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Inledning
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Kevin Lynch och Bill Hillier är de två mest välkända 
forskarna inom ämnet orienterbarhet, med helt olika 
utgångspunkter. Båda två menar att vår förmåga att 
orientera oss och förstå stadens struktur är en viktig 
egenskap för vår trivsel och det sociala livet i staden.

För nyinflyttade och besökare styr stadens orienterbar-
het vad vi upplever genom att stadens platser är olika 
lätta att hittat. Hur vi upplever staden påverkas av i 
vilken mån vi förstår dess uppbyggnad och känner oss 
välkomnade.

Men även alla som länge bott i staden har glädje av att 
den är logiskt strukturerad. Om vi kan röra oss på ett 
effektivt sätt kan vi snabbare uträtta ärenden. Dessutom 
menar Lynch (1960) att när vi blir desorienterade 
känner vi oro och ibland till och med skräck. När vi 
istället har koll på vår omgivning känner vi oss trygga 
och kan skapa en bra relation till världen utanför. En 
tydlig bild av omgivningen är, enligt Lynch, en 
förutsättning för att ge hemstaden betydelse, och det är 
en grund för känslan av gemenskap och samhörighet i 
staden.

Alla städer kommunicerar med människorna som 
använder den, men kommunikationen fungerar olika 
bra i olika städer. Där kommunikationen är tydlig och 
lättförstålig orienterar vi enkelt, men i andra städer 
blir vi lurade av en fysisk form som inte stämmer 
med platsens funktion. För att känna oss hemma och 
fungera bra i en miljö måste vi, enligt Lynch, kunna 
förstå varje plats förhållande till oss och till andra 
platser samt dess funktion och sociala betydelse. När 
stadens delar saknar synlig koppling till varandra kan 

Bakgrund
splittringen som uppstår leda till att vi känner oss vilsna 
i en miljö som inte säger oss någonting. 

Lynch menar att en tydliggjord struktur och kraftfull 
identitet är första steg mot att utvecklingen av starka 
symboler, vilket ger en stad djupare mening. En distinkt 
plats stärker alla aktiviteter som händer där och gör att 
vi lättare minns dem. 

Även Hillier (1996) menar att en stad måste vara enkelt 
orienterbar för att fungera bra. Grundläggande för en 
plats mått av stadsliv är hur lätt den är att hitta och hur 
ofta vi passerar den på väg någon annanstans. En orien-
terbar stad välkomnar, enligt Hillier, främlingar och 
upplevs lika av boende och besökare. I en sådan stad 
möts boende och besökare i stadens områden, vilket 
enligt både Hillier och Jane Jacobs (1964) är grunden 
för en trygg och säker stad. Hillier (1996) har visat på 
samband mellan hur lätta gator är att hitta, mängden 
människor i rörelse och antalet inbrott. 
Tryggheten ökar genom att främlingar som rör sig i 
området bevakar gatorna och områdets invånare bevakar 
främlingarna från sina hem. Alltför segregerade 
lokalområden leder, enligt Hillier, till en känsla av 
främlingskap och rädsla.När samma gator och platser är 
lätta att hitta för både boende och besökare, uppfattar 
de staden på samma sätt och använder samma 
stadsrum. Det gör att fler människor rör sig där och ökar 
kundunderlagen för butiker och annan service. 

Lättförståliga färdvägar upplevs, enligt Hillier, kortare 
än mer komplicerade vägval. Därför är arbetet för en 
högre orienterbarhet viktigt för att öka andelen gång och 
cykeltrafik.
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Cittaslow
Falköping profilerar sig med platåbergen, bygdens 
historiska betydelse, falbygsmaten samt de goda 
kommunikationerna. Kommunen arbetar för att stärka 
identiteten genom att trycka på det goda livet som 
levs i den lilla staden. Ett steg i arbetet är medlem-
skap i Cittaslow som är ett internationellt nätverk med 
ursprung i Slow Foodrörelsen. Rörelsen startade i Italien 
med ambitionen att överföra Slow-filosofin om ett 
lugnare livstempo till att omfatta livet i en liten stad. 
Nätverket fokuserar på lokala värden inom sex nyck-
elområden: Miljö, Infrastruktur, Stadsplanering, Lokal 
produktion, Gästfrihet och Kunskap och 
engagemang. Falköping är den första svenska staden 
som blir medlem i Cittaslow. 

Falköping
Falköping är en stad med femtontusen invånare som 
ligger bland Västergötlands platåberg. Det finns ett 
medeltida centrum, men största delen av staden har 
vuxit upp kring järnvägen. Falköping är en järnvägs-
knut där Jönköpingsbanan möter Västra Stambanan. 
Stationen ligger nära Falköpings geografiska centrum 
och bildar en andra centrumnod, nästan två kilometer 
norr om det medeltida Stora Torget där mest 
kommersiella och sociala aktiviter sker. Dessutom 
utvecklas just nu en ny kommersiell nod ännu längre 
söderut i form av externa handelsetableringar. Falköping 
rymmer bevarad äldre bebyggelse kring torget, en vacker 
kurortsmiljö, naturstigar på Mösseberg och utblickar 
över slätt- och platåbergslandskapet. 
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Falköpings spridda centrumstruktur tillsammans med 
järnvägens barriärverkan gör stadens struktur svår att 
greppa. Att den viktigaste centrumbildningen, Stora 
Torget ligger långt från den geografiska mittpunkten 
är förvirrande för besökare och gör att vägarna dit blir 
onödigt långa och krångliga. 

De goda kommunikationerna och gästrfriheten som Citta 
Slow fokuserar på tappar kraft genom den otydliga plats 
som möter tågresenärerna vid stationen. Hästbackens 
och Prästgärdets parkeringar vid torget förklarar inte sin 
stads uppbyggnad för besökare som anländer med bil. 

En av Falköpings fördelar är de vackra miljöerna: torget, 
gamla stan, Mössebergsparken med kurorten och den 
stadsnära naturen. Men de ligger svårtillgängligt och 
missas lätt. Besökare som missar stadens bästa delar 
väljer i högre grad att inte komma tillbaka. 

Falköpingsborna väljer gärna bilen och bör uppmuntras 
att gå och cykla i högre grad för hälsans, naturens och 
stadsmiljöns skull. Då behöver gång- och cykelresorna 
bli lättare att förstå sig på, upplevas korta och 
intressanta. Idag orienterar sig besökande i bil mycket 
lättare än gående eftersom de har tillgång till stora 
mängder skyltar. Gående kan varken förlita sig på de 
bilanpassade skyltarna eller stadens form eftersom 
den inte stämmer med erfarenheten av hur städer i 
allmänhet är uppbyggda. 

Problemformulering
Examensarbetet Läsbar stad syftar till att utarbeta 
förbättringsförslag som gör det enklare att orientera sig 
i Falköping utifrån litteraturstudier om orienterbarhet. 
Förbättringar som förbättrar invånares och besökares 
förståelse av Falköping och därmed göra det lättare att 
ta sig runt i staden, uppmuntra till upptäckande och 
inge trygghet. De frågeställningar som besvaras i arbetet 
är:

Syfte

Vilka egenskaper ökar städers orienterbarhet?

Vilka egenskaper försämrar orienterbarheten?

Vilka av dessa egenskaper äger Falköping?

Hur motverkas de negativa egenskaperna och 
hur stärks de positiva?

Metod
Arbetet med att förbättra orienterbarheten i Falköping 
utgår från Kevin Lynchs teorier om hur mentala kartor 
byggs upp och Bill Hilliers konfigurationsteori. Mentala 
kartor för Falköping kommer arbetas fram och brister 
i dem lyftas fram genom intervjuer och platsstudier.
Metoderna som bygger på Hilliers teorier kallas samlat 
Space syntaxanalyser och dessa kommer användas för 
att se på Falköpings rumsliga integration. 

Arbetet illustreras med figurer som tagits fram för 
examensarbetet. Där så markerats bygger de på Hilliers 
eller Lynchs figurer. 
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Den första är en teoridel som svarar på syftets första 
två frågeställningar, alltså vad som ger bra respektive 
dålig orienterbarhet i städer i allmänhet, genom att 
diskutera Lynchs och Hilliers teorier och förklara analys-
metoderna.

Del två består av orienterbarhetsanalyser och besvarar 
syftets tredje frågeställning genom att Falköping 
analyseras utifrån Lynchs och Hilliers metoder. Vilka 
är stadens styrkor och svagheter? Hilliers matematiska 
metod kompletteras med Lynchs subjektiva upplevelse-
beskrivningar. 

Del tre är förslagsdelen som svarar på syftets sista 
frågeställning om hur Falköpings orienterbarhets-
försämrande egenskaper motverkas och de 
orienterbarhetsbefrämjande egenskaperna stärks. Detta 
sker genom både mindre och mer övergripande föränd-
ringsförslag. 

Disposition
Den geografiska avgränsningen är Falköpings tätort, 
med en naturlig fokusering på stadskärnan eftersom 
den har störst betydelse för flest människor. 

I arbetet läggs tonvikten på en god orienterbarhet 
i staden utifrån gåendes och cyklisters perspektiv. 
Förbättrad orienterbarhet behövs även för bil- och 
kollektivtrafik men detta är inte arbetets tyngdpunkt. 
Att förbättra för gående och cyklister men inte bilar 
blir dessutom ett ställningstagande för bättre ekologisk 
hållbarhet.

När vi orienterar oss i staden använder vi två system, ett 
konkret, det vill säga den fysiska miljön i sig själv, och 
ett abstrakt som består av kartor och skyltar. Arbetet 
fokuserar på det konkreta, hur den byggda miljön kan 
beskriva var vi är och vart vi ska. 

Arbetes tredje del ger förslag på förändringar av den 
fysiska miljön i Falköping som förbättrar orienterbar-
heten. Dessa förändringar utgår från orienterbarhets-
aspekten och andra historiska eller rumsliga analyser 
görs ej. Inte heller förs något resonemang om 
förändringarnas genomförande. 

Avgränsning
Arbetet är, förutom inledning och litteratur-
sammanställning, uppdelat i tre huvuddelar 
som svarar på olika frågeställningar.
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Teori

foto: Falköpings kommun
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Staden behöver, enligt Lynch, dels en omedelbart 
greppbar struktur samt en potentiell struktur som vi får 
förståelse för genom att den långsamt växer fram och 
skapar en mer komplex bild av stan.  

Vi försöker, enligt Lynch (1959), ständigt inordna 
stadens delar i mönster. Vissa arrangemang klarar detta 
i sig själva genom en tydlig form, och upplevs som 
strukturerade av både boende och besökare. Upprepad 
användning och associationer knutna till platsen gör de 
boendes bild till en starkare kopia av nykomlingarnas. 
Andra platser uppmuntrar inte till strukturering och 
upplevs som helt oordnade av besökaren. För inrotade 
stadsbor kan dock även dessa platser uppfattas som 
organiserade tack vare sättet de regelbundet används 
på och genom minnen förknippade med dem. Då 
överensstämmer inte besökares och nyinflyttades bild 
av platsen med gamla stadsbors. Dessutom är en 
sådan strukturering av det till synes oordnade krävande 
och blir aldrig lika övertygande som en fysiskt synlig 
ordning. 

Orienteringsprocessen
Från vårt första möte med en stad fram till dess vi 
känner den mycket väl, växer sig vår bild av staden 
alltmer distinkt, Lynch (1960) beskriver processen: 

1 Först känner vi bara till enskilda delar av staden, 
men förstår inte alls hur de relaterar till varandra, den 
mentala bilden av staden är full av luckor. Utan hjälp 
av skyltar eller kartor har vi ingen chans att orientera 
oss. 

2 Sedan börjar vi förstå delarnas ungefärliga relation, 
i vilken riktning de befinner sig och kanske även 
ungefär på vilket avstånd. Delarna är dock fortfarande 
isolerade från varandra och vi orienterar oss genom att 
försöka gå i rätt riktning. 

3 Därefter lär vi känna hela stråk mellan delarna och 
kan direkt hitta rätt. Delarna har fått sin ungefärliga 
plats i staden och de oftast använda vägarna mellan 
dem känner vi perfekt. Vad som befinner sig mellan 
stråken känner vi dock inte till och att röra sig längs 
ovana rutter kan vara mycket förvirrande. 

4 Till slut har vi rört oss längs så många stråk att vi 
greppat hela strukturen. Genom att delarna får tydliga 
kopplingar åt alla håll kan vi röra oss friare och kan 
välja alternativa vägar. 

Figurer fritt efter Lynch (1960)
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Den nyinflyttade stadsbon
Som nyinflyttade behöver vi få en djupare bild av staden 
än besökaren, därför behöver den omedelbara bilden 
snabbt kunna utvecklas. Vi rör oss från steg två till steg 
tre i orienteringsprocessen. 

Enligt Lynch börjar ofta processen när vi lär känna en 
stad med hjälp av strukturen av stråk som finns där. 
Vi orienterar oss främst efter specifika stråk och deras 
samband. 

Den förvirrade besökaren 
När vi för första gången besöker en stad vet 
vi ingenting om den och känner oss 
förvirrade. Då behövs en omdelbart greppbar 
bild, där stadens viktigaste delar märker ut 
sig så att vi lägger märke till dem och minns 
dem. Vi bör snabbt börja röra oss från det 
första till det andra steget i 
orienteringsprocessen.

När vi har liten kännedom om en stad 
orienterar vi oss, enligt Lynch, utifrån 
topografi, större områden och generella 
riktningar. 

Den rotade stadsbon
När vi har bott länge i en stad och rotat oss hittar vi 
vad vi behöver, men om vår bild djupnar hittar vi det 
snabbare och vi får en starkare koppling till staden som 
gör att vi känner oss mer hemma. Dessutom kan en 
fullständigare bild av staden leda till att vi upptäcker 
spännande miljöer vi tidigare inte lagt märke till. Vi går 
från steg tre till steg fyra i orienteringsprocessen. 

När vi känner vår stad väl orienterar vi oss mindre efter 
områden och stråk. Istället förlitar vi oss på små land-
märken, ibland till den grad att vi inte längre kan se 
staden i skilda områden utan bara i enskilda stadsrum 
vars förhållande till alla andra stadsrum vi känner i 
detalj. Då ser vi på särprägel och identitet istället för 
kontinuitet och landmärken. 

Om vi har bott länge i vår stad orienterar vi oss efter 
saker som inte längre finns, rivna byggnader eller 
omlagda gator. Detta gör att det finns en logik för väl 
rotade stadsbor som är helt omöjlig att upptäcka för 
nyinflyttade eller besökare. Dessa skillnader gör det 
svårt att föra över kunskap från rotade stadsbor till 
besökare och nyinflyttade.
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Vi orienterar oss inte efter någon mystisk instinkt utan 
med hjälp av signaler från omgivningen som vi hela 
tiden bearbetar och organiserar. Dessa signaler styr hur 
vi förflyttar oss och därmed vad vi upplever i staden. 
Kevin Lynch och Bill Hillier har två olika svar på vilka 
signaler som är viktigast för vår orientering.  

För rotade invånare är staden kopplad till minnen och 
överallt finns personliga associationer och betydelser. 
Ofta är vår bild av staden inte renodlat fysisk, istället 
blandas den upp med tankar på andra saker som vi bryr 
oss om. Nästan alla våra sinnen tar in staden och bilden 
blir sedan en förening av dem alla. 

Vi filtrerar informationen från våra sinnen olika och 
alltså skiljer sig våra mentala bilder av omgivningen åt, 
trots att omgivningen är densamma. En ostrukturerad 
miljö kan vara enkel att hitta i för en person som har 
spenderat mycket tid där. En företeelse sedd för första 
gången kan identifieras därför att den stämmer överens 
med en stereotyp som betraktaren skapat genom att ha 
sett liknande företeelser på flera andra platser. Men det 
sedda kan också förstås genom att det i sig självt har en 
tydlig struktur och identitet. 

Orienterbarhet enligt Lynch och Hillier

Lynch (1960) menar att för att förstå staden går 
det inte att enbart titta på staden i sig, vi måste 
studera hur invånarna upplever den.

