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Sammanfattning 

Tierps kommun upplever demografisk och ekonomisk tillväxt, och Tierps tätort är i behov av 

förnyelse och upprustning. Människor som lever i en stad som upplever tillväxt har högre 

förväntningar och ställer högre krav på offentliga miljöers hållbarhet, utformning och design. 

En centrummiljö som är tryggare, mer attraktivt och tillgängligt eftersträvas av Tierps kommun. 

Denna fallstudie är avgränsad till Centralplan i Tierps centrum och på platsen finns Tierps 

resecentrum, butiker och andra verksamheter. Syftet med denna studie är att uppfylla Tierps 

kommuns mål genom att skapa en social och välkomnande mötesplats för alla människor. 

 

Centralplan i Tierp har studerats utifrån Jan Gehls metoder för att studera det offentliga livet. 

Den avgränsade platsens fysiska förutsättningar har inventerats. Faktorer som sol, vind, 

material, verksamheter och fysisk utformning har studerats. Platsen har därefter analyserats 

utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier. Kartläggning av människors sociala beteende i relation till 

platsens byggda miljö har även utförts. Denna kartläggning har bestått av Gehls metoder 

counting, mapping och tracing. För djupare insikt i platsens fysiska och sociala förutsättningar 

har förbipasserande intervjuats. Intervjufrågorna bestod av strukturerade frågor med möjlighet 

för respondenter att svara med öppna svarsalternativ. Detta gav respondenterna möjlighet att 

fritt beskriva hur de upplevde Centralplan och vad de ville förändra. Sedermera, grupperades 

och analyserades intervjusvaren för undersökning av statistiska samband. Utifrån 

observationer, intervjuer samt erhållen kunskap om planeringsteorier, har ett 

gestaltningsförslag skapats över en mer attraktiv, social och välkomnande mötesplats för alla 

människor. Studien har, med detta gestaltningsförslag över Centralplan, bidragit till kunskapen 

om svenska småstäders och deras byggda miljöer, samt hur dessa kan analyseras utifrån Gehls 

metoder. 

 

Nyckelord: Tierp, Jan Gehl, stadsförnyelse, mötesplats, gestaltning.  
  



 
 

Abstract 

Tierp´s municipality is experiencing demographic and economic growth, and Tierp´s urban 

centre needs renewal and renovation. People living in a city experiencing growth have higher 

expectations and higher demands on public spaces´ sustainability and design. Tierp´s 

municipality seeks for an urban environment that is more attractive, more secure and more 

available. This case study is delineated to Centralplan. The site contains Tierp´s centre for 

public transport, shops and other businesses. The purpose of this study is to fulfill the 

municipality goals by creating a social and welcoming meeting place for everybody.  

 

Centralplan was studied with Jan Gehl´s methods of studying public life. Centralplan´s built 

environment was inventoried and factors such as sun, wind, building material, businesses and 

physical design were documented. Centralplan was analyzed with Gehl´s 12 quality criterias. 

People´s social behaviour in relation to the built environment was also studied through Gehl´s 

methods counting, mapping and tracing. For deeper insight into Centralplan´s physical and 

social conditions, bypassers were interviewed. The interviews consisted of structured questions 

with possibility to answer openly, giving respondents the chance to freely explain how they 

experienced Centralplan and what they wanted to change. Subsequently, the answers were 

grouped and analyzed for statistical significance. Through observations, interviews and 

obtained knowledge about planning theory, a design proposal has been created over a more 

attractive, social and welcoming meeting place for everybody. The creation of a design proposal 

over Centralplan, has contributed to the knowledge of Swedish towns and their built 

environments, and thus how they can be analyzed with Gehl´s methods.   

 

Keywords: Tierp, Jan Gehl, urban renewal, meeting place, urban design.  
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1. Inledning 

En stad som upplever demografisk och ekonomisk tillväxt kan tillgodose denna tillväxt genom 

att skapa hållbara fysiska miljöer för alla människor att åtnjuta ett socialt liv. Anledningen är 

att människor som lever i en växande stad har högre förväntningar och ställer högre krav på 

offentliga miljöers hållbarhet, utformning och design (UN-Habitat, 2014). Den byggda miljöns 

utformning och design och dess möjlighet till integrering har även möjlighet att påverka 

människors psykiska och fysiska hälsa (Leyden, 2003). Invånare som lever i en stad med 

gångbara stråk och varierade möjligheter gällande användningen av den byggda miljön är mer 

benägna att våga lära känna andra människor, våga lita på andra människor, våga involvera sig 

socialt med andra människor och även engagera sig i politiska aktiviteter (Leyden, 2003). 

Emellertid kan dock utformningen av urbana miljöer paradoxalt vara den största orsaken till att 

människor inte vill vistas i den (du Toit, Leslie & Owen, 2007; Foster & Giles-Corti 2008). 

Detta då urbana miljöer kan uppfattas som otillgängliga och otrygga (Carmona, Tiesdell, Heath 

& Oc, 2010).  

Whyte (1980) och Gehl (2010) hänvisar till faktorer och förutsättningar i den byggda 

miljön som får en plats att antingen uppfattas otrygg och otillgänglig, eller som inbjudande och 

socialt främjande. Dessa faktorer och förutsättningar kan förbättras genom att anpassa en plats 

till människor genom att utveckla den till en plats som är gångbar och bjuder in till offentligt 

liv och frivilliga aktiviteter (Gehl, 2010).  

Således, tätorten Tierp är i behov av förnyelse och upprustning av centrum, eftersom 

kommunen växer på grund av sina goda pendlingsmöjligheter och stora efterfrågan på bostäder. 

Centralplan innehar stadens kommunikationsnav: tågstation samt busstorg där kommunens 

kollektivtrafik utgår från vilket