möjligheter till skateboardåkning, för att attrahera människor. Då det idag finns 
restaurang kring torget kan en uteservering placeras mitt på torget för att bättre 
komma åt solljuset samt få bättre utsikt över gågatan. Detta kan även locka fler 
restauranger att lokalisera sig till torget. På stadshustrappan mittemot torget finns bra 
möjligheter för att sitta och iaktta platsen.  

4. Skapa ett intressant rum med bra skala då det idag är öppet mot en parkering på 
stadshuset baksida. Från denna plats är det bra översikt över både gågatan och torget 
vid Knuten. Platsen bör även kopplas mot gamla baptistkyrkan för att skapa en helhet. 
Detta kan ske genom placering av sittplatser samt placering av vegetation.  

5. Förstärka stråket längs Hyttgatan genom placering av träd, planteringar och 
sittplatser. Ny bebyggelse, till exempel mindre variant av kulturhus, turistbyrå eller 
kontor, kan lokaliseras till ytan där det idag finns grillkiosk. Restaurang eller café kan 
komplettera byggnadens användning. Kring den nya byggnaden kan en intressant 
utemiljö skapas med uteservering och sittplatser. Mot torgparkering kan nuvarande 
vegetation förstärkas för att få ner skala samt skapa ett intimare stadsrum. Det är även 
möjligt att utveckla torghandeln i på Jerntorget mot Hyttgatans stråk. 

6. Markera gågatans slut genom skulptur eller träd. Att på något sätt markera där 
gågatan slutar är viktigt för att uppmärksamma gående och cyklister på att det sker en 
förändring. Detta är speciellt viktigt då denna förändring innebär att bilar tillkommer i 
gaturummet. En markering av något slag skulle även skapa intresse i siktlinjen från 
Krysset upp längs stråket på Hyttgatan. 
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Figur 28. Området vid slutet av gågatan med Jerntorget till höger idag. 

Figur 29. Förslag till åtgärder i området vid slutet av gågatan för att förstärka stråket och skapa en 
mötesplats. 
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6.3.2 Delområde Odengatan - Gävlevägen 
I denna del av området är fokus att knyta an till stråket längs Hyttgatan för att 
förlänga och förstärka det samt prioritera gående och cyklister. I förslaget skapas en 
tydlig mötesplats och målpunkt i norra delen av Hyttgatan, befintliga verksamheter 
ges möjlighet att utvecklas samt biltrafiken i området begränsas.  

Sett till de övergripande strategierna är det främst Utveckla stråk, Prioritera gång- 
och cykeltrafik samt Utveckla mötesplatser som appliceras i området. 

Figur 30. Förslag till åtgärder för området mellan Odengatan och Gävlevägen.  

Förslag till åtgärder: 
1. Förstärka stråket norrut längs Hyttgatan till Gävlevägen genom att skapa ett 
gångfartsområde för att underlätta för gång- och cykeltrafik. Genom att ändra en del 
av området till gångfartsområde får gående och cyklister en tydlig prioritet i 
stadsrummet. Gatan enkelriktas åt söder och på sätt kan gaturummet minskas ner så 
att de verksamheter som finns på västra sidan, konditori och restaurang, får möjlighet 
att utöka med uteservering. Den östra sidan blir då även attraktivare för mer 
utåtriktade verksamheter än dagens kontor. Stråket förtydligas genom 
sammanhängande utformning med markbeläggning och planteringar.  
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2. Skapa en mötesplats för att ha en målpunkt i norra delen av stråket vid Gävlevägen 
och öppna upp rummet mot gatan. Platsen är lite gömd i ett hörn, vilket kan vara en 
fördel då det bildas ett naturligt rum som kan ”flyta ut”. Genom att skapa en 
mötesplats stängs den första infarten till fastighetens parkering för att trygga platsen 
för oskyddade trafikanter.  