Även målet för vår förflyttning styrs enligt Hillier av 
konfiguration. Vi beger oss till ett affärscentrum för 
att handla, affärernas läge beror på platsens positiva 
konfigurativa egenskaper vilket gör den lättfunnen och 
topologiskt nära andra delar av staden.  Rörelser som 
utgår från stadens struktur är stabilare än rörelser som 
enbart utgår från attraktionspunkter. Detta betyder 
att de strukturer där rörelser i högre grad bygger på 
målpunkter än på den fysiska strukturen är skörare. 
Läggs den största affären eller banken ner i ett sådant 
centrum minskar flödet av människor direkt, vilket i sin 
tur försvagar underlaget för de affärer som finns kvar. 
Om platsen däremot är rumsligt välintegrerad rör sig 
människor automatiskt där eftersom den ligger på vägen 
till andra delar av staden. 

Både Lynch (1960) och Hillier (1996) menar att vi dras 
mot händelserika gator och undviker folktomma gator.

För Hillier (1996) är det gatunätets 
konfiguration, dess strukturella uppbyggnad, 
som styr hur vi orienterar och förflyttar oss.



- 15 -

Bill Hillier studerar staden med huvudsaklig utgångs-
punkt i tillgänglighet. Hillier (1996) menar att rumsliga 
egenskaper påverkar vårt agerande, framförallt hur vi 
rör oss i staden. Hur staden är utformad påverkar vilka 
gator och platser vi ofta använder och om de är lätta 
att hitta. Men det vi blir påverkade av är inte stadens 
geometriska form utan dess rumsliga konfiguration. 

Konfigurationsteori
Konfigurationen
Konfiguration är ett topologiskt begrepp och behandlar 
därför hur saker hänger samman men inte deras storlek 
eller form. I en rumskonfiguration, till exempel staden, 
beräknas avstånd i antal rum som måste passeras 
istället för i meter. Topologiska avstånd beskriver 
orienterbarhet bättre än geografiska avstånd enligt 
Hillier eftersom tillfällen då vi blir förvirrade inträffar 
när vi byter riktning snarare än med jämna meter-
intervall. Ju färre gånger vi behöver ändra riktning för 
att nå en målpunkt desto lättare hittar vi den. Vägval 
med många riktningsbyten upplevs längre än vägar med 
få segment. Därför väljer vi hellre geografiskt längre 
vägar om de består av färre delsträckor. Detta beror på 
att en sträcka vi inte kan överblicka upplevs längre än 
ett visuellt mätbart avstånd. Vi väljer inte den kortaste 
vägen utan den enklaste. 

Stadens delar får sin karaktär av sitt globala samman-
hang: “Places do not make cities. It is cities that make 
places.” (Hillier, 1996, s. 151) Bebyggelsens 
konfiguration utgår från delens läge till alla andra delar 
istället för delen i sig. Gatan är ett element i en större 
komposition. Stadens rum fastställs i en rumslig 
konfiguration utifrån relationen till alla andra rum i 
systemet. Varje del i staden har ett visst förhållande 
till andra delar av staden och en relation till staden 
som helhet. Detta betyder att de tillägg som görs till 
staden inte bara påverkar den nya delen utan hela den 
rumsliga strukturen. Sådana förändringar analyseras 
bäst genom en konfigurativ analys som till skillnad från 
en traditionell analys fokuserar på relationen mellan 
elementen och strukturen och inte på elementen i sig.

avståndet från A till B är geografiskt lika men topo-
logiskt olika för de två vägvalen. samma avstånd 
upplevs längre när det tillryggaläggs genom åtta 
stadsrum än genom två på grund av alla riktningsbyten.

A

B

1
1
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2
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4 5

6 7

8
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B
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Viktigare än stadens form för orienterbarheten är alltså 
enligt Hiller, konfigurationen. Figurerna A, B och C visar 
schematiska rumsstrukturer, en rad rum och 
kopplingarna mellan dem. Konfigurationen visar hur vi 
kan röra oss i rumsstrukturen om vi utgår från x.

A och B har samma geometriska form, kvadratisk med 
nio rum, men på grund av att kopplingarna mellan 
rummen skiljer sig åt rör vi oss igenom dem på helt 
olika sätt och de har mycket olika konfigurationer. 

B och C har två helt olika former, men vi kan röra oss 
igenom dem på samma sätt och de har samma 
konfiguration.

Enligt Hillier är alltså möjligheterna att använda och 
orientera sig i B och C mer lika än A och B. 

A

C

B

geometrisk 
form

rum och 
kopplingar

konfiguration

konfiguration och geometrisk form är inte samma sak.

Figurerna A-F bygger på Hilliers (1996) förklarings-
modell, men B, C och F är nykonstruerade. 
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Konfigurativt djup
Integration eller konfigurativt djup är enligt Hillier 
(1996) den viktigaste aspekten på rumsliga samband. 
Djupet beräknas i antal rum som måste passeras mellan 
två specifika rum. Varje rum är ett topologiskt steg. En 
struktur är djup när vi ofta måste passera många rum, 
när med få steg når alla andra rum är systemet grunt. 
Figur D utgör ett system med maximalt djup. För att 
ta sig till det innersta rummet måste alla andra rum 
passeras. Vi måste röra oss i 9 topologiska steg. Figur E 
däremot är ett mycket grunt system där vi bara behöver 
fyra steg för att nå de innersta rummen.

I ett grunt mönster kan vi röra oss mellan rummen 
direkt tillskillnad från i ett djupt mönster där vi måste 
passera genom ett antal mellanliggande rum för att 
nå slutrummet. Det grunda mönstret har enligt Hillier 
och Hanson (1984) bättre möjligheter för rörelse och 
orienterbarhet. Vi befinner oss topologiskt nära stadens 
alla delar och förstår hur vi ska hitta dem. Hillier och 
Hanson menar att det finns ett tydligt samband mellan 
stadens topologiska djup och stadslivets intensitet. Ett 
grunt system gör platserna livligare och mer flexibla. 
En plats som ligger nära stadens delar har fler möjliga 
funktioner än en som ligger avsides. 

geometrisk 
form

rum och 
kopplingar

konfiguration och 
topologiska steg

D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

E

trots snarlik geometrisk form kan de topologiska 
avstånden skilja sig mycket åt i två system. 
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Konfigurativ ringstruktur
När stadens beståndsdelar går att nå från flera håll kan 
vi välja vilka vi vill passera för att nå en målpunkt, men 
om delarna är strukturerade som ett träd har vi inget 
val, vi måste passera den inre delen för att nå den yttre. 
I det första fallet är beståndsdelarna distribuerade, 
fördelade jämnt över hela konfigurationen, i det andra 
ickedistribuerade eftersom ett fåtal delar samlar de 
andra i undergrupper under sig. 

Figur E och F har snarlik geometrisk form och båda 
är grunda system, men i E finns ingen möjlighet att 
gå runt eller välja alternativa vägar. I F finns gott om 
sådana möjligheter. E har en ickedistribuerad 
konfiguration. F har en distribuerad konfiguration.  

Vi villar lätt bort oss i en ickedistribuerad konfiguration. 
För att nå den yttersta kvisten måste vi passera en rad 
specifika stammar och grenar. Missar vi en enda missar 
vi även målet. Den distribuerade konfigurationen består 
av en rutnätsstrukur. Flera vägar leder till målet och det 
är lättare att hitta en av dem än den enda i en icke-
distribuerad konfiguration. Och går vi fel hamnar vi inte 
helt galet. Här finns många valmöjligheter och det finns 
många sätt att gå i ring. Därför kallas distribution även 
ringstruktur. 

E

F

geometrisk 
form

rum och 
kopplingar

konfiguration

trots snarlik geometrisk form och grunda konfigurationer 
kan möjligheterna att välja alternativa vägar skilja sig 
mycket åt i två system. 



- 19 -

Konfigurativa principer
Stadens delar påverkar varandra men även stadens 
helhet. Hur lokala förändringar i stadens konfiguration 
påverkar helheten sammanfattas av Hillier (1996) i fyra 
grundläggande principer: 

1 Centralitetsprincipen säger att en centralt 
placerad förändring påverkar helheten i högre grad än 
en perifer förändring. En centralt placerad ny koppling 
ger större integrationsökning för hela strukturen än en 
perifert placerad.  

2 Förlängningsprincipen säger att ju mer förlängt 
eller utdraget ett system är desto mer påverkar en lokal 
förändring hela systemet. 

3 Förbindelseprincipen säger att samman-
hängande förändringar får större globala effekter än 
förändringar utan förbindelser. 

4 Linjeprincipen säger att linjärt sammansatta 
förändringar, nya raka gator eller väggar, påverkar 
systemets helhet mer än ickelinjärt eller ortogonalt 
sammansatta öppningar och väggar. 

Principerna gäller både för förändringar som höjer och 
sänker integrationen, alltså nya kopplingar och nya 
avbrott i gatunätet. 

Konfigurativa beräkningar
Space Syntax är det samlande namnet på de rums-
analytiska metoder och verktyg som Hillier med flera 
tagit fram för att analysera stadens konfiguration. Den 
sätter ord på tidigare svårfångade egenskaper i den 
byggda miljön och beskriver dem grafiskt tillsammans 
med kvantitativa egenskaper vilket gör att det går att 
föra resonemang om konfigurationen. De flesta 
beräkningar utförs av datorprogram.

Empiriska studier har påvisat tydliga samband mellan 
grad av integration och verkliga flöden av människor 
(Hillier, 1996). 

För att kunna mäta den används justerade grafer. I en 
sådan graf mäts de topologiska stegen från en linje till 
alla andra och sedan medeldjupet för just den linjen. 
På så sätt får varje linje ett integrationsvärde som kan 
jämföras med övriga linjers värden. Även det samman-
lagda värdet av alla linjers djup kan mätas för att få 
hela systemets djup. 

Flyttar man en linje i en graf påverkar det hela struk-
turen; integrationsvärdena för andra noder i systemet 
kommer att ändras; dessutom ändras systemets totala 
djupvärde. Lokala förändringar får alltså betydelse för 
hela stadens integration.

Begreppet rumslig integration används för att 
beskriva det topologiska djupet, det vill säga den 
enskilda gatans tillgänglighet i staden. En 
integrerad gata är lätttillgänglig i relation till andra 
gator i konfigurationen som helhet. 
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Vi orienterar oss, enligt Lynch (1960), med hjälp av en 
inre bild av staden, en mental karta. Besökarens inre 
bild är mycket osäker, den rotade stadsbons bild ytterst 
detaljerad. Den mentala kartan behöver vara lätt att 
minnas och orientera sig efter och dessutom enkel att 
förmedla när vi beskriver vägen. Den mentala kartan 
byggs upp av delelement vi minns, objekt vars form, 
färg eller arrangemang utmärker sig från omgivningen. 
Stadens mått av läsbarhet beror på om dess delar är 
lätta att identifiera och inordna i ett logiskt mönster. 

Den mentala kartan av staden är ingen exakt avbild av 
verkligheten, många element sorteras bort som oviktiga. 
Dess syfte tillgodoses bäst genom förvrängningar, 
uppförstoringar och förenklingar. Vår inre bild av staden 
är lik en karta ritad på gummiduk. Sekvenser följer på 
varandra i korrekt ordning men riktningar är förvridna, 
avstånd utdragna eller förkortade och platser helt ur 
skala. Den mentala kartan kan i varierande grad vara 
fylld med information, och den informationen kan vara 
konkret eller abstrakt. Vi kan minnas delarnas form, 
färg, material och detaljer eller bara deras funktion. 

Mental karta
En miljö med många minnesvärda element skapar en 
kraftfull och läsbar mental karta. Dessutom inbjuder 
den ögat att bli mer uppmärksamt. På så sätt registreras 
mer och den mentala kartan blir än mer kraftfull. En 
sådan miljö gör det enkelt att skapa en direkt greppbar 
bild av staden, som sedan över tid kan bli mer 
detaljerad genom att även den som är bekant med 
staden hela tiden får nya sinnesintryck som inte stör 
grundbilden utan får sammanhang genom tydliga 
kopplingar till grundbilden. 

Snarare än en enda mental bild av staden menar 
Lynch att vi har en hel uppsättning bilder i olika 
skalor, för olika tider och med olika teman. Vi använder 
olika bilder för att rasta hunden och att hitta järn-
vägsstationen. Den förra är mycket mer detaljerad 
och dessutom fokuserad på offentliga gräsmattor. 
Söndagspromenader fokuserar på vackra miljöer och 
rutinresor på korta avstånd. När vi rör oss till fots visar 
den mentala kartan gena och trevliga vägar. På cykel 
koncentrerar vi oss på att hitta vägar utan korsningar, 
backar och trappor, i bil söker vi vägar utan köer och 
rödljus. I varierande grad hänger dessa bilder samman 
och överlappar varandra. För att bilderna i olika skalor 
ska gå att förena till en måste de på håll distinkta 
kännetecknen vara lika tydliga på nära håll. Rutin-
vägarna bör vara vackra, parker upplysta och gående, 
cyklister och bilar bör uppfatta samma platser som 
viktiga. 

Lynch jämför staden med en bok. På samma sätt 
som vi läser boken genom att forma bokstäverna till 
en förstålig helhet läser vi staden genom att försöka 
sammanfoga dess delar till ett logiskt mönster. En 
bok med bokstäver utslängda på sidorna utan logik 
formar inga ord och är omöjlig att läsa, likadant 
med en bok som nästan helt saknar bokstäver. 
På samma sätt behöver staden tydligt urskiljbara 
element, vars form överensstämmer med funk-
tionen och betydelsen.
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Den mentala kartan skapas av stadens fysiska bestånds-
delar, sociala betydelse, funktion och historia. Lynch 
(1960) studerar främst upplevelsen av de fysiska 
objekten, hur form påverkar den mentala kartan. 

Vilka delar som har störst betydelse skiljer sig mellan 
individer, men även mellan städer. Vanligast är att 
kartan struktureras kring ett grundelement utifrån vilket 
den mentala kartan byggs på. Denna grundläggande 
beståndsdel kan vara ett välkänt stråk, en yttre kontur 
som en halvös strand, ett grundmönster oftast ett rutnät 
av gator, övergripande distrikt eller en  välkänd kärna 
som allt annat relateras till. 

Den mentala kartans beståndsdelar
Stråk
Stråk är leder där människor ofta rör sig. För gående och 
cyklister är gator, gång- och cykelvägar. Stråken är de 
viktigaste beståndsdelarna, vi observerar staden när vi rör 
oss längs dem och de övriga elementen är arrangerade 
längs stråken och relaterar till dem. 

För att vi inte ska förlora riktningen bör stråk vara 
raka eller ha tydligt markerade riktningsförändringar. 
Svaga kurvor förvirrar så länge de inte leder i en tydlig 
huvudriktning. Stråk som är svagt svängda gör att vi 
inte märker riktningsbytet. Även gator med vinkelräta 
korsningar som omärkligt viker av och övergår till att vara 
parallella har vi svårt att förstå. Stråk måste ha tydliga 
kopplingar till omgivningen, annars förstår vi inte hur 
de relaterar till den övriga staden, vi rör oss liksom i en 
tunnel.

Eftersom alla mentala kartor ser olika ut, har de specifika 
stråken skild betydelse för olika individer, men de som är 
tydligast för flest invånare kan betraktas som huvudstråk 
och stråk som används av färre som mindre stråk. En 
synlig indelning av stråken i huvudstråk och mindre stråk 
ger en visuell hierarki, vilket ökar orienterbarheten. 

De fysiska beståndsdelar som bygger upp den 
mentala kartan delar Lynch upp i fem grupper: 
stråk, gränser, noder, distrikt och landmärken. 
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Gränser
Gränser är linjära element som vi inte rör oss längs. 
Gränser klargör slut och början på stråk och distrikt. De 
kan bestå av vattendrag, berg, järnvägsspår, obebyggda 
områden och för gående och cyklister större bilvägar. 
En gräns kan utgöra en barriär som stadsdelarna vänder 
sig ifrån eller en söm som väver ihop stadens olika delar 
och ger två områden en meningsfull relation. Gränser är 
ett viktigt element som hjälper oss att hålla ihop distrikt 
och som vi organiserar andra element ifrån. 

Gränser i form av större vattendrag utgör mycket ofta en 
utgångspunkt för vår mentala karta, vi relaterar andra 
element utifrån floden eller kustlinjen. Det är därför 
viktigt att gränserna är lätta att upptäcka. 

En gräns som är ogenomtränglig blir en barriär, men 
med många och tydliga kopplingar blir den en söm. 
Gränser kan fragmentera miljön. Särskilt otrevliga 
gränser, som skräpiga otillgängliga verksamhets-
områden, tenderar att suddas ut från den mentala 
kartan och efterlämnar vita fläckar som skapar 
förvirring. 