6.3.3 Delområde Gävlevägen - Mosaiken 
I denna del av området är fokus att få ner skalan och anpassa stadsrummet till 
människan. I förslaget skapas bättre möjligheter för gående och cyklister att ta sig 
längs med och över Gävlevägen samt inom handelsområdet Mosaiken. Inom 
Mosaiken tydliggörs mötesplats och den öppna och stora karaktären minskas ner 
genom vegetation. 

Sett till de övergripande strategierna är det främst Prioritera gång- och cykeltrafik, 
Utveckla rum för människan samt Utveckla mötesplatser som appliceras i området. 

 

Figur 31. Förslag till åtgärder för området mellan Gävlevägen och handelsområdet Mosaiken.  
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Förslag till åtgärder: 
1. Förbättra främst södra sidan av Gävlevägen för gående och cyklister genom att 
bredda trottoaren. Nuvarande staket mellan trottoar och parkering vid 
handelsverksamheten tas bort. Nytt staket sätts mellan gång- och cykelbana och 
vägbana istället. Längs med gång- och cykelbanan placeras sittplatser för bland annat 
vila. Även gång- och cykelbanan på norra sidan av Gävlevägen kompletteras med 
sittplatser.  

Vid befintlig övergång i korsningen mellan Hyttgatan och Gävlevägen bör gående 
prioriteras för att undvika långa väntetider. Detta kan regleras med trafikljusen. Träd 
planteras mellan filerna i vägbanan för att minska skalan i gaturummet. 

2. Skapa en till övergång över Gävlevägen. Genom en till övergång minskar riskerna 
att människor ska försöka ta sig över på osäkra platser och dessutom ökar 
tillgängligheten till Mosaiken. Mellan filerna finns möjlighet att stanna och vänta vid 
övergång. Busshållplats kan även skapas i samband med denna övergång då det idag 
saknas till området. 

3. Skapa en mötesplats vid entrén till Ica Maxi. Genom att skapa en mötesplats i detta 
läge fångar man upp både de gående från stadskärnan men även de som kommer med 
bil till parkeringen. Ytan mellan entrén och Gävlevägen utökas genom att ett antal 
parkering tas bort och sittplatser erbjuds. Det finns café inne i byggnaden, vars kunder 
kan nyttja yta. Entrén till butiken kan även kompletteras med en till entré riktad ut 
mot Gävlevägen för att stärka kopplingen till stadskärnan. 

4. Få ner skalan i handelsområdet genom att dela upp parkeringarna i mindre delar 
med vegetation emellan. 

5. Markera en gångväg för att ge gående en trygg miljö förbi Ica Maxi och norrut i 
handelsområdet. Detta kan även kopplas till övriga entréer i området. Även 
byggnadernas fasader, som idag är långa utan fönster, kan varieras genom till 
exempel graffitimålningar eller dylikt för att skapa en intressantare miljö.  

6. Skapa en genväg för främst cyklister för att snabbt ta sig norrut i området. Detta är 
särskilt viktigt om området förtätas med annan verksamhet än handel. 

7. Förtäta området med annan verksamhet än handel. Genom att möjliggöra för till 
exempel kontor eller någon form av skola utökas funktionerna i området. Det ger 
även underlag för att komplettera med annan verksamhet, som till exempel mindre 
restaurang, om andelen människor som vistas frekvent i området utökas. 
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Figur 32. Gaturummet längs Gävlevägen idag. 

Figur 33. Förslag till åtgärder längs Gävlevägen för att underlätta för gående och cyklister. 



 

 71 

Figur 34. Entrén till Ica Maxi från Gävlevägen idag. 

Figur 35. Förslag till åtgärder vid entrén för att skapa en mötesplats och bättre miljö för gående och 
cyklister. 

  



 

 72 

7. Avslutning 
Detta kapitel sammanfattar och besvarar de frågeställningar som arbetet syftat till att 
besvara. Även de metoder som använts i arbetet diskuteras utifrån om de varit 
relevanta. Slutligen förs en diskussion kring fortsatt arbetet.  