Gränser mellan distrikt är ofta även stråk, men brukar 
då oftast sorteras som stråk i den mentala kartan, men 
förstärks och bli mer distinkta genom sin gränskaraktär.  

Distrikt
Distrikt är stadens enhetliga områden, igenkännliga från 
insidan och ofta även utifrån. Ett tydligt distrikt kan 
användas som orienteringspunkt från utsidan. 
Distriktens vikt för den mentala kartan skiljer sig åt 
mellan människor och även mellan städer, i vissa städer 
är distrikt viktigare än stråk för orienteringen. 

Distrikt skapas av yttre gränser och homogena 
egenskaper inom området. Det kan röra sig om likheter 
i material, form, detaljer, symboler, byggnadstyper, 
funktion, aktivitet, invånare, skötselnivå eller topografi. 
Distriktet blir lättidentifierat om det tydligt skiljer sig 
från den omgivande staden. Områden som får sin 
identitet genom status, etnisk särprägel eller historisk 
betydelse är svåra att uppfatta för besökare och 
nyinflyttade. 

Distrikt kan vara inåtvända och rikta sig mot sin kärna 
eller utåtriktade och öppna mot staden. Alltför 
segregerade områden försämrar orienterbarheten 
eftersom man inte förstår hur de förhåller sig till 
varandra. Staden delar sig och rör sig runt ett introvert 
distrikt istället för igenom det. Distriktet blir en barriär 
och ett tomrum i den mentala kartan för alla utom de 
boende. 

Distrikt som är sammanlänkade blir mer distinkta 
eftersom närheten och den visuella kontakten med de 
andra distrikten förtydligar kontrasten mellan dem. 
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Noder
Noder är stadens viktigaste målpunkter som ofta ligger 
där stråken skär varandra. De kan utgöra bytespunkter 
från en struktur till en annan,till exempel viktiga kollek-
tivtrafikhållplatser. De kan också bestå av en 
koncentration av funktioner eller stadskaraktär. Exempel 
på noder är kommersiella centrum, torg, 
järnvägsstationer, större gatukorsningar, skolor och 
idrottsplatser. I den mentala kartan är noder punkt-
referenser som vi kan stiga in i. Noder utgör ofta fokus i 
ett distrikt, dess mest typiska kärna. 

På platsen där vi byter färdmedel eller riktning krävs 
att vi fattar beslut om vart vi ska ta vägen, därför är vi 
mer koncentrerade där och uppfattar miljön lättare på 
sådana platser. 

Noder som både är korsningar och har en koncentration 
av funktion och formmässiga egenskaper är de mest 
betydande. Den mentala kartan kan inte bära upp mer 
än ett begränsat antal noder och normala korsningar 
utgör därför endast stråk som möts. De mest minnes-
värda noderna är de som både är fysiskt avgränsade 
men samtidigt färgar av sig på omgivningen. 

Precis som distrikt kan noder vara introverta eller 
extroverta. Introverta noder riktar sig in mot sitt 
eget centrum och ger dålig ledning om riktningar i 
omgivande staden. Sådana platser blir tydliga slut-
punkter på en förflyttning. Extroverta noder öppnar sig 
mot omgivningen, leder oss vidare genom att riktningar 
och kopplingar förtydligas. 

Landmärken
Även landmärken är punktreferenser, men sådana vi ser 
utifrån. Landmärken är tydligt urskiljbara objekt och 
finns i alla storlekar. Större objekt som syns på långt 
håll används för att ta ut riktningar och förstå stadens 
helhet. Det kan röra sig om kyrkor, vattentorn eller 
punkthus. Mindre landmärken som bara syns på nära 
håll eller från vissa riktningar har lokal betydelse och 
hjälper oss att fylla i den mentala kartan. Detta kan vara 
speciella byggnader, affärer, träd eller annat som skiljer 
ut sig. 

Ett landmärke blir tydligare om det har en distinkt form, 
ligger på en framträdande plats eller om det starkt 
kontrasterar mot den omgivande miljön. Kontrasten 
kan utgöras av landmärkets storlek, färg, form, ålder, 
material, funktion eller placering. Ljud och dofter kan 
förstärka ett landmärke, men är sällan starka nog att 
ensamma utgöra ett. Ofta utgör tydliga landmärken 
kluster som är lättare att minnas genom repetition av 
liknande objekt, eller genom att mindre landmärken 
förstärker ett större.  

Rotade stadsbor orienterar i hög grad efter mindre, 
lokala landmärken. Nyinflyttade och besökare använder 
oftare de landmärken som syns på långt håll, för att ta 
ut ungefärliga riktningar. 

Det är viktigt att de byggnader som utgör landmärken 
på långt håll även går att känna igen när vi står intill 
dem och att de har stor betydelse för gatan de är 
placerade vid. Annars förvandlas de till svävande objekt 
som vi inte kan koppla samman med den övriga staden. 



- 24 -

Sekvenser och hierarki
När vi orienterar oss i staden som helhet menar Lynch 
(1960) att vi använder oss av en av två olika metoder. 
Den ena är en statisk och hierarkisk karta indelad i 
statiska regioner, områden och delområden. Vi 
orienterar oss då genom att placera delens plats i 
helheten, först ungefärligt och sedan alltmer 
specificerat. Detta system blir besvärligt då vi rör oss 
mellan närområden som råkar tillhöra olika regioner 
eftersom orienteringen måste röra sig upp på regions-
nivå och sedan ner igen till delområdet. 

Den andra metoden är dynamisk och bygger på att 
vi orienterar oss efter den sekvens av stadsrum vi 
passerar och minns. Mer vikt läggs på delarna och hur 
de relaterar till varandra än på helheten. Med en sådan 
orienteringsmodell är det viktigt att alla stadsrum är 
välfyllda av händelser och intressanta, så att de blir 
minnesvärda, annars får den mentala kartan glapp. 

På liknande sätt har våra sätt att arrangera den 
mentala bilden av staden beskrivits av Certeau (1984) 
som menar att det är betydligt vanligare att minnas i 
sekvenser än att strukturera den mentala kartan 
hierarkiskt. Att arrangera den inre bilden som en statisk 
karta är att minnas stadens utseende, att strukturera 
bilden i form av sekvenser är att minnas stadens 
rörelsemönster. Skillnaden är att vi antingen minns det 
vi har sett eller det vi har gjort i staden. 

Lynch satte upp fem kriterier för en läsbar mental karta:

1. kartan innehåller distinkta delelement.

2. kartan kan förstås både i detalj och på  
en övergripande nivå

3. kartan kan ses på olika sätt av olika   
personer, beroende på behov och   
intresse

4. kartan är flexibel och gå att känna igen  
både från bilen, cykeln eller bussen

5. kartan är sammanlänkad med funktionell 
och social organisation. Form,   
funktion och betydelse måste överens  
stämma
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Stadens delar bör, enligt Lynch (1960), ha en så tydlig 
identitet som möjligt, en individuell karaktär som 
stärks genom kontrastverkan. Eftersom olika bestånds-
delar har olika betydelse i olika individers mentala 
kartor är det viktigt att staden har en stor mängd stråk, 
gränser, distrikt, noder och landmärken. På så sätt kan 
människor med skilda byggmetoder hitta byggnads-
material till sina mentala kartor. 

Lynch trycker på vikten av att känna igen staden 
och delelementen under olika omständigheter, att 
den mentala dagkartan stämmer med nattkartan och 
sommarkartan med vinterkartan.  Viktiga orienterings-
punkter under dagen bör gå att uppfatta även i mörker, 
originellt belysta platser som vi orienterar oss efter 
kvällstid bör på dagen gå att känna igen även utan 
belysning. På så sätt lyckas vi hålla samman två helt 
olika bilder av staden, så att vi kvällstid hittar dit vi 
hittar på dagen och tvärtom. 

Lynch lyfter fram tio formkvalitéer som förtydligar den 
mentala kartans beståndsdelar. 

Verktyg för en tydligare mental karta
1. Kontrast
Delelementet måste kunna urskiljas från den omgivande 
staden. Tydligheten kan vara en följd av skarpa gränser, 
en distinkt slutenhet eller kontrast i ytmaterial, form, 
intensitet, komplexitet, storlek, funktion eller placering. 

2. Distinkt form
Vi har mycket lättare att förstå grundformer, otydliga 
former i staden förvandlas ofta i den mentala kartan till 
enkla former vilket kan leda till problem med 
orienteringen. Elementen bör ha en lättförstådd form 
med få delar. Även då elementet är delvis dolt går det 
att förstå det man inte ser. 

3. Kontinuitet
För att vi ska uppfatta ett arrangemang av delar, krävs 
att dessa delar har något gemensamt.  Det gemen-
samma kan bestå av en oavbruten kant eller yta, närhet 
till andra delar, rytmisk repetition, likhet i ytmaterial, 
form eller funktion. 

4. Dominans
För att en bild ska vara tydlig i den mentala kartan 
behöver den förenklas, det kan ske genom att en del 
dominerar bilden och då räcker det att minnas den. En 
del kan dominera över de andra genom att vara större, 
intensivare eller intressantare. 

Stadens delelement bör alltså vara många, 
distinkta, tydligt sammankopplade och möjliga att 
känna igen mellan olika tidpunkter.

figurer fritt efter Lynch (1960)
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5. Tydliga fogar
Brytpunkter mellan stadens olika delar och system bör 
lyftas fram så att delarna, systemen och valet mellan 
dem görs tydliga. Det bör finnas en tydlig koppling 
mellan delarna som kan vara vägar, stadsdelar, 
stränder, platser eller byggnader.

6. Riktade skillnader 
För att orientera oss översiktligt behöver vi kunna skilja 
på riktningar i staden, förstå i vilken riktning centrum, 
havet, norr eller andra orienteringspunkter finns. Detta 
sker genom att elementens sidor skiljer sig åt, vissa 
objekt kan förekomma allt tätare i en riktning, nord-
sydgående gator kan skilja sig från ost-västliga. 

7. Ökad visuell räckvidd
Vi orienterar oss främst efter det vi ser, och gör det 
bättre där vi ser mer, både fysiskt och symboliskt. Den 
visuella räckvidden ökar med transparenta ytor, över-
lappning då en byggnad skymtas bakom en annan, 
utsikter och utblickar, konkava element, ledtrådar 
som berättar om skymda element och ledtrådar som 
beskriver dolda delar av platsen.

8. Rörelseinsikt
För att kunna orientera oss är det viktigt att själva 
förflyttningen får perspektiv, att vi förstår hur vi rör 
oss och hur relationen till stadens element förändras 
genom förflyttningen. Därför är det viktigt att förtydliga 
lutningar, kurvor och avstånd. 

9. Rytmiska sekvenser 
Eftersom vi rör oss i staden uppfattar vi dess olika delar 
i en tidsföljd vilka kan regisseras till rytmiska sekvenser. 
Stadsrummen bör inte bara vara tydliga i sig utan 
måste även få en minnesvärd följd. Sekvenserna kan 
vara enkla och korta och bygga på objekt som följer på 
varandra och på något sätt relaterar till varandra. Men 
de kan också vara en mycket medvetet regisserad följd 
av rum, material, rörelse, ljus eller profiler. 

10. Namn och betydelse
Platsers identitet stärks om de har välkända namn eller 
en social, historisk, praktisk eller ekonomisk betydelse. 
Sådana namn eller betydelser bör stärkas genom 
platsens form. figurer fritt efter Lynch (1960)
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Orienteringssystem
När vi orienterar oss använder vi oss, enligt Bergström 
(1996) av två olika system; ett abstrakt och ett konkret. 
Det abstrakta orienteringssystemet bygger på kartor och 
skyltar där platser representeras av namn. Detta system 
använder vi oss av när vi reser mellan olika orter, där 
avstånden är för stora för att kunna förstås annat än 
i abstrakt form med hjälp av språket och intellektet. 
Skyltar fungerar dock bara när vi vet vad vi letar efter 
och känner till platsens namn och den övergripande 
strukturen. Det abstrakta orienteringssystemet används 
främst när vi orienterar oss efter en hierarkiskt 
strukturerad mental karta.

En abstrakt vägbeskrivning: sväng vänster, ta sedan 
tredje gatan åt höger. Svår att minnas eftersom 
riktningar och antal lätt blandas ihop. 

Konkret och abstrakt stad 

När vi rör oss i staden använder vi normalt främst det 
konkreta systemet och orienterar efter byggnader och 
förhållanden vi känner igen. Vi söker centrum genom att 
gradvis välja gator med tätare bebyggelse, fler affärer 
och livligare folkliv. Vi orienterar oss då med hjälp av 
bildminne och intuition, dels efter vår kunskap om hur 
städer generellt är uppbyggda, dels efter erfarenheter 
från den specifika platsen. Det konkreta orienterings-
systemet använder vi oss av när vi orienterar oss efter 
sekvenser, vilket vi normalt gör, enligt Certeau (1984).

En konkret vägbeskrivning: sväng vid lustiga huset och 
gå mot kyrkan, ta sedan av åt höger vid det döda trädet. 
Lätt att minnas eftersom varje vägval illustreras med en 
bild. 
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Kort och lång modell
Vilket orienteringssystem vi använder oss av beror på 
om staden är konkret eller abstrakt byggd. Hillier och 
Hanson (1984) beskriver hur stadens delars förhåller 
sig till helheten: en abstrakt uppbyggd stad är en 
uppifrånochned-process där det globala mönstret är 
viktigast och delarna anpassar sig efter det. En konkret 
stad byggs med en nedifrånochupp-process där globala 
mönster växer fram ur obundna lokala delar. Den första 
modellen kräver en lång beskrivning av det globala 
mönstret och kallas därför lång modell, den andra kallas 
kort modell eftersom det globala mönstret är mindre 
viktigt och kan förklaras med en kort beskrivning. 

I renässansparken har delarna i sig liten betydelse, 
det är det övergripande mönstret som är viktigast. 
För att passa mönstret måste delarna förenklas. I en 
sådan park måste vi använda oss av det abstrakta 
orienteringssystemet för att förstå strukturen. Men vi 
har svårt att uppfatta abstraktioner, för att göra det på 
marknivå måste vi känna till hur den konstruerats, efter 
vilka system på plannivå som komplexa förhållanden 
överförts till enklare former. I en abstrakt miljö måste vi 
använda vårt intellekt och medvetet överväga våra val. 
Vi minns delarnas förhållanden till varandra bara genom 
deras förhållande till helheten. Däremot har vi en högt 
utvecklad förmåga att uppfatta komplexa förhållanden, 
där vi kan använda intuition och erfarenheter från andra 
miljöer. Därför förstår vi lättare den komplexa miljön 
med kort modell där vi orienterar oss med hjälp av det 
konkreta systemet. Den romantiska parken sedd på en 
karta är rörig och utan logik, men varje trädgårdsrum är 
olikt de andra, vi kan minnas dem som rumssekvenser. 

Som konkret exempel på lång och kort modell kan 
två parker användas; renässansparken kan sägas 
vara en park efter lång modell, den är vackrast 
sedd uppifrån då vi upptäcker det praktfulla 
mönstret. Den romantiska parken som upplevs i 
sekvenser av trädgårdsrum är istället exempel på 
en kort modell. 
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Med en lång modell har stadsrummen starka kopplingar 
till rum i andra delar av staden, kopplingarna som är 
transspatiala istället för spatiala. I renässansparken är 
relationer mellan direkta grannar oviktig, bassäng och 
grusgång, istället finns relationer till delar med samma 
position i det övergripande mönstret, bassäng och 
bassäng. Detta leder till en osynlig logik som vi inte kan 
förstå från marken och därför får vi svårare att orientera 
oss. 

I en stad med lång modell är ofta de globalt viktiga 
gatorna skilda från vardaglig aktivitet som handel och 
boende, vilket gör att vi missar stadens händelser när 
vi rör oss genom den. Besökare och boende ser inte 
varandra. På samma sätt som renässansparken är 
modernismens stadsdelar byggda efter lång modell och 
ofta lätt läsbara ovanifrån, men svåra att orientera sig i 
när man rör sig genom dem.

I en stad med kort modell finns inga distinkta 
kopplingar till platser långt bort i staden, alla stads-
rummens kopplingar sker till de direkta grannrummen 
och dessa relationer blir tydliga. Den romantiska parken 
är skapad för att ses från marken, i en följd av rum 
med tydliga kopplingar. Detta gör att strukturens logik 
blir synlig och greppbar och vi orienterar oss lättare. 
Många oplanerade medeltida städer har liksom den 
engelska parken en kort modell med nätsstruktur och är 
svårtydda ovanifrån men tydligt läsbara i verkligheten. 