7.1 Diskussion 
Många svenska städer brottas idag med valet mellan attraktionskraften som 
stadskärnan kan erbjuda och attraktionskraften hos handelsetableringar i mer perifera 
lägen. För kommuner kommer ofta diskussioner upp på politisk nivå om eventuella 
etableringar av handel och där kan kommunen genom planmonopolet styra 
lokaliseringen (Boverket, 2004). Ibland gäller det helt nya etableringar och ibland är 
det butiker i centrum som vill byta lokalisering för att till exempel kunna expandera 
eller locka en annan kundkrets. Argumenten mot etablering i perifert läge är i de flesta 
fall att stadens handel kommer att dö ut, att vi inte ska bli mer bilberoende än vi redan 
är och att alla inte kommer att ha möjlighet att ta sig till affären (Berg et al. 2011). 
Argumenten för handlar oftast om att butiken måste ha detta läge för att kunna 
attrahera kunder, med lågt pris och stort utbud, och för att få lönsamhet genom både 
kundunderlag och volym (Söderlind, 2011). Dessutom ger etableringen arbetstillfällen 
till kommunen. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Stadens viktigaste 
attraktion är dess invånare och dessa invånare finns både i stadens centrum och i de 
olika handelsområdena. Sett ur det perspektivet har båda platserna det som är kärnan 
för stadsliv, nämligen människor och mänsklig rörelse. Sen finns det skillnader i hur 
platserna används, upplevs, hur man rör sig och hur lång tid man tillbringar på 
respektive plats.  

De mindre städerna har en framför allt en fördel vad det gäller att koppla samman 
olika handelsområden då de i många fall är mindre i utbredning och därmed har 
kortare avstånden inom staden. Nackdelarna för dessa städer är att underlaget för 
stadsliv, antalet människor i rörelse, är lägre. Det som litteraturen visar är att även om 
de offentliga rummen i stadskärnorna återupptäcks och behovet av bra stadsmiljöer 
för människor uppmärksammas betyder det inte att ambitionerna ska stanna i 
stadskärnan. Kommunens politiker bör se till att möjligheterna att utveckla staden 
som helhet för gående och cyklister då det generera en mer levande stad samt 
attrahera både människor och verksamheter. 

Något som är oroväckande för de mindre städernas del är att stadskärnorna i många 
fall tappar helt eller delar av sin livsmedelshandel till mindre centrala lägen både i den 
egna staden men även till närliggande städer. Livsmedelshandel ger en kontinuerlig 
rörelse av människor då vi alla måste handla mat och att det saknas livsmedelsaffär i 
centrum påverkar möjligheterna till stadsliv. Samtidigt är livsmedelsbutiken en viktig 
målpunkt för handelsområdet som attraherar människor oavsett övrigt utbud av 
handel. Detta visar på vikten av att kunna integrera områdena med varandra för att 
öka stadslivet genom att underlätta för de som inte har tillgång till bil. För att de ska 
kunna ta sig till affären krävs både bra kollektiva färdmedel men även tydliga gång- 
och cykelstråk (Boverket, 2004). Kan staden erbjuda och inbjuda till fysiska miljöer 
som är trygga och säkra men även trevliga att vistas i och bra utformade för sina 
ändamål ger det ett mervärde till stadslivet, förutom möjligheten att kunna köpa hem 
varor till middagen. Dessutom har det positiva effekter för folkhälsan och klimatet 
(Gehl, 2010). 
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Både stadskärnan och övriga handelsområden i städerna slåss mot den ökade e-
handeln. Detta påverkar även stadslivet i viss utsträckning då människor som skulle 
strosat längs gågatan istället sitter hemma framför datorn och klickar hem varorna. 
Men det som e-handeln inte kan erbjuda är dels att innan köp testa och se produkten 
och dels att få personlig service. Detta är starka kort för den traditionella handeln att 
bygga vidare på. Dessutom behöver varorna som beställs i de flesta fall hämtas ut 
någonstans och ger därmed upphov till en aktivitet i stadens rum. Att se en framtid 
där ingen skulle vilja vara ute i stadens offentliga rum känns abstrakt. Det är bara att 
se till hur vi drar oss ut i solen så fort den börjar värma på våren (Gehl, 2010). Att 
som mindre stad kunna utveckla målpunkter som kombinerar nödvändiga aktiviteter 
med frivilliga aktiviteter i omgivningen skulle både ge bibehållen service men även 
underlag för stadsliv. Det vi inte får glömma är att människor alltid lockas av andra 
människor och att möjligheter till att vistas med andra är ett starkt behov hos oss alla.  