En stad med lång modell ger stadens delar speci-
ficerade roller, i renässansparken har bassängerna inte 
bara funktionen vattenspegel, utan definierar även 
cirkeln i mitten och det övergripande rutmönstret. I ett 

bostadsområde efter lång modell kan en del ha rollen 
entré, vilket betyder att bostadsområdets andra delar 
kan låta bli att öppna sig mot omvärlden, vilket gör dem 
svårtillgängliga. I en stad med kort modell beskrivs inga 
sådana roller och varje stadsrum måste öppna sig mot 
omvärlden eftersom de inte kan förlita sig på att det 
finns ett annat rum som gör just det, staden blir 
topologiskt grund. En kort beskrivning av det globala 
mönstret gör att stadens delar blir utbytbara, en lång 
gör dem oersättliga. 

Det går även att se likheter med Lynchs (1960) 
uppdelning i orientering efter hierarkisk och sekvens–
modell. I en stad med lång modell som är hierarkiskt 
uppbyggd efter en rumsligt osynlig logik, med tydligt 
skilda delområden torde vara naturligast att orientera 
sig efter den hierarkiska modellen, som också liknar 
konfigurationens trädmodell. I en stad med kort modell 
som saknar tydligt övergripande mönster, men istället 
har tydliga stadsrum med många kopplingar och entréer 
orienterar vi oss antagligen lättast genom sekvenser 
av dessa rum. Eftersom det, enligt Certeau (1984), är 
mycket vanligare att vi orienterar oss efter sekvenser 
än en hierarkisk karta stämmer alltså en stad med kort 
modell bättra överrens med vårt naturliga orienter-
ingssystem. 

Städer har sällan en överväldigande tydlig global 
eller lokal uppbyggnad och det finns alltså 
modeller i alla längder. Den långsamt framväxta 
handelsstaden är ofta ett exempel på kort modell 
och en strikt planerad representationsstad ofta en 
stad med lång modell. 
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Vi minns bara händelser
Bergström (1996) menar att viktigast för vår förståelse 
av platsens är dess placering i stadsstrukturen, dess 
innehåll och form. 

Certeau (1984) skiljer på fysisk plats (lieu) och fysisk 
miljö (espace). Platsen definieras av byggnaderna 
och övriga objekt som finns där. Miljön definieras av 
människorna som använder platsen. För att vi ska 
kunna förstå och läsa staden måste platserna rymma 
händelser, utgöra en miljö. En plats definieras av 
mänskliga aktiviteter, mänskliga aktiviteter låter sig inte 
styras av platsen. Platser utan flexibilitet och möjlighet 
för människorna att välja hur de vill använda den gör att 
vi får en ytligare relation till platsen, för hård 
regissering är inte bra. 

För att undvika luckor i den mentala kartan måste 
därför varje plats ha en stadsbärande funktion, en 
funktion som gör att människor samlas där och utför 
handlingar. För att funktionen ska fungera bra och 
för att vi ska kunna uppfatta den bör platsen ha en 
adekvat form som understödjer funktionen. En adekvat 
form byggs upp av lämpliga entréförhållanden, rörelse-
möjligheter, ljusförhållanden, siktförhållanden och 
rörelsetempo.  

Rörelsens påverkan på orienteringen

Vi minns platser genom de händelser som 
utspelats där, först när en plats kan samman-
kopplas med en minnesvärd tilldragelse fastnar 
den i vårt medvetande. 

Bergström (1996) menar att våra rörelser normalt är en 
kombination av omedvetna reaktioner och medvetna val. 
Tydliga riktningsförändringar gör att uppmärksamheten 
skärps och gör att våra medvetna val styr mer än de 
omedvetna reaktionerna. Långa svepande linjer följer 
vi utan att tänka och gör att vi kan hamna på platser 
vi inte tänkt oss. De instinktiva reaktionerna gör att vi 
lättare hittar platser med många entréer, som vi når från 
flera håll. Breda och centrala entréer till platser låter 
platsen fokusera på oss när vi stiger in i rummet, smala 
entréer nära platsens hörn gör att vi fokuserar oss på 
platsen. Distinkta gränser gör att vi uppmärksammas på 
de nya funktioner som finns på andra sidan, såtillvida 
markeringen är genomtränglig för öga eller rörelse. På 
stora öppna platser rör vi oss helst med stöd av väggar, 
planteringar eller andra element, att bara gå tvärsöver 
en tom yta känns otryggt. Att röra oss längs en plats 
kanter gör att vi kommer nära öppningarna till andra 
delar av staden och bättre förstår sambanden. 

Vi rör oss genom ett rum i den fart som tillåter oss att 
uppfatta rummets innehåll och händelser, ett brett rum 
tar längre tid att greppa och därför rör vi oss 
långsammare i breda rum än i smala. När vi träder in 
i ett rum vill vi orientera oss och sänker tempot för att 
kunna göra det. Om följden av rum passerar består av 
omväxlande breda och smala rum, stora och små rum 
skapas en rymt i rörelsen som gör att vi lättare minns 
den. Platser för möten och upplevelser bör vara breda 
så att vi hinner mötas och uppleva, stadsrum för främst 
förflyttning kan vara smalare. 

För att vi ska kunna förstå ett stadsrums ändamål måste 
vi röra oss mot, i och genom rummet på ett sätt så att 
dess möjligheter uppenbaras. 
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Den fysiska platsen
Platsens fysiska egenskaper är dess grundform, kopp-
lingarna till den omgivande staden, platsens väggar 
och dess innehåll. Den fysiska platsen kan beskrivas 
matematiskt eller tekniskt. 

Den upplevda platsen
Utifrån de fysiska egenskaperna upplever vi platsen 
med våra sinnen, minnet och intellektet. Vi upplever att 
platsen har en stämning, en tyngdpunkt och ibland en 
riktning. Vi upplever vissa element som attraherande, 
exempelvis öppningar där vi kan skymta nya platser. 
Andra former leder våra rörelser längsmed dem, som 
häckar, rader av pollare och riktad markbeläggning. En 
tredje typ av element stoppar oss, till exempel symbo-
liska revirmarkeringar och saker som skymmer sikten. 

Platsens koreografiska verkan
Upplevelsen av platsens element som attraherande, 
ledande och bortstötande leder till att vi rör oss mot, 
längs med och från dem. Hastigare på en händel-
selös plats, långsammare på en intressant. På en gata 
sicksackar vi oss fram när där finns skyltfönster som vi 
finner intressanta. 

Platsens sceniska verkan
Hur vi rör oss på en plats styr avståndet till de andra 
människorna där. Rörelsen påverkar vår uppfattar av 
platsens storlek och kopplingar till omgivningen. Dessa 
förhållanden mellan oss, andra människor och platsen 
gör att  den undrlättar vissa händelser och motverkar 
andra. 

En sådan adekvat form undersöker Bergström genom 
fyra aspekter på platser.  

Dessa egenskaper för en plats fångas genom beskriv-
ningar av den fysiska platsen, den upplevda platsen, 
platsens koreografiska verkan och dess sceniska verkan. 
Det är viktigt att den sceniska verkan överensstämmer 
med platsens funktion, då underlättas användningen 
samtidigt som den blir synligare och lättare att förstå. 

Kombinationen av stadsrummets form och 
innehåll bildar dess gestalt som påverkar hur vi 
upplever rummet. Upplevelsen av rummet inverkar 
i sin tur på hur vi rör oss i det och dessa rörelser 
skapar en aktivitetsgrund som underlättar eller 
hindrar möten eller andra händelser. 
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Lynch och Hillier har helt olika utgångspunkter för 
sina analyser; stadens konfiguration och den subjek-
tiva uppfattningen av stadens form, ändå kommer de i 
mycket fram till liknande slutsatser för vad som gör en 
stad orienterbar. 

Hilliers tillvägagångssätt är en kvantitativ och objektiv 
metod som utgår från stadens konfiguration, Lynch 
en kvalitativ och subjektiv metod som utgår från vår 
uppfattning av staden. Det betyder inte att det 
automatiskt finns en motsättning mellan metoderna. 
Konfigurationsteorin behandlar relationen mellan en 
objektiv struktur och en objektiv statistisk mängd och 
redogör inte för hur relationen mellan subjekt och 
struktur skall förstås, därför kan vi få en tydligare bild 
av orienterbarheten genom att den kompletteras med 
Lynchs kognitiva metod. Och Lynch själv efterlyser en 
metod för att analysera stadens helhet vilket skulle 
kunna vara dess konfiguration som Hillier analyserar.

Hillier (1996) visar att rutnätstrukturen sprider sina 
integrationsvärde på en ganska jämn nivå över systemet 
medan trädstrukturen koncentrerar rörelsen till några 
få linjer. Det betyder bland annat att en strikt rutnät-
struktur aldrig har en fast integrationskärna utan att 
den kan vandra i systemet. Detta är det så kallade 
Manhattan syndromet. Då behövs en kompletterande 
teori som kan förklara anledningen till specifika platser 
och stråk popularitet, Lynchs teorier om formens 
påverkan på vår uppfattning av stadsmiljön kan utgöra 
ett sådant komplement. 

I Lynchs analysmetod är barriärer som vattendrag och 
järnvägar ett av de tydligaste elementen. I Space syntax 
får barriärer ingen plats i analysen, utan syns bara som
avbrott i flödesnätet. Men Hilliers (1996) fyra 
konfigurativa principer ger ledning om var barriärer 
gör mest skada och var de bör brytas för att ge störst 
resultat. En Space syntaxanalys av strukturen före och 
efter förändringar visar hur effektiva de är. 

Att Lynch menar att stråk stärks och förtydligas där 
trafiken kanaliseras och det bara finns en valmöjlighet 
kan ses som ett argument för den konfigurativa träd-
struktur som Hillier så starkt motsätter sig. Å andra 
sidan trycker Lynch på vikten av distriktens särprägel 

Jämförelse av orienterbarhetsteorier

Båda analysmetoderna hanterar samma problem, 
nämligen att beskriva varför folk hellre rör sig längs
vissa gator än andra, för Hillier är svaret dess 
placering i staden i stort, deras integration. För 
Lynch är svaret deras utformning. 
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menar han att det är oerhört viktigt att de är väl-
integrerade och öppnar sig mot den omgivande staden, 
annars verkar de som barriärer och skapar vita fläckar 
på den mentala kartan. Hillier förordar en kort modell 
med rikare variation av delarna, detta ger delarna 
starkare särprägel och stämmer med Lynchs metod. 

För Lynch är det grundläggande att den mentala kartans 
beståndsdelar är tydliga. Ett distrikt med distinkta 
gränser är lätt att urskilja och det skulle kunna motsäga 
Hilliers tes om att hög integration ger bra orienter-
barhet. Men Lynch menar att bra gränser har många 
kopplingar och att ett integrerat distrikt är tydligare i 
den mentala kartan. 

Hillier menar visserligen att stadens konfiguration är 
grunden för dess funktion och orienterbarhet, men även 
att dess användning och form har betydelse. Lynch 
(1960) såg i sina studier tecken på att förändringen av 
en del kunde påverka bilden av hela strukturen, vilket 
stämmer med Hilliers konfigurationsteori. 

Lynch menar att trots ett stort avstånd ökar förståelsen 
för stadens geografi när man står vid en gata som leder 
till stadens centrum. Vidare hävdar han att uppfatt-
ningen av avstånd kan bero på hur väl en struktur kan 
förstås och tar som exempel två Los Angelesbor som 

Lynch och Hillier kommer trots skilda utgångs-
punkter övrerens om många orienterbarhets-
förbättrande egenskaper. Även svenskar som har 
skrivit om orienterbarhet, som Klasander (2001), 
Bergström (1996) och Balgård (red. 1994), är i 
mycket överrens med Lynch och Hillier om hur en 
orienterbar stad ser ut: den orienterbara staden är 
strukturerad som ett rutnät, har gator med många 
byggnadsentréer istället för vägar. Dessutom 
är den byggd tät med blandade funktioner och 
många kopplingar mellan stadsdelarna. 

först anger Manhattan som exempel på en lättorienterad 
miljö och sedan (helt felaktigt) hävdar att Manhattan 
är mindre än Los Angeles centrum. Dessa två exempel 
stämmer överens med Hilliers uppfattning att 
topologiska avstånd är intressantare än geografiska. 
Men intressant är att Lynch beskriver att Manhattan 
har en liknande konfiguration som Los Angeles centrala 
delar, med gator i rutnät. Vad som gör Manhattan 
mer orienterbart är enligt Lynch de lätt identifierbara 
distrikten tydligt ordande mellan floderna samt 
skillnaden i namn och form på de nordsydgående 
avenues och de ostvästliga streets. 
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Nät och träd 
En stad med kort modell karaktäriseras, enligt Hillier 
(1996), av god orienterbarhet eftersom stadens 
funktioner finns i ett topologiskt rutnät av gator, där 
funktionerna överlappar varandra. I en stad med lång 
modell är funktionerna strukturerade som träd, grenarna 
längst ut är svåra att hitta.  

I en nätsstruktur befinner sig alla gator topologiskt på 
nära varandra. Eftersom alla gator då är lättillgängliga 
lämnar konfigurationen stora friheter för vägval och 
rörelseflödena kommer att fördelas jämnt. I en träd-
struktur sker alla rörelser via stammen som har hög 
integration medan kvistarna långt ut har en mycket 
låg integration, inga andra än de boende rör sig där. 
En stad arrangerad som ett träd gör att vi hamnar 
topologiskt långt från våra målpunkter även om det 
geografiska avståndet är kort. En rutnätsstruktur för 
oss topologiskt närmare våra mål och ger oss fler 
möjligheter att hitta rätt väg. 

Bergström (1996) beskriver förortsmiljöer med koncen-
trerande verkan, det finns få valmöjligheter för att röra 
sig på och butikskoncentrationen gör att alla människor 
befinner sig på samma ställe medan övriga delar är 
folktomma.

Övergången från nätsstruktur till trädstruktur berodde 
enligt Hillier framför allt på avståndet mellan specifika 
punkter kom i fokus istället för avståndet från alla 
punkter till alla punkter. 

Väg och gata 
Gator och vägar skiljer sig åt både utseendemässigt och 
funktionellt. Modernismens ideal med bostädernas sol- 
och lufttillgång i centrum var en rumslös väg, helt olik 
den traditionella stadens tydliga gaturum. Lamellhus 
fritt park i motsats till hus i liv med gatan. 

I förorterna byggdes efter andra världskriget nya 
stadsmiljöer utan gator men med slingrande vägar 
mellan lamellhus och enfamiljshus. Genom centrum-
saneringen fick även stora delar av stadskärnorna 
otydliga vägar med egen struktur istället för gator med 
direkt koppling till husen. 

Vi kan, enligt Klasander (2001), bara orientera oss på 
ett enkelt sätt när rörelsestrukturen samspelar med 
byggnadsstrukturen. När hus grupperar sig på grund av 
liknande gestaltning, bör de även ha likande 
strukturella egenskaper, en samling punkthus 
identifierar vi lätt som typologisk grupp, men om vissa 
av husen har entréer mot gatan och de andra från 
parken på andra sidan utgör de två skilda strukturella 
grupper. Vår bild av miljön stämmer inte överens med 
hur den används. 

ortofoton: www.kartor.eniro.se
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Trafikleden är den mest typiska vägen och beskrivs av 
Balgård (red. 1994) som ett element som delar staden 
med staket, bullervallar, planfria korsningar, avvikande 
belysning och få av- och påfarter. Gator är motsatsen 
till lederna och länkar samman stadens enheter och 
behövs för att leda livgivande trafik och rörelse till alla 
stadens områden. Områden och gator dör om de stängs 
av från det kontinuerliga flödet. 

Lynch (1960) beskriver hur många stadsbor har 
problem med att få bilden av trafikledsnätet att 
överrensstämma med bilden av övriga staden. Att röra 
sig på trafikleder är som att köra i en tunnel, vi ser inte 
staden, dels på grund av avskärmningar men även till 
följd av den höga hastigheten. När vi kommer av trafik-
leden är vi ofta förvirrade och osäkra på var vi befinner 
oss. Från den omgivande staden blir trafikleden en 
barriär och vi förstår vi inte vart den leder eftersom 
leden inte är del av den övriga stadens mönster. 

Byggnadsentréer
Hillier (1996) beskriver skillnaderna mellan en gata 
och en väg med termen konstituering som anger i vilken 
mån stadsrummet har byggnadsentréer. Ett stadsrum 
med entréer till den omgivande bebyggelsen blir en 
målpunkt och har förutsättning för att bli en plats med 
liv och händelser. Stadsrum utan byggnads-
entréer saknar en meningsfull relation till den 
omgivande bebyggelsen, rummet blir inte minnesvärt 
eller en målpunkt utan endast en transportsträcka. 

Även Bergström (1996) menar att byggnadsentréer 
eller andra öppningar mot byggnadernas inre, som 
skyltfönster, har mycket stor betydelse för en gatas 
användning, en gata utan entréer gör att vi skyndar förbi 
den så fort som möjligt, den motverkar sociala möten 
och får liten betydelse för oss. Byggnader med entréer 
åt gårdssidan gör att de boendes aktiviteter försiggår 
på gården, besökares rör sig endast på gatan och därför 
får de boende en otydlig bild av vad som försiggår på 
gatan och besökarna får ingen förståelse för områdets 
innehåll.  Slutna fasader gör en plats karaktärslös, den 
upplevs som enbart ett mellanrum, en ickeplats. 
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Uppdelning och blandning
I funktionsblandade stadsstrukturer rör vi oss, 
enligt Klasander (2001), kors och tvärs mellan olika 
målpunkter, vi kan starta på alla platser och kan ha som 
mål vilken annan plats som helst i staden. När vi rör 
oss i en funktionsseparerad stad kan vi också utgå från 
vilken plats som helst, bostäderna eller arbetsplatserna, 
men har ett gemensamt mål, centrumplatsen med 
affärer och kollektivtrafik. Därför blir rörelsemönstret i 
en sådan struktur mer ensidigt, vi lär inte känna andra 
delar än de som ligger mellan hemmet, arbetet och 
centrum. 
 
Också Hiller (1996) kritiserar det moderna stadsbyg-
gandets uppdelning av funktioner där vi bor, arbetar 
och handlar i olika områden i staden. Han pekar även 
på en uppdelning av förflyttningar mellan och inom 
stadsdelar, när de människor som gör en längre resa 
använder ett annat rum än de som gör en kort. Endast 
för de kortare resorna används gator, för längre vägar. 
Uppsplittringen av längre och kortare förflyttningar 
betyder att blandningen av boende och besökare i det 
offentliga rummet minskar, vilket ger otrygga 
förflyttningar, sociala problem, identitetslösa bostads-
områden och minskat underlag för den lokala handeln.

Tät och gles bebyggelse
Bilens popularitet har lett till att bebyggelsen blivit 
glesare i städerna, att gränsen mellan stad och 
landsbygd blivit otydlig. I den täta staden finns fler 
målpunkter nära oss och det är därför lättare att hitta 
fler attraktioner än i den glesa staden där vi måste gå 
långt.

En av den modernistiska stadens största problem 
enligt Bergström (1996) utgörs av alla odefinierade 
mellanrum, som vi inte kan ta till oss eller minnas och 
som dessutom leder till stora avstånd som fjärmar oss 
från varandra. Rum ska ha tydliga funktioner så att vi 
förstår dess betydelse i staden som helhet. Storskaliga 
och inåtvända områden tillsammans med stora avstånd 
motverkar att andra än boende använder dem. Samma 
effekt har trafiksystem i form av utifrånmatning som 
leder oss runt områden istället för in i dem, särskilt 
kvällstid då vi gärna undviker ödsliga och dåligt 
upplysta gångvägar. 
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Isolering och öppenhet
För att vi ska få en djupare förståelse av staden menar 
Lynch (1960) att den måste locka till utforskning. De 
delar vi inte av nödvändighet måste besöka kan skapa 
stora luckor i den mentala kartan om de inte har en 
tydlig karaktär. Enligt Bergström (1996) är gränser 
nödvändiga för att staden ska locka till utforskande, 
ser vi genast allting, som i den öppna modernistiska 
staden, finns ingen anledning att närmare undersöka 
delarna. Gränser som bara delvis skymmer leder vår 
uppmärksamhet mot det som skymtar fram därbakom. 

Även Hillier och Hanson (1984) menar att staden och 
stadsdelarna bör öppna sig för besökare och menar att 
det sker i städer med kort modell med rutnäts-
konfiguration, men inte i städer med lång modell där 
en hierarkisk uppdelning av rummet leder till slutna 
enklaver för enbart de boende. Den långa modellens 
trädstruktur leder inte vidare och de inre rummen, 
bostadsområdena, har därför inget intresse förutom 
för de som bor där. Slutna gaturum bör kompenseras 
genom tydliga globala visuella kopplingar. 

Lynch (1960) håller med Hillier om att alltför hårt 
ordnade städer inte är lätta att förstå sig på, städer bör 
enligt Lynch vara sammanhängande, delarna bör öppna 
sig mot varandra, men samtidigt tydligt skilja sig åt för 
att få tydlig identitet. 

Ett starkt samband mellan stadsdelarna innebär, enligt 
Hillier (1996), även en tydlig identitet för områdena. 
Varje stadsdel får ett tydligare rumsligt sammanhang. 
När stadsdelarnas relation till omgivningen tydlig-
görs ökar orienterbarheten. Brist på tydliga visuella 
kopplingar till omgivningen leder till identitetslöshet, 
vilket är en av orsakerna till att många moderna 
stadsdelar saknar identitet.
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Flexibel och statisk stad
Den övergripande ramen av tydliga noder, stråk, och 
distrikt bör vara tydlig, men Lynch (1960) varnar för att 
en alltför specialiserad fysisk form, med bara ett stråk 
till en målpunkt, ett fåtal landmärken och orubbliga 
gränser mellan distrikt leder till att det enbart finns 
ett sätt att se staden, en enda mental karta. En sådan 
mental karta passar varken alla människor eller en 
enskild människa vid olika tillfällen, en oprövad tur 
känns obekväm eller skrämmande. Och en sådan miljö 
blir både begränsande och tråkig. Motsatsen är en miljö 
fylld med möjliga orienteringspunkter och vi har ett 
rikt utbud av vägar att välja på för att nå ett mål. Ett 
komplicerat och kontinuerligt mönster som tål 
förändringar. 

Även Hillier (1996) trycker på vikten av att staden 
är anpassbar och mångsidig. En sådan konfiguration 
kännetecknas av en kort modell med stor ringighet och 
litet topologiskt djup. På så sätt finns det ett stort antal 
vägar att välja på för att ta sig till en målpunkt och 
vägarna är inte krångliga. 

Variation och enhetlighet
För att vi ska kunna använda oss av det konkreta 
orienteringssytemet måste stadens gator och platser 
skilja sig från varandra.

Balgård (red. 1994) menar att funktionalistiska städer 
och stadsdelar ofta är upplevelsemässigt fattiga och till 
förvillelse lika. Stadsplaneringen och arkitekturen under 
modernismen gav miljöns gestaltning liten vikt, istället 
fokuserades på det rationella byggandet.

Det grundläggande problemet med modernistiska 
områden, är enligt Bergström (1996), deras höga 
abstraktionsgrad; en förenkling av delarna, funktions-
separering och standardiserad gestaltning. 
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Besökare, nyinflyttade & rotade
Den som länge bott i en stad har en komplett bild av de 
delar som ofta används, området kring hemmet, arbetet 
och centrum, men kan ha en ofullständig bild av andra 
områden, i dessa områden är även de gamla falköpings-
borna besökare och behöver förbättra sin kunskap. 

I övrigt behöver gamla falköpingsbors kunskap om 
staden överföras till nyinflyttade och besökare. Deras 
mentala karta bör stämma överens så att besökare 
uppfattar de allra viktigaste delelementen och de 
nyinflyttade fyller på den grunden med de näst 
viktigaste elementen. Platser som är funktionellt eller 
symboliskt betydelsefulla bör vara rumsligt markerade. 
Viktiga stråk och smidiga genvägar bör lätt gå att känna 
igen. 

Eftersom besökare och nyinflyttade orienterar sig efter 
topologiskt enkla vägar, bör de för de gamla falköpings-
borna viktiga platserna vara välintegrerade och därför 
lätta att hitta. 

Utgångspunkter för analys
En orienterbar stad 
I den följande studien får Hilliers och Lynchs metoder 
komplettera varandra, Falköpings konfiguration och 
stadsrummen är grunden, skelettet, som behöver vara 
välintegrerade, särskilt på viktiga stråk och platser. 
För att förtydliga läsbarheten behöver skelettet kläs 
på med formegenskaper som förstärker de viktiga 
stråken och platserna. De viktiga stråken och platserna 
bör vara lättfunna, alltså ha hög integration. Och de 
lättfunna platserna bör utnyttja sin potential genom 
en markerad form så att de blir en del av den mentala 
kartan. 

Lynch, Hillier och andra sakkunniga är överens om 
att städer fungerar bäst i nätsstruktur med tydliga 
kopplingar mellan stadens delar. Gator är lättare att 
förstå än vägar, byggnadsentréer längs alla gator och 
platser gör dem minnesvärda. 

Utöver de egenskaper som enligt både Hillier och 
Lynch främjar orienterbarheten lär oss Hillier vikten 
av en välintegrerad konfiguration, tydliga, långa axiala 
rum och tydliga tvådimensionella platser, som 
definieras av många objekt.

Lynch kompletterar den begripliga strukturen med 
många och distinkta stråk, gränser, distrikt, noder och 
landmärken. 

Sammanfattningsvis är en orienterbar stad en 
läsbar stad där vår bild överensstämmer med den 
fysiska verkligheten. Nyinflyttades och besökares 
bild av staden överensstämmer med rotade 
stadsbors bild. Platsers funktion och form överens-
stämmer, liksom deras 
konfigurativa djup, alltså hur lättillgängliga de är. 
Staden går att känna igen mellan dag och natt, 
sommar och vinter. Viktiga platser har tydliga 
namn som stämmer med formen och funktionen. 
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Falköping - en presentation

falevi

Falköpings centrumnod är Stora Torget som samlar 
butiker och restauranger. Genom torget passerar 
Storgatan varav en liten del är gågata. I närheten av 
torget ligger Falköpings största kyrka, Sankt Olof. 

Falköpings andra nod är stationsområdet som kallas 
Ranten efter Rantens Hotell som ligger där. Järnvägs-
stationen är en tidstypisk funkisbyggnad. De flesta 
tågresenärer passerar inte genom stationsbyggnaden 
då entrén till perrongerna utgörs av en tunnel under 
spåren. Både lokal- och fjärrbussarna stannar norr om 
stationen. 

Mellan stationen och Stora Torget löper S:t Olofsgatan 
som kallas Ströget och kantas av gamla träd, spridda 
butiker och Falköpings stadspark som kallas Plantis. 
Där Ströget övergår i Järnvägsgatan ligger en rondell 
som heter Ovadellen. Från den utgår Bangatsleden som 
omsluter hela södra Falköping och tillsammans med 
Hollendergatan utgör ett populärt bilstråk. 

Parallellt med Ströget går S:t Sigfridsgatan som 
närmare stadskärnan övergår i Dotorpsgatan. Längs det 
stråket finns kulturella inrättningar som biblioteket och 
stadsteatern. 

Vinkelrätt mot Ströget och Dotorpsgatan skär Odengatan 
genom hela Falköping. Efter passagen under järnvägen 
byter den namn till Göteborgsvägen. På Odengatans 
södra sida ligger det gamla sjukhuset, ett stort tegel-
komplex. På den norra sidan finns den största delen av 
Falköpings sportanläggningar samlade i Oden Sport-
center. 

gamla 
stan
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Mösseberg

Stora Torget

S:t Olofs kyrka

Kurortshotellet
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Gamla Stan

Oden sportcenterStorgatan

Gamla sjukhuset

Stadsteater och medborgarhus
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Lynch teorier och metoder har applicerats på Falköping.  
En mental falköpingskarta har utkristalliserat sig med 
stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken. Många 
av den mentala kartans delelement har inte en form 
som överensstämmer med deras betydelse, vilket gör 
det svårare för nyinflyttade och besökare att uppfatta 
vilka som är Falköpings viktigaste platser. 

Kartorna har tagits fram utifrån platsstudier, Falköpings 
stadsarkitekt Lennart Krooks hjälp samt kartskisser 
ritade av slumpmässigt utvalda falköpingsbor och 
besökare, sammanlagt åtta personer. 

Mentala Falköpingskartor
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Besökarens Falköpingskarta
Den som för första gången besöker Falköping har svårt 
att läsa staden, det är besvärligt att hitta Stora Torget 
eftersom det ligger så avsides. Torget i sig är ett tydligt 
centrum, men mycket introvert; det ger inga ledtrådar 
om hur besökaren kan ta sig vidare. Storgatan västerut 
inbjuder till vidare utforskning, men gårdsgatan med 
affärer slutar strax och istället skymtas en grå silo, 
vilken talar om motstatsen till stadskärna. 

Ströget är till stora delar distinkt, men vid ändpunkt-
erna, stationen och S:t Olofs kyrka, är det mycket svårt 
att uppfatta. S:t Sigfridsstråket har tydligare 
kopplingar till både torget och stationen, men mycket 
lite stadsmässighet däremellan och inger därför en 
känsla av att vara på väg åt fel håll.  Besökaren missar 
lätt det trivsamma Ströget. 

Det är lätt gjort av besökaren att utgå från att Falköping 
endast korsas av en järnvägslinje och att utgå från 
att den linjen är rak. Därför uppstår lätt förvirring 
när besökaren försöker orientera efter de två svängda 
spåren. På liknande sätt är det svårt att först S:t 
Sigfridstråket och Strögets sträckningar och riktningar 
eftersom de kröker svagt. 

Viktigast för besökaren är att förstå kopplingen mellan 
stationen och torget. Stadens vackraste delar, torget, 
Gamla Stan, Kurortsmiljön och Mösseberg bör vara lätta 
att hitta. 
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Efter att ha spenderat lite längre tid i Falköping börjar 
den fragmenterade kartan växa samman till en förstålig 
helhet. De viktigaste stråken och sambanden har blivit 
tydliga. Ströget har upptäckts, men att det och S:t 
Sigfridsstråket är parallella och ligger nära varandra är 
svårare att uppfatta på grund av de otydliga riktnings-
förändringarna på båda gatorna. Att biblioteket och 
stadshuset ligger tillsammans med Centralskolan är 
svårt att se på grund av den otydliga kopllingen emellan 
byggnaderna. 

Den nyinflyttade falköpingsbon har förstått Mössebergs 
betydelse för Falköping och att det överhuvudtaget finns 
bebyggelse på andra sidan spåren. Att järnvägen i söder 
delar upp sig i två spår ger en mycket bättre förståelse 
av stadens uppbyggnad, men eftersom det inte finns 
något av intresse mellan spåren är uppfattningen av 
områdets storlek dålig. 

Den bilburne falköpingsbon upptäcker snabbt Bangat-
sleden och Hollendergatan som sluter in stadens södra 
delar och Odengatans och Scheelegatans betydelse för 
kontakten över spåren blir tydlig. 

Trots längre vistelse i Falköping är det lätt att missa de 
vackraste falköpingsområdena. Ytterligare ett sådant 
område som borde lyftas fram är den charmiga trävilla-
bebyggelsen mellan stationen och kurorten som visar på 
Falköpingshistoria: hur staden växte kring och på grund 
av järnvägen. 

Nyinflyttade falköpingsbons karta
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Rotade falköpingsbons karta
Den som länge bott i Falköping har fulltsändigt klart för 
sig hur viktiga platser är sammankopplade, och har fyllt 
i kartan med många detaljer och landmärken. Men det 
finns ändå delar som mycket sällan eller aldrig besökts 
och kartan har därför luckor. Området kring och mellan 
järnvägsspåren är en sådan lucka. Likadant med många 
bostadsområden exempelvis de i norr och stor del av 
bebyggelsen på andra sidan järnvägsspåren. 

Bilen används flitigt av falköpingsborna och för att 
uppmuntra till mer cykling och promenerande bör gång- 
och cykelvägarna vara lätta hitta och följa och upplevas 
vara korta. 