Sandviken har möjlighet att stärka sitt centrum och göra det till ett attraktivt val för 
både sina egna invånare men även för omkringliggande orter. I Sandviken är det 
viktigt att kunna behålla handeln och inte förlora service då det är grunden för stadens 
stadsliv. Att då vara beroende av bil för att kunna handla mat är inte acceptabelt ur 
både ett socialt och miljömässigt perspektiv. För Sandviken innebär det att vissa 
grupper i samhället, som äldre, får svårigheter att handla men även att stadslivet som 
helhet minskar då färre rör sig på gator och torg. Sandvikens storlek, både 
befolkningsmässigt och ytmässigt, innebär att det är gång- och cykelavstånd från stora 
delar av staden till centrum och handelsområdet Mosaiken. Detta är en bra 
förutsättning för att kunna utveckla den fysiska miljön för att få människor att trivas 
när de vistas i stadens rum och få en känsla av att det är trevligt och enkelt att ”gå på 
stan” i Sandviken.  

7.2 Arbetets frågeställningar 
Det här arbetet behandlar den generella frågeställningen om hur centrumnära 
handelsområden med stormarknadskaraktär kan kopplas ihop med stadskärnan genom 
fysiska åtgärder för att stimulera stadsliv och handel. Arbetet visar att detta kan ske 
genom att skapa offentliga rum med intimare skala för att underlätta social 
interaktion. Om de offentliga rummens skala är storskalig är det svårare att samla 
människor för vistelse. En annan viktig del för att stimulera stadslivet är att främja 
rörelse i långsamt tempo för då kan gående och cyklister lättare få kontakt med 
varandra. Om stadsrummet underlättar för kontakt så förlängs den sociala 
interaktionen. Arbetet visar även att intensiteten av upplevelser eller närheten mellan 
utbud stimulerar till fler människor i rörelse. Om det till exempel skapas fler entréer, 
mer skyltfönster per längdenhet eller mer variation i utbudet blir stadsrummet 
intressantare att vistas i. Att stimulera stadslivet och få fler människor i rörelse 
betyder inte att alla platser ska se likadana ut med samma innehåll och karaktär. Om 
vi istället skapar platser utifrån olika aktiviteter, behov och värden blir staden som 
helhet en attraktivare och mer levande plats att vara på.  

Vilka skillnader kan observeras mellan handelsområden av 
stormarknadskaraktär och stadens centrum gällande förutsättningar för 
stadsliv? 
Arbetet visar att det finns flertalet skillnader gällande förutsättningarna för stadsliv 
mellan områdena, och med människan och fotgängaren som utgångspunkt blir dessa 
skillnader särskilt tydliga. Det områdena har gemensamt är att de innehåller 
funktionen handel men ur ett stadslivsperspektiv skiljer sig områdena genom att i 
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stadskärnan är handeln en del av flera funktioner som tillsammans skapar fler 
aktiviteter vid fler tidpunkter medan det i handelsområdet bara finns en funktion och 
därmed färre aktiviteter. Dessutom har handeln begränsande öppettider så 
aktiviteterna vid stormarknaden sker vid färre tidpunkter under dygnet. 

En annan stor skillnad är att stormarknadsområden är utformade efter bilen. Att 
området är utformat för bilen påverkar dels skalan men även placeringen av 
butikernas entréer. Arbetet har visat att en storskalig karaktär påverkar känslan för 
platsen, och den intimiteten och variation som finns i stadens centrum saknas i dessa 
områden. Bilens påverkan på skalan medför även att butikernas entréer är längre bort 
från gatan och att stora parkeringar ska passeras. I stadskärnan är entréerna placerade 
direkt ut mot gatan och har öppnare fasader med stora fönster som ger de som vistas i 
rummet en variation och en tätare upplevelse. 