Intressant är att kartor ritade av personer som många 
gånger besökt Falköping var detaljerade och i mycket 
överensstämde med de rotade falköpingsbornas, med 
ett tydligt undantag: torget, som endast otydligt fanns 
med på fleragångsbesökarnas kartor. 
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De tydligaste stråken i Falköping är Ströget och 
Odengatan som tillsammans med kortare delar av 
Storgatan och Dotorposgatan är mycket välanvända. I 
övrigt finns mycket gång- och cykeltrafik längs ett antal 
stråk i ostvästlig riktning. 

Järnvägen är en tydlig gräns som många strukturerar sin 
mentala karta utifrån. Bangatsleden, Hollendergatan, 
Danska vägen, Scheelebacken samt delar av Odengatan 
och Wetterlinsgatan upplevs, dels som stråk, men 
främst som gränser.

Stan och Ranten är de två tydligaste distrikten tätt 
följda av Oden sportcentrum och Ålleberg Center, det 
sistnämnda dock oftare under namnet PA:s. Andra 
distrikt är gymnasieområdet, sjukhusområdet, de 
isolerade bostadsområdena Tåstorp och Södra Bestorp, 
Vilhemsro och Karlslundsområdet där det byggs nya 
exklusiva villor. 

De största noderna är torget och stationen samt Ica-
butiken PA:s. Rondellen Ovadellen har stor betydelse 
för boende på berget, ibland som utgångspunkt för den 
mentala karta. Även rondellerna i stadens utkant och 
Hästbackens parkering har stor betydelse för bilburna 
falköpingsbor. Biblioteket är en viktig nod för kultur-
intresserade. Dotorps fritidsområde och kurortsparken 
är samlingspunkter främst för boende i närheten.

Viktigaste landmärken är Mösseberg, det gamla 
sjukhuset och S:t Olofs kyrka. Andra landmärken är 
utsiktstornet på Mösseberg, kurortshotellet, Falbygdens 
Ost, stadsteatern och polishuset. 

stråk

gränser

distrikt 

noder

landmärken

Den mentala kartans delar
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Brister i kartan
Torget ger ingen ledning om vad som finns omkring det 
och både direkt norr och söder om torget finns platser 
med mycket otydlig och icke stadsmässig form som inte 
signalerar närheten till centrum. 

Många av de viktiga stråken, inklusive Odengatan och 
delar av Ströget och Storgatan, saknar en form som 
överensstämmer med deras betydelse.

Platser med särskilt stor risk för förvirring och osäkerhet 
vid vägval är Järnvägstorget, korsningen Wetterlins-
gatan-S:t Sigfridsgatan, platserna där Odengatan korsar 
Ströget och Dotorpsgatan samt gång- och cykel-
undergången under järnvägen söder om stationen. 

Många delar av staden har svaga kopplingar till andra 
delar av staden, särskilt över järnvägsspåren. 
Järnvägens sträckning är otydlig i många mentala 
falköpingskartor på grund av den svängda formen och 
splittrade omgivande bebyggelse. Särskilt området 
mellan järnvägslinjerna är svårgreppbart. Även S:t 
Sigfridstråkets sträckning är osäker. 

?
?

?

viktig plats med otydligt form

viktig plats med otydlig riktning

svag koppling

viktigt stråk med otydlig form

otydlig sträckning/utbredning

?

?

?

?

?

?



- 52 -

Hilliers toerier har applicerats på Falköping genom ett 
flertal space syntaxanalyser. Dessa analyserar 
Falköpings axiala rums konfiguration. Axiala rum är de 
linjer vi rör oss längs i staden och motsvaras av sikt-
linjer. Inom space syntaxforskningen analyseras staden 
även utifrån konvexa rum som är tvådimensionella rum, 
stadens ”breda platser” samt isovister: den samman-
lagda yta som är synlig från ett axialt eller konvext rum. 

Alla tre typer av stadsrum kan beskrivas utifrån deras 
mått av symmetri och distribution, det vill säga 
hur integrerat rummet är i den globala och lokala 
stadsstrukturen och i vilken mån det är del i ett system 
av ringformade vägar. Men för stadens orienterbarhet 
har linjerna vi rör oss längs störst betydelse och därför 
utgår space syntaxanalyserna av Falköping från en 
axialkarta. 

Analyserna har gjorts med hjälp av datorprogrammet 
Depthmap, men axialkartan har skapats genom 
indelning av gaturummen i fält. Axialkartan beskriver 
gåendes och cyklisters rörelsemöjligheter, alltså finns 
gång- och cykelvägar medtagna medan trafikleder som 
inte lämpar sig för gång- och cykeltrafik lämnats ute. 

Space syntaxanalyser

stora
torget

ströget

stationen

storgatan
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Globalt val 
Globalt val är ett mått på hur ofta en linje befinner sig 
på det topologiskt sett kortaste avståndet från en linje 
till en annan linje, alltså från varje linje till varje annan 
linje i systemet. Det blir ett värde på gatans potentiella 
användning. Vi, särskilt som besökare eller nyinflyttade, 
tar oftast den topologiskt kortaste vägen, och därför ofta 
en gata som är en del av många sådana korta vägval. 

De globala valvärdena är färgkodade, de linjer som i högst 
grad befinner sig på det kortaste avståndet mellan alla 
andra linjer är röda och de vi mycket sällan väljer att 
passera på väg någon annanstans är blå.

I mycket överensstämmer de mest valda gatorna med de 
viktiga stråken i de mentala falköpingskartorna, med det 
tydliga undantaget storgatan och därmed torget som finns 
i den näst minst valda färggruppen, grönblå, och som det 
alltså är mycket otrolig att vi passerar på väg till någon 
annan plats eller bara råkar komma förbi. Detta är enligt 
Hilliers teorier orsaken till att besökare som efter många 
besök har en mycket detaljerad mental karta, men en 
mycket svag bild av centrum. 

linjen passeras ofta 
på vägen mellan två 
andra platser

linjen passeras 
mycket sällan på 
vägen mellan två 
platser
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Global integration
Global integration visar hur delarna förhåller sig till 
helheten, gatorna i staden som helhet. Längre 
förflyttningar sker ofta längs globalt välintegrerade 
stråk eftersom dessa är lättillgängliga från alla andra 
delar av staden. En gatas globala integration beskriver 
framförallt hur lättfunnen den är för en besökare eller 
nyinflyttad falköpingsbo. 

Den globala integrationen mäts genom att det 
topologiska djupet beräknas från en linje till alla andra 
linjer i systemet. Linjens djupmedelvärde beräknas, 
ju lägre detta är desto högre är linjens integrations-
värde. Linjernas integrering i systemet visas genom 
en färgkodning på axialkartan. Skalan går från rött till 
blått, de mest integrerade linjerna är röda och de mest 
segregerade blå.

Intressant med den globala integrationen i Falköping 
är att dess kommersiella centrum, torget, inte ligger 
lättfunnet, det gör dock Järnvägsgatan, Ströget, 
S:t Sigfridsstråket, Odengatan och Wetterlinsgatan som 
alla är viktiga beståndsdelar i de mentala falköpings-
kartorna. Bangatsleden, Holländergatan och Danska 
vägen som är viktiga bilstråk har låga integrationsvärden 
på grund av de få kopplingarna.  

linjen tillhör de 
globalt mest 
väl integrerade

linjen tillhör de 
globalt sämst 
integrerade
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Lokal integration
Den lokala integrationen beskriver hur stadens delar är 
internt uppbyggda, hur väl gatorna är integrerade i sitt 
närområde. Kortare förflyttningar inom stadsdelen sker 
främst längs lokalt välintegrerade stråk eftersom de är 
väl tillgängliga i sitt närområde. Gatans lokala 
integration visar gatans troliga användning av de 
boende i närområdet.

Lokal integration beräknas utifrån olika många topo-
logiska steg beroende på om staden präglas av 
integrerade eller segregerade stadsdelar. För att få ett 
resultat som skiljer sig från det globala används ett 
fåtal steg i en integrerad stad och ett högre i en mycket 
segregerad stad. Normalt används tre topologiska steg, 
men eftersom Falköping är en relativt liten och väl-
integrerad stad används här två steg. Antalet linjer som 
nås via två steg från varje enskild linje avgör då den 
lokala integrationen. Den lokala integrationen redovisas 
likt den globala som en färgkodad axialkarta.   

linjen tillhör de lokalt 
mest välintegrerade

linjen tillhör de lokalt 
sämst integrerade
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Gator och vägar
Utifrån teorierna om vikten av en tydlig relation mellan 
gata och byggnader har Falköpings gator i fält skattats 
efter gaturummets tydlighet samt mängden byggnads-
entréer och deras tydlighet. Gatorna är färgkodade från 
rött till gult: mörkt röd är en gata med tydlig koppling 
till sin omgivning, en gul linje är en väg med otydligt 
gaturum och mycket få eller inga byggnadsentréer. 

Flera av de viktiga stråken i Falköping har en otydlig 
relation till omgivande beyggelse. Odengatan, Dotorps-
gatan, Järnvägsgatan, Bangatsleden, Wetterlinsgatan, 
Scheelebacken och delar av Danska vägen är sådana 
gator. Många av Falköpings viktigaste stråk har alltså 
en form som inte alls stämmer med deras betydelse. 
Besökare och nyinflyttade får svårt att uppfatta dem. 

På många ställen är kartan över gatornas koppling till 
omgivningen omvänd mot den globala integrations-
kartan: de mest segregerade gatorna har en stark 
koppling till bebyggelsen men ligger omgivna av väl-
integrerade vägar utan bebyggelsekoppling. Denna brist 
på överensstämmelse mellan stadens konfiguration och 
form gör Falköping svår att läsa: vi ser en väg utslängd 
över ett fält och kan inte ana att i dess ände finns ett 
bostadsområde med mängder av spännande hus och 
människor. 

Gatornas utformning

gatan har en mycket 
tydlig koppling till 
omgivningen

gatan saknar i stort 
sett koppling till 
omgivningen
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Bebyggelsens skala
På samma sätt som vi i en gata läser in större vikt än i 
en väg med otydligt gatrum tolkar vi gator omgivna av 
större bebyggelse som viktigare än gator som omges av 
mindre byggnader eller inga byggnader alls. Falköpings 
kvarter har skattats i fält utifrån bebyggelsens skala. 

I Falköping finns många av de högre byggnaderna, tre 
eller fler våningar, kring torget och längs Ströget vilket 
överensstämmer fint med deras funktion och betydelse.  
Men där stor skala inte överensstämmer med tydlig 
koppling mellan gata och bebyggelse blir bilden otydlig, 
som på Odengatan, Wetterlinsgatan och delar av Ströget 
och Dotorpsgatan. 

Stora områden i stadskärnan har ingen eller mycket 
spridd bebyggelse vilket inte överensstämmer med dess 
betydelse för staden. 

kvarteret har för 
Falköping storskalig 
bebyggelse

kvarteret saknar 
bebyggelse
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Utgångspunkter för förslag
Sammanvägd analys
Konfigurationen
En stad är lättläst och orienterbar när den mentala 
kartan, konfigurationen och gatornas hierarki överens-
stämmer. I Falköping överensstämmer de globala val- 
och integrationsvärdena för de flesta gator med deras 
betydelse i den mentala kartan. Det största undantaget 
är torget som är dåligt integrerat i förhållande till 
betydelsen det har för falköpingsborna. 

Gaturummet
Det vanligaste problemet för Falköpings läsbarhet är 
att gatornas koppling till omgivningen är svag på väl-
integrerade platser med stor betydelse i den mentala 
kartan. Dessa platser behöver ett tydligare gaturum och 
fler byggnadsentréer. Det gäller området kring gamla 
sjukhuset, Rantenområdet samt Odengatan och dess 
förlängning Göteborgsvägen. 

Mängden byggnader
Flera platser som är viktiga i den mentala kartan, som 
delar av stadskärnan och södra Rantenområdet, saknar 
stadsmässighet eftersom det där finns ingen eller allt 
för spridd bebyggelse. 

för låga integrations- och valvärden

otydligt gaturum 

för gles bebyggelse

otydlig sträckning/utbredning

dålig koppling
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Sträckningen
Om viktiga element i den mentala kartan har en otydlig 
sträckning eller utbredning är de svåra att orientera 
efter. Anledningen är ofta bristen på möjligheter att röra 
sig i området eller kring elementet, det vill säga avbrott 
i axialkartan. I Falköping är järnvägen och Falevi-
området sådana element. 

Kopplingen till övriga Falköping
Barriärer utgörs av gränser i den mentala kartan och 
syns som brott i rörelsemöjligeterna i konfigurationen. 
Sådana barriärer behöver motarbetas för att stadens 
delar ska komma närmare varandra. Bättre koppling 
behövs framförallt över järnvägsspåren, men även 
mellan Ålleberg Center och staden och mellan Ströget 
och S:t Sigfridsgatan vid biblioteksplatsen. Dessutom 
behövs tydligare kopplingar från övriga staden till 
kurortsparken, gamla stan, Södra Bestorp och Tåstorp. 

Storgatans västra del
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Förändringsbehov
Det finns många delar av Falköping som kan förändras 
för att underlätta läsbarheten. Generellt behövs många 
vägar förvandlas till gator med hjälp av ny bebyggelse 
med entréer mot gatan. Denna omvandling är extra 
viktig för vägar med höga integrations- och valvärden. 

För att förbättra integrations- och valvärdena bör 
möjligheter till ringstrukturer i gatunätet tas tillvara och 
återvändsgränder undvikas. 

De utpekade delarna i den mentala falköpingskartan 
bör på alla sätt markeras för att bli tydligare. Viktiga 
landmärken får gärna fasadbelysning och det är viktigt 
att inte bygga för dem när ny bebyggelse kommer till. 

Vid förändring av platsers utformning är det viktigt att 
den nya formen stödjer platsens funktioner. Stadens 
ljussättning ska kvällstid underlätta orienteringen 
genom att skapa rumsligheter och riktningar och genom 
att betona karaktären på olika områden. Ljus-
sättningen ska markera viktiga funktioner som 
korsningar, övergångställen, busshållplatser, angörings-
platser och entréer. Det är lämpligt att låta ljuset 
reflekteras på husens fasader så att dess karaktär märks 
även kvällstid. Fasadbelysning kan användas för att 
markera viktiga byggnader nattetid, men endast 
försiktigt eftersom en upplyst fasad kan ge kulisskänsla.

Falevi idag

Enligt den sammanvägda analysen av den 
mentala kartan, de konfigurativa 
egenskaperna och gatornas hierarki, är 
förbättringsinsatserna viktigast inom fem 
områden: Stora Torget, Falevi, Ranten-
området kring stationen, området kring 
det gamla sjukhuset samt järnvägen. Alla 
områdena har olika problem som behöver 
behandlas på olika sätt. 
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1

2

3

4

5

1 Stora torget
Torget är Falköpings viktigaste plats, den 
kommersiella och sociala noden. Därför är det extra 
problematiskt att torget har relativt låga konfigurativa 
värden. Torget borde ha de allra högsta värdena i hela 
staden. Dessutom signalerar inte torget sin närvaro i 
omgivningen. 

2 Falevi
Området mellan Västra Stambanan och Jönköpings-
banan är en stor vit fläck i den mentala falköpings-
kartan och utgör en stor barriär mellan bostadsområ-
dena på berget och stadskärnan. 

3 Ranten
Området kring stationen är efter stadskärnan det 
viktigaste i Falköping och entrén för alla tågresenärer. 
Området upplevs inte stadsmässigt och leder besökarna 
fel. 

4 Ströget
Längs den viktiga kopplingen mellan järnvägsstationen 
och stadskränan ligger det gamla sjukhuset. Kvarteret 
rymmer storskalig bebyggelse glest placerad i en 
parkmiljö. Det uppluckrade gaturummet leder till 
förvirring angående i vilken riktning stadens centrum 
finns. Stadsparken Plantis intill Ströget missas lätt. 

5 Järnvägen
Längs stora delar av sträckningen kantas järnvägen av 
industrier och andra verksamheter vilket gör 
sträckningen otydlig. Järnvägsundergångarna är lätta att 
blanda ihop. Eftersom det finns få undergångar utgör 
järnvägen en stor barriär. 
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Förbättrad orienterbarhet
Detta avsnitt utgår från de platser som i förra 
avsnittet utpekades utgöra en brist för 
Falköpings läsbarhet. Dessa platser analyseras 
vidare utifrån den aspekt som i analysdelen 
visade sig vara problematisk. 

Lynchs verktyg används för att förtydliga 
delarna i den mentala kartan. Där platsen visat 
sig ha dåliga konfigurativa värden har space 
syntaxmjukvaran Depthmap använts för att 
prova lösningar för att höja integrationen och 
valvärdena. Där besökare lätt går fel används 
Bergströms analysmetod av hur platsens 
gestalt styr våra rörelser. 
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Förbättrad orienterbarhet

1

2

3

4

5

1 Stora torget
Förlängning av Storgatan för förbättrad integration,  ny 
bebyggelse i torgets närhet för ökad stadsmässighet

2 Falevi
Ny villa- och radhusbebyggelse för att ge området en 
plats i den mentala kartan

3 Ranten
Ny entré från tågen för bättre välkomnande, ny 
bebyggelse och detaljutformning för att leda besökaren 
mot Ströget

4 Ströget
Ny bebyggelse som markerar korsningen Ströget-
Odengatan. En stadspark som växer ut i gatan och 
förvandlas från barriär till länk.

5 Järnvägen
Nya passager samt ny gestaltning av befintliga under-
gångar för att skilja dem åt. 
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1 Stora Torget
Konfigurativa egenskaper idag
Stora torgets största problem är dess placering i stadens 
utkant, vilket ger det dåliga konfigurativa egenskaper. 
De globala valvärdena visar att det är mycket otroligt 
att passera torget på väg någon annanstans i Falköping. 
Torgets globala integration är högre, men det tillhör inte 
de bäst integrerade platserna vilket är en stor brist för 
en stads centrum. För att höja värdena och göra torget 
till en plats som ofta passeras av invånare och lättare 
hittas av besökare behövs fler och topologiskt genare 
kopplingar till övriga staden. Dessutom bör torgets läge 
i Falköpings utkant bli mindre markant genom nya gator 
och bebyggelse söder och väster om torget. 

Det område som nås med två topologiska steg från 
torget är inte särskilt stort vilket gör att torgets lokala 
integration inte övrensstämmer med dess betydelse i 
staden. Gatorna som passerar torget bör i möjlig mån 
förlängas för att på så sätt nå ett större omland och 
stärka torgets ställning.

globalt val i Falköpings stadskärna

global integration i Falköpings stadskärna

lokal integration i Falköpings stadskärna

stora
torget

storgatan

stora
torget

storgatan

stora
torget

storgatan
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Torgets visuella räckvidd idag
Torgets andra problem är att det är mycket slutet 
och inte signalerar sin närvaro i omgivningen. Det är 
omgivet av parkeringsplatser som oftast står halvtomma 
och gröna fält som vi läser som motsatsen till ett stads-
centrum. Däremot saknas parkanläggningar. 

Den viktigaste entrén till torget är via Storgatan 
västerifrån, som man når via Ströget. Närmast torget 
är Storgatan omgjord till gågata med en tydligt stads-
mässig form, men den fortsätter inte hela vägen till 
mötet med Ströget. Entrén från Dotorpsgatan är den 
viktigaste från norr. Den är trång med slitna byggnader, 
men har en omtänksamt gestaltad markbeläggning. 

Söder om torget ligger Prästgårdsgärdets parkering, 
gröna åkrar och S:t Olofs kyrkogård. Österifrån passeras 
Hästbackens mycket stora parkering på väg mot torget. 

åker söder om Stora Torget

Hästbackens parkering
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Förändringar

A Markerad entré norrut

B Ett nytt gångstråk till Vilhelmsberg utgör en 
förlängning av Storgatan österut

C Ny affärs- och bostadsbebyggelse kring Häst-
backens parkering

D Storgatan förlängs västerut och förbinds med 
Gamla Göteborgsvägen förbi den gamla konfektyr-
fabriken och under Jönköpingsbanan genom en ny 
undergång

E Ny bebyggelse i torgets omgivning ger en högre 
stadsmässighet och ett tydligare centrum

A

B

C
D

E

E

E

stora
torget

storgatan
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A Torgets koppling norrut
För att markera torgets närvaro föreslås den viktigaste 
entrén från norr få nya bostäder ovanpå en befintlig 
affärslokal. Den mer stadsmässiga markbeläggningen i 
gränden föreslås få fortsätta ut i korsningen med Träd-
gårdsgatan. En mycket sliten affärslokal bör få ny puts.

Använda verktyg
Dotorpsgatan närmast torget får en mer distinkt form 
genom att nya bostäder byggs ovanpå en envånings 
affärsbyggnad, på så sätt får gaturummet enhetligare 
väggar.

Fogen mellan Dotorpsgatan och Trädgårdsgatan 
uppmärksammas genom att Dotorpsgatans sten-
beläggning fortsätter ut i korsningen.

När Dotorpsgatans stenbeläggning fortsätter ut i kors-
ningen får gatan en högre kontinuitet.

En stads centrum är normalt den mest välhållna 
stadsdelen. För att signalera centrum måste 
byggnaderna längs torgets entréer vara välunderhållna. 

tydligare markerat 
skyltfönsterparti

nya bostäder 
i två plan

förlängning av Dotorps-
gatans markbeläggning
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B Torgets koppling österut
För att förbättra torgets konfigurativa egenskaper 
föreslås en förlängning av det befintliga gångstråket 
från torget mot S:t Sigfrids kyrkogård. Dessutom gör det 
att bostadsområdet Wilhelmsberg upplevs ligga mycket 
närmare stadskärnan. Stråkets nya del går genom kyrko-
gården där det gör en lov kring minneslunden, därefter 
passerar det ett grönområde för att sedan anknyta till en 
befintlig gångtunnel under Holländergatan och gång- 
och cykelvägarna i Wilhelmsberg. 

Använda verktyg
Storgatans namn överensstämmer bättre med gatan när 
den blir längre och upplevs fortsätta österut till 
Falköpings kant. 

Från Wilhelmsberg in mot Stora torget ökar graden av 
stadsmässighet stegvis. I Wilhelmsberg är stråket en 
klassisk gång- och cykelväg som saknar kantsten. Den 
nya delsträckan får kantsten och trädplanteringar. Efter 
kyrkogården börjar centrala Falköping med ny 
bebyggelse på Hästbacken. 

befintlig tunnel 
under Hollendergatan

området idag

ny träd-
plantering

nya 
sittplatser
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C Hästbacken
För att öka stadsmässigheten i Falköpings cetrum 
föreslås ny bebyggelse runt Hästbackens parkering. 
Bebyggelsen ligger i direkt anslutning till Stora torget 
och Storgatan och rymmer affärslokaler i botten-
våningen. Ovanpå finns två våningar bostäder. Idag är 
denna del av Storgatan en smal trädkantad gång- och 
cykelväg. Vägen föreslås breddas till en gågata och de 
större träden som är i dåligt skick föreslås tas ner för 
att ge plats åt byggnader i gatans liv. De yngre träden 
behålls.

Använda verktyg
Genom bebyggelsen kring Hästbackens parkering får 
den en karaktär som skiljer den från Falköpings andra 
parkeringar. 

Allén mellan torget och kyrkogården får väggar i form av 
nya byggnader vilket ger den en mer distinkt form. 

Den visuella räckvidden ökar genom att den stads-
mässiga bebyggelsen på Hästbacken signalerar torgets 
placering österut. 

ny affärs- och 
bostadsbebyggelse

stråket fortsätter 
mot Wilhelmsberg

ny affärs- och 
bostadsbebyggelse

hästbacken idag
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D Torgets koppling västerut
För att förbättra torgets konfigurativa egenskaper förslås 
Storgatan förlängas även västerut. Idag slutar Storgatan 
vid Bangatsleden utan att ansluta till den. Bangats-
leden har en tydlig vägkaraktär som kommer sig av den 
mycket otydliga kopplingen till omgivningen. 
För att motverka vägkaraktären föreslås en ny korsning 
där Storgatan tydligt markeras och bilister på Bangats-
leden tvingas stanna upp och notera Storgatan. Detta 
eftersom Storgatan som leder till torget är ett viktigare 
stråk än Bangatan. Efter korsandet av Bangatan fort-
sätter Storgatan förbi konfektyrfabriken och passerar 
under järnvägen i en ny undergång. Nya handelslokaler 
föreslås mellan Bangatan och järnvägen, dessutom en 
förtätning av den befintliga Storgatan. 

Använda verktyg
Storgatans västra del får en mer distinkt form genom ny 
bebyggelse som bildar tydligare väggar. 

Sorgatans namn överensstämmer bättre med gatan när 
den fortsätter västerut under Jönköpingsbanan. 

När Storgatan blir längre och kantas av mer stadsmässig 
bebyggelse dominerar den omgivningen på ett sätt som 
överensstämmer med den sociala och kommersiella 
betydelsen. 

ny koppling 
under järnvägen

nya verksam-
hetslokaler

ny verksam-
hetslokal

bangatsleden får under-
ordnad betydelse

storgatan idag
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Förändrad konfiguration
De föreslagna nya gatorna gör Stora torget lättare 
att hitta genom att dess konfigurativa egenskaper 
förbättras. Idag är Storgatan en gata som sällan 
passeras på väg någon annanstans, men med 
förändringarna blir den ett naturligt vägval. På den 
färgkodade kartan som visar globala val förändras 
Storgatans värden kring torget  från ljusblått till gult. 
Den västra delen av Storgatan får blågröna värden, att 
jämföra med dagens mörkblå. 

Kartan med globala integrationsvärden visar en föränd-
ring från orange till rött. Med de föreslagna förändring-
arna blir torget en av de platser som ligger topologiskt 
närmast den övriga staden. 

Idag är Storgatan endast medelväl integrerad i sin 
lokala omgivning. Med förändringarna växer det område 
som nås med två topologiska steg. De lokala 
integrationsvärdena förändras från gult till orange. 

Viktigast för torgets förbättrade konfigurativa egen-
skaper är Storgatans förlängning västerut under 
Jönköpingsbanan och föreslagen ny bebyggelse i Falevi. 

globalt val efter föreslagna förändringarglobalt val idag

global integration efter föreslagna förändringarglobal integration idag

lokal integration efter föreslagna förändringarlokal integration idag

stora
torget

storgatan

stora
torget

storgatan

stora
torget

storgatan
stora
torget

storgatan

stora
torget

storgatan
stora
torget

storgatan
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2 Falevi
På grund av järnvägen och industribebyggelse längs 
den har Falköpings bostadsbebyggelse fått formen av 
ett skevt x. Det är en form som segregerar stadens delar 
från varandra och skapar onödigt långa avstånd. En 
x-formad stad får dåliga konfigurativa egenskaper, 
många luckor i den mentala kartan samt en stor andel 
vägar. En stad med tomrum och osnygga industrier 
i den geografiska kärnan är mycket svår att läsa och 
orientera sig i. 

I Falköpings översiktsplan 2008–2020 föreslås en 
förstärkning av x-formen genom att nya bostäder förslås 
i stadens yttre hörn. 

För Falköpings läsbarhet är det lämpligare att istället 
läka x-et och bygga staden mer kompakt. Eftersom 
Falköpings stadskärna ligger starkt förskjutet åt söder 
bör all ny bebyggelse finnas söderut så att stadskärnans 
läge blir mer centralt. Undantaget förtätningsprojekt 
som är lämpliga i hela staden, men framförallt i de 
centrala delarna. 

Ett mycket strategiskt område för ny bostadsbebyg-
gelse är Falevi som ligger geografiskt nära stadskärnan. 
Idag rymmer en mindre del av Falevi lättare industri 
och andra verksamheter. På övrig mark växer skog och 
bedrivs jordbruk. I Falköpings översiktsplan 2008–
2020 föreslås hela Falevi för verksamheter. 

Ett framtida större bostadsbyggande i Falevi är möjligt 
först efter att deponiverksamheten på avfalls-
anläggningen upphört och en övertäckning av renings-
verkets öppna bassänger. Men de två första och 
viktigaste etapperna ligger utanför skyddsavstånden från 
både reningsverk och deponi och kan byggas inom en 
närmare framtid. 

Falköpings bostadsbebyggelse idag

i översiktsplanen föreslagen ny 
bostadsbebyggelse

lämpligare ny bostadsbebyggelse 
för ett orienterbart Falköping Falevi idag
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Falevi Trädgårdstad
För att Falevi inte längre ska vara en vit fläck i den 
mentala kartan föreslås området få ett nytt innehåll 
med villa- och radhusbebyggelse. Trädgårdsstadsidealet 
passar Falköpings skala och är bra för orienterbarheten 
eftersom det förespråkar ett tydligt gaturum, plats-
bildningar och många entréer. 

Grundläggande för Falevis orienterbarhet är den före-
slagna kopplingen mellan Storgatan och Gamla Göte-
borgsvägen som binder samman området med stads-
kärnan och torget. En ny undergång föreslås även i 
väster, i detta fall för enbart gång- och cykeltrafik. Via 
den leder ett nytt stråk invånarna i Södra Bestorp till 
Falköpings centrum och Falevibor och andra till Mösse-
bergs strövområde. Detta stråk markeras genom radhus-
bebyggelse som är mer stadsmässig än områdets övriga 
villabebyggelse. 

Mellan vattensamlingen Vattenpussen och Falevis 
idrottsplats föreslås ett brett grönstråk längs järnvägen. 
Ytterligare ett grönstråk föreslås i nordsydlig riktning 
mellan Falevi Trädgårdsstad och befintliga verksam-
heter. 

För att ännu tydligare binda samman Falköpings delar 
föreslås en möjlig fortsättning på Falevi Trädgårdsstad 
österut genom omvandling av mark som idag används 
för verksamheter. Detta kräver att Mossvägen rustas 
upp och att verksamheterna längs dess östra sida och 
områdets största verksamhet, Arkivator i norr satsar på 
uppsnyggade byggnader. 

villa- och radhusbebyggelse i Falevi trädgårdstad

möjlig vidare utbyggnad av Falevi trädgårdsstad
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Nya områden bör från grunden planeras utifrån de 
slutsatser som detta arbetes teoridel utmynnade i, om 
vad en orienterbar stad är. Falevi Trädgårdsstad föreslås 
därför få en rutnätsstruktur med tydliga gaturum, 
markerade byggnadsentréer. Eftersom efterfrågan är 
störst på enfamiljshus föreslås främst sådana, blandat 
med andra byggnadstyper som radhus och mindre 
flerfamiljshus. För att öppna upp Falevi mot den 
omgivande staden är nya kopplingar under järnvägen 
viktiga. Ett varierat gatnät med olika sorters plats-
bildningar gör det lättare för oss att använda det 
konkreta orienteringssystemet. 

Använda verktyg
Uppfattningen av Falevis utbredning förbättras genom 
att området fylls med intressant innehåll.

Bebyggelse mellan Södra Bestorp och Falköpings 
centrum ger staden en mer kontinuerlig struktur. 

Falevi får en större betydelse när människor bor i 
eller har vänner som bor i området.  Området får en 
meningsfull funktion. 

Storgatans förlängning i Falevi

Orienterbarhet vid nybyggnation
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De globala valvärdena för Falevi Trädgårdsstad visar 
att två stråk genom området kommer användas mer än 
övriga gator, dessa är stråket mellan stadskärnan och 
Södra Bestorp samt den möjliga gatan mellan entré-
platsen vid Göteborgsvägen och Gamla Göteborgsvägen.  
Allra mest passerade kommer Göteborgsvägen och 
Mossvägen vara. 

Den globala integrationen övrensstämmer med de 
globala valvärdena och ger Falevi Trädgårdsstad ett 
grovmaskigt nät av välintegrerade gator med mindre 
integrerade gator emellan. Längs de välintegrerade 
stråken kommer mest gång- och cykeltrafik röra sig, 
gatorna däremellan blir lugna bostadsgator. 

Den globala och lokala integrationen övrensstämmer 
väl, vilket gör stadsdelen lätt att läsa. Att den mest 
stadsmässiga bebyggelsen finns längs de mest väl-
integrerade stråken gör att konfigurationen stämmer 
med stadsdelens form. 

Falevi Trädgårdsstads konfiguration

storgatan

storgatan

storgatan
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3 Ranten
Rörelser i Ranten idag
Rantenområdets största problem är det ovälkomnande 
intrycket och att besökare lätt hamnar fel. Närheten till 
Ströget märks inte. Därför används Bergströms (1996) 
metod för att formulera sambanden mellan Rantens 
gestalt och hur besökare rör sig där. 