Både skala och funktion gör att möjligheterna att gå eller cykla är bättre i stadskärnan 
än i handelsområdet. Detta påverkar även möjligheterna till aktiviteter och 
möjligheterna att kunna uppehålla sig i rummet genom att sitta eller stanna. Eftersom 
handelsområdet bara är till för handeln finns inget intresse för att skapa rum där man 
kan vistas en längre tid. I stadskärnan är det en del av funktionen att kunna titta på 
människor eller leka fritt på ett torg. 

Vilka kvalitéer respektive brister av fysisk karaktär finns inom områdena? 
Arbetet visar att de som ses som skillnader mellan stadskärnan och handelsområdet 
även till stor del är respektive områdes kvaliteter samt brister. Sett till stadskärnan så 
har den en bra skala för mänsklig rörelse, det är korta avstånd och det finns 
möjligheter till intressanta platsbildningar som bidrar till vistelse. Genom sin gågata 
har stadskärnan ett starkt stråk i stadsbilden. I stadskärnan handlar det främst om att 
förstärka de kvaliteter som redan finns snarare är att förändra och skapa nya. Det som 
kan ses som brister är att delar av stadskärnan innehåller mer eller mindre diffusa 
platser som saknar tydlig funktion, vilket påverkar bland annat möjligheterna till 
aktiviteter. 

I handelsområdet handlar det främst om att förändra och skapa nya kvaliteter utifrån 
nuvarande brister. Skalan är ett problem då den påverkar rörelsemönstren i området 
och människors vilja att vistas där. Att handelsområdet till stor del är uppbyggt kring 
bilen är en stor brist sett till den yta som parkeringar och vägnät upptar inom området. 
Detta är ytor som skulle kunna minskas ner för att skapa intimare skala och 
rumsbildningarna. 

Hur kan man formulera strategier för att stimulera stadsliv i det samlade 
området? 
Arbetet visar att stadsliv innebär de aktiviteter och rörelser som människor bidrar med 
i stadens offentliga rum. Dessa aktiviteter och rörelser beror på flera faktorer och har 
olika karaktär. Vissa är nödvändiga medan andra är frivilliga, båda kan dock leda till 
sociala aktiviteter där vi integrerar med andra människor på olika sätt. Det är 
interaktion mellan människor som är kärnan för stadslivet, och platser där människor 
vistas attraherar fler människor och på så sätt kan stadslivet stimuleras. 

Att formulera strategier för att stimulera stadslivet handlar i grunden om att attrahera 
fler människor, både som boende men även som arbetare och besökare. För att få fler 
människor på stadens gator behöver gående och cyklister prioriteras för det är där den 
sociala interaktionen är tydligast. Det handlar även om att se till vad människor 
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attraheras av för att vistas längre tid än nödvändigt i stadsrummet samt att uppmana 
dem till längre vistelse. Detta kan ske på olika sätt men i detta arbete har strategierna 
fokuserats på den fysiska miljön och att utveckla stråk, rum och mötesplatser för att 
göra stadsrummen attraktivare. Då dessa strategier ska appliceras på ett redan 
befintligt geografiskt område finns det ofta en rad kvaliteter på platsen, så att utveckla 
dessa istället för att förändra och skapa nya är en viktig del i att stimulera stadsliv, 
dels ur ekonomisk synpunkt men även sett till områdets identitet, karaktär och 
historik. 

Hur kan strategierna konkretiseras i planförslag för det samlade området? 
För att koppla ihop två handelsområden fysiskt har arbetet visat att man bör fokusera 
på att skapa rum utifrån den mänskliga skalan, med våra rörelser och sinnen som 
måttstock. Det är dem som är begränsningarna för hur vi upplever staden som gående 
och om vi vill vistas där. Detta innebär att utformningen måste intressera oss genom 
synen, hörseln och känslan, och att rummen inbjuder till vistelse med möjligheter att 
sitta, stå eller bara stanna en kort stund. 