Det fysiska Ranten
Stationsplan är främst en parkering, om än vackert 
stensatt. Entrén till perrongerna består av en trappa 
som leder ner till en tunnel under spåren. Järnvägs-
gatan utgör första länken i stråket mot Falköpings 
centrum, men den är främst utformad för bilars 
framkomlighet. Ett större byggnadskomplex med 
butikslokaler i bottenvåningen ligger tillbakadraget från 
gatans liv. Vid Ovadellen börjar Ströget, men det syns 
inte från stationsplan eller järnvägstorget. Rondellen 
kantas av obebyggda ytor och två kullar där det växer 
träd. Scheelegatan och Bangatan som båda utgår från 
Ovadellen har här tydlig vägkaraktär. 

Det upplevda Ranten
Trappan ner till tunneln under spåren upplevs som 
ett hål i marken. Eftersom många av butikslokalerna 
längs Järnvägsgatan ligger tillbakadraget syns de inte 
och gatan upplevs vara innehållslös. Bortåt rondellen 
skymtas träd och vägar, därför tycks det bara finnas 
landsbygd i den riktningen. 

Rantens koreografiska verkan
Ranten saknar idag tydliga ledande och attraherande 
element vilket leder till stor osäkerhet hos förstagångs-
besökaren. Det är lätt att välja S:t Sigfridsgatan istället 
för Ströget eftersom det i den riktningen syns både 
restauranger och butiker. Områdets brist på 
intressant innehåll leder till att det passeras så snabbt 
som möjligt.

Rantens sceniska verkan
Rantens utformning idag gör att besökare lätt går fel. 
Att området inte inbjuder till en paus gör att färre 
människor vistas där samtidigt och motverkar möten 
som annars lätt uppstår vid en populär station. 
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C

Förändringar

A Ny utformning av Stationsplan med markerad 
tågentré

B Förtätning av Järnvägsgatan

C Ny utformning av Ovadellen och förtätning söder om 
rondellen 

B

A
ströget

stationen
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A Stationsplan
För att ge tågresenärerna ett trevligare välkomnande 
till Falköping föreslås trappan upp från tunneln under 
perrongerna bytas ut mot ett sluttande plan  mellan 
tunnelmynningen och övergångstället vid S:t Sigfrids-
gatans början. Det flackt lutande planet omges av 
trappor och terrasser som välkomnar tågresnärerna till 
stationsbyggnaden och Järnvägstorget. Terrasseringarna 
utgör informella sittplatser i solläge. 

Använda verktyg
Genom att entrén till Falköping från tåget blir ett flackt 
sluttande plan istället för en trappa ökar den visuella 
räckvidden. 

Övergången från tåg till stad blir tydligare genom att 
entrén till perrongerna markeras.

Vägen till perrongtunneln får en mer distinkt form 
genom att de omgivande terrasseringarna bildar väggar. 

sluttande plan 
ner till tågtunneln

terrassaringar 
bildar sittplatser
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B Järnvägsgatan
För att minska bilarnas dominans föreslås en breddning 
av trottoaren på gatans östra sida och en nedsmalning 
av körfälten. Parkering föreslås längs gatans östra sida. 
För att öka stadsmässigheten längs Järnvägsgatan 
mellan stationen och Ströget föreslås en tillbyggnad 
till de befintliga affärslokalerna. Denna består av 
utökade affärslokaler i ett plan samt två “villor” ovanpå, 
placerade mellan de tre befintliga byggnadskropparna. 
Ytterligare förtätning av bebyggelsen längs Järnvägs-
gatan föreslås på den västra sidan. 

Använda verktyg
Ströget upplevs fortsätta ända fram till stationen tack 
vare kontinuerlig bebyggelse och trädplanteringar. 

Järnvägsgatan riktas genom att bebyggelsen blir 
betydligt stadsmässigare i söder än i norr och öster.

Förätningen ger Järnvägsgatan en mer distinkt form. 

breddat 
gångstråk

ny bostad 
i tre plan

tillbyggd affärs-
lokal i ett plan

ny bostad 
i tre plan

 ny träd-
plantering
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C Ovadellen
För att stärka kopplingen mellan Järnvägsgatan och 
Ströget föreslås en förändrad utformning av rondellen, 
i ett mer ostligt läge än idag. Rondellen får ett 
stadsmässigare intryck med en föreslagen  ny handels-
byggnad intill det sydvästra hörnet. Längs Bangats-
leden föreslås fler verksamhetslokaler och innanför 
dem radhus. 

Använda verktyg
Den visuella räckvidden ökar genom att det från 
stationsplan går att skymta bebyggelse bortanför 
rondellen vilket signalerar att Falköpings centrum 
finns åt det hållet. 

Med ny bebyggelse och trädplanteringar får 
cirkulationsplatsen en mer distinkt form. 

Rondellens nya utformning markerar fogen mellan 
Järnvägsgatan och Ströget. 

nytt 
radhus

ny verksam-
hetslokal

ny handels-
lokal

ny rondell-
utformning
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Det fysiska Ranten
Hela stationsplan förvandlas till en entré till tågen. 
Terasseringarna bildar sittmöjligheter i sollägen. 
Järnvägsgatan kantas i högre grad av byggnader, med 
skyltfönster som syns redan från stationsplan. Ovadellen 
kantas av fler byggnader, dessutom skymtas stads-
radhus bortom rondellen. 

Det upplevda Ranten
Med förändringarna blir mötet med Falköping från 
tågtunneln mer positivt. Redan inifrån tunneln möter 
staden och intrycket blir mer välkomnande. Järnvägs-
gatan söderut upplevs vara det definitivt mest stads-
mässiga och därför den riktning där Falköpings centrum 
troligast finns. Ranten som område upplevs vara 
vackrare och anpassad för människor istället för bilar. 

Rörelser i Ranten efter förändringar
Rantens koreografiska verkan
Stationsplans utformning blir lik en tratt som leder oss 
ner till tågtunnelns entré. Eller från tunneln främst 
söderut i riktning mot Ströget och centrala Falköping. 
Skyltfönstren längs järnvägsgatan agerar attraherande 
och det är mest naturligt att röra sig mot Ovadellen 
och Strögets början. Järnvägsgatans avsmalnade körfält 
och områdets nya innehåll leder till lägre hastighet för 
både bilar och människor. Sittplatserna kring tågentrén 
inbjuder till en paus. 

Rantens sceniska verkan
Med förändringarna hittar även förstagångsbesökaren 
Falköpings paradgata Ströget och sedan Falköpings 
centrum. Att fler människor rör sig och sitter inom 
synhåll för varandra kring stationen inbjuder till fler 
möten med bekanta. 
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4 Ströget
Förändringar

A Markering av stadsparken Plantis och Strögets 
riktningsförändring

B Förtätning vid korsningen Ströget-Odengatan

B

A

ströget

stora 
torget

storgatan
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A Stadsparken Plantis
För att ge det långa Strögets olika delar identitet 
föreslås avsnittet längs Planteringsförbundets park få en 
parkkaraktär, som tydliggör både parken och Strögets 
riktningsförändring. Parken öppnas upp mot Ströget 
genom nya gångvägar i Kyrkerörs- och Bryngelgatornas 
förlängning. Uteserveringen i Plantis vänds mot Ströget. 

Använda verktyg
Den visuella räckvidden ökar genom att Plantis utlöpare 
i gatan kommer att kunna ses från hela Strögets längd. 

Rörelseinsikten stärks genom att den del där Ströget 
byter riktning betonas.

Uppdelningen av Ströget blir tydligare vilket gör 
att gatan uppfattas som en minnesvärd sekvens av 
stadsrum. 

ströget
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B Korsningen Odengatan-
Ströget
För att ge korsningen ett tydligare gaturum föreslås ny 
bostadsbebyggelse i tre våningar. Närmast korsningen 
får husen en extra våning. Den östra trottoaren breddas 
och gatan får ny trädplantering. 

Använda verktyg
Fogen mellan två av Falköpings viktigaste stråk 
markeras genom byggnader i fyra våningar. I övrigt har 
stråken främst trevåningshus. 

Byggnaderna ger korsningen väggar och därmed en mer 
distinkt form. 

Ströget får en tydligare kontinuitet utan stora luckor i 
bebyggelsen som kantar det.  Dessutom bryter den nya 
bebyggelsen ner skalan på den omgivande storskaliga 
bebyggelsen längs Strögets västra sida. 

ny bostads-
bebyggelse

breddat gångstråk och 
nya trädplantering

ny bostads-
bebyggelse
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5 Järnvägen
Järnvägsbroarna

A Broarna över Göteborgsvägen

B Bron över Scheelegatan

C Föreslagen bro över Storgatan

D Bron över Mössebergsgatan

E Silotornen

Använda vektyg
Uppfattningen om avstånd och förflyttning stärks 
genom att avstånd markeras med distinkta järnvägs-
undergångar. Uppfattningen om järnvägens sträckning 
stärks också. 

Med skilda utseenden går det lättare att skilja järn-
vägsundergångarna åt. De blir tydligare element i den 
mentala kartan.

Genom att undergångarna skiljer sig åt kan de få 
namn; gröna bron, röda bron, och blir därför lättare att 
skilja åt och orientera efter. 

A

B

D

C

A

stora
torget

ströget

stationen

storgatan

E

E
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A Broarna över Göteborgsvägen
För att tydliggöra kopplingen mellan de två järnvägs-
broarna över Göteborgsvägen får de samma gestaltning. 
De blir de gröna broarna. Tunna träribbor bildar stöd för 
vintergröna klätterväxter. 

B Bron över Scheelegatan
Bron över Scheelegatan är en äldre stenkonstruktion 
som fått en betongförstärkning. Betongdelen föreslås 
kläs med kvadratiska stenplattor som knyter an till 
Ovadellens stendekorationer.

C Blivande bron över Storgatan
Den nya bron över Storgatan målas. Tegelmönstrad 
konst föreslås knyta an till befintlig och föreslagen 
tegelbebyggelse. Den intillliggande silons föreslagna 
tegelröda färg förstärker brons identitet. 

D Bron över Mössebergsgatan
Som en hälsning från kurortsmiljön i slutet av gatan 
kläs bron över Mössebergsgatan med målade träribbor.

inspirationsbild från 
artfairblog.blogspot.
com

inspirationsbilder från 
Eriksberg, Göteborg
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E Silotornen
För att synliggöra två av järnvägsundergångarna på 
avstånd, föreslås att Falköpings två höga silotorn målas. 
Det torn som ligger vid den nya kopplingen till Falevi 
och tegelbyggnaderna där får rödbruna färger. Det andra 
som ligger intill den ena gröna bron över Göteborgs-
vägen blir grönt. 

Använda verktyg
Med hjälp av tornens kontrasterande färger blir de lätta 
att skilja på och därför lättare att orientera efter.

Genom sin storlek dominerar tornen redan idag sin 
omgivning, men trots de saknas de helt i de mentala 
falköpingskartorna, antagligen på grund av den betong-
trista färgen. Med nya färger tas tornens potential 
tillvara. 

Tornens betydelse för bygdens matproduktion stärker 
Falköpings identitet baserad på det goda livet. 

Tornen markerar två järnvägsundergångar. Den röda blir 
ett landmärke för den nya undergången från Storgatan 
till Falevi och den gröna markerar det gröna stråket 
längs Göteborgsvägen med nya trädplanteringar och 
planteringar kring broarna. 

1

2

1 silon vid Storgatan i rödbrunt 2 silon vid Göteborgsvägen i grönt

2 idag1 idag
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Falköpings stig
För att uppmuntra till utforskning av Falköping föreslås 
en Falköpings stig som slingrar sig genom hela staden 
och binder samman naturområden och andra vackra 
miljöer. 

Falköpings stig passerar kurortsparken, Mösseberg, den 
föreslagna Falevi trädgårdstad, odlingslandskapet söder 
om Falevi och Falköpings största vattendrag Hulesjön. 
Dessutom beskådas S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrko-
gårdar, handelsträdgården, Tåstorps koloniträdgårdar, 
Gamla stan, Trätorget och Stora torget. Däremellan 
passeras både bostadsområden och natur i Falköpings 
ytterkant. Stigen blir en anledning för falköpingsbor 
att besöka andra platser än det egna bostadsområdet. 
Det är viktigt att stigen passerar de två mest isolerade 
områdena Södra Bestorp och Tåstorp. 

För delar av Falköpings stig behöver ny gångväg 
anläggas, men till största del följer den befintliga vägar 
och stigar. Där behövs endast skyltning. 
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Metodutvärdering 
Falköpings tätorts tydliga avgränsning och storlek gjorde 
det möjligt att göra analyser för hela staden, vilket är 
mycket fördelaktigt för space syntaxanalyser.  

Att enbart arbeta med Space Syntax riskerar att vara ett 
alltför förenklat arbetssätt. Det verkar rimligt att det har 
betydelse hur saker och ting hänger ihop. Att 
konfigurativa egenskaper ensamt bestämmer vad som 
är arkitektur ter sig dock mer svårsmält. Därför var 
det viktigt att låta space syntax och Lynchs metoder 
komplettera varandra. 

I detta arbete identifieras först de viktigaste bestånds-
delarna i den mentala Falköpingskartan och dessa 
analyseras sedan enligt Space Syntax och andra 
metoder. Ett annat arbetssätt vore att utgå från en 
space syntaxanalys och där identifiera Falköpings mest 
välintegrerade platser. För att sedan arbeta med formen 
på de platserna för att ta tillvara på potentialen för 
stadsliv där. Ett sådant arbetssätt skulle ha identifierat 
outnyttjade lägen längs Järnvägsgatan, Scheelegatan 
och Odengatan och föreslagit en utveckling av nya 
aktiviteter där, på bekostnad av Stora Torget. Det skulle 
enligt Hilliers teorier stärka Falköpings stadsstruktur 
och göra staden mer logisk och läsbar. Men det skulle 
också kasta om den struktur som långsamt vuxit fram 
sedan medeltiden. Med en centrumstruktur längs de 
mest integrerade stråken stämmer funktion och 
konfigurativa egenskaper, men inte de rotade 
Falköpingsbornas och besökarnas mentala kartor. 

Uppföljning
De redovisade förändringsförslagen är exempel 
på hur orienterbarheten i Falköping kan 
stärkas. Viktigast i arbetet är utgångspunkten i 
stadens platser där flera olika sorters 
egenskaper studeras, och arbetet för att de 
ska överrensstämma. Och därmed göra staden 
läsbar. Det är viktigt att se på orienterbarhet i 
alla skalor, därför föreslås både förändringar i 
Falköpings struktur och i detaljer. 
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Space syntax är inte så objektivt som den utger sig för 
att vara. I modernistiska områden har gatan blivit en 
markerad funktion i ett större rum. Space syntax axial-
kartor riskerar således att missa mer subtila differentie-
ringar av större rumsligheter som nivåskillnader, murar 
etc. Indelningen av staden i enbart två kategorier, 
byggnad och mellanrum, tvingar således till ständiga 
ställningstaganden vilket innebär en godtycklighet som 
inte stämmer med den påstådda objektiviteten.

Ett annat problem med Space Syntax är att en gata som 
är krokig delas upp i många korta axiallinjer som inte 
har tydligare samband sinsemellan än med de gator 
som korsar dem. I verkligheten låter gatans form och 
namn oss förstå att det är en lång gata det handlar om, 
inte många korta. Därför är det bra att 
komplettera space syntaxanalyser med Lynchs metoder 
som fokuserar på hur gatan upplevs. 

Att hitta de viktigaste elementen i den gemensamma 
mentala kartan kan vara besvärligt utan lokalkännedom, 
men med hjälp av intervjuer med och kartskisser ritade 
av boende i Falköping gick det oväntat bra. Alla 
intervjuobjekt vara mycket eniga om vilka de viktigaste 
elementen är. 

Space Syntax ett bra verktyg för att hitta lösningar på 
sådant Lynchs metoder inte kan svara på. Som varför 
Stora Torget i Falköping är så svårt att hitta. När det 
är placeringen och inte formen som är problemet. 
Dessutom är space syntaxanalyser ett bra hjälpmedel 
vid planeringen av nya områden, som Falevi Trädgård-
stad. En plan helt enligt Space Syntax, med optimala 
integrationsvärden, skulle vara ett exakt rutnät. Vid 
nybyggnation måste det kunna finnas alternativa gatu-
strukturer och andra värden än enbart 
integrationsvärdena måste få styra planeringen. Men 
Space Syntax var en bra metod för att jämföra olika 
alternativa gatmönster och sedan lokalisera de mest 
välintegrerade stråken. Dessa markerades sedan med 
hjälp av Lynchs verktyg. 
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Hur blir det nu?
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