För att kunna utveckla rum för människan måste gång- och cykeltrafiken prioriteras 
gentemot övrig trafik. Det innebär att gator och övergångar utformas estetiskt och 
säkerhetsmässigt så att det tydligt framgår att gående har företräde. Detta kan ske 
bland annat genom att upprätta gångfartsområden och anlägga trafiksäkra 
övergångsställen där det är möjligt att stanna mellan filerna. Om det är svårt att nå 
stormarknaden för att det är korsningar med lång väntetid eller osäkra övergångar 
kommer inte gående och cyklister att vilja färdas i någon större utsträckning längs 
dessa gator. 

Att utforma starka stråk och mötesplatser är viktigt för att kunna koppla ihop de två 
områdena. Ett starkt stråk gör det lättare att navigera och visar tydligt att det finns en 
koppling genom sin utformning av bland annat markbeläggning och vegetation. Om 
det även utformas mötesplatser på strategiska punkter utefter stråket blir stråket 
attraktivare att färdas längs och det blir lättare att mentalt ta sig mellan områdena. 
Mötesplatserna kan förstärkas genom att erbjuda sittplatser och skapa ett avstånd till 
övrig trafik. 

7.3 Kritik av metod 
Arbetet behandlar frågeställningar om hur två centrala handelsområden kan 
sammanlänkas för att stimulera stadsliv. Utifrån dessa frågeställningar har arbetet 
utgått ifrån en fallstudie av Sandvikens centrum och genom observation har området 
analyserats och resultatet redovisats som förslag till förändringar av den fysiska 
miljön. 

Valet av observation som metod kan anses lämpligt med tanke på arbetets syfte och 
dess avgränsning i tid och resurser. Då arbetet syftar till att analysera åtgärder inom 
fysisk planering, som kan stärka kontakten mellan två befintliga områden i staden för 
att öka möjligheterna till stadsliv, är en observation av befintlig miljö en bra 
utgångspunkt för att se de brister men även kvaliteter som finns och på så sätt kunna 
förbättra. Andra metoder som kunnat användas är att genom intervjuer ställa frågor 
till människor som inte vistas i området om varför de inte gör det eller att ställa frågor 
till de som vistas i området gällande varför de gör det. Även enkäter hade kunnat 
användas för att fråga stadens medborgare om hur de upplever området som 
fotgängare. Att dessa metoder valdes bort beror främst på resursbrist då det krävt ett 
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stort arbete för att få in tillräckligt många svar för att kunna analysera och dra 
slutsatser från. Det hade även varit svårt att se om de svarande svarat utifrån ett 
fotgängarperspektiv. 

Arbetets objektivitet kan ifrågasättas eftersom den egna närvaron är stark i metoden 
observation. Detta kan påverka studien genom minskad trovärdighet. Min personliga 
bakgrund och mitt fysiska och emotionella tillstånd för dagen kan även ha spelat in 
för hur den fysiska miljön på platserna upplevdes. Detta kan ha påverkat arbetet men 
eftersom jag har studerat och arbetat inom fysisk planering anser jag inte att det 
påverkat trovärdigheten i någon större utsträckning. 

7.4 Fortsatt arbete 
Arbetet har fokuserat på hur den fysiska utformningen ur ett fotgängarperspektiv kan 
påverka stadslivet. Andra faktorer som kan påverka stadslivet, som andra färdmedel 
eller ekonomiska styrmedel, har inte studerats. Arbetet skulle kunna utvecklas och 
fördjupas vad det gäller samarbete mellan berörda aktörer i staden som kommun, 
medborgare, handelsmän och fastighetsägare för att ta fram konkreta strategier för 
samverkan i stadsmiljön. Arbetet kan även utvecklas genom att på en mer 
övergripande nivå, med utgångspunkt från det studerade området, studera hela 
Sandvikens centrum för att skapa en helhetsbild för att stimulera stadslivet.  
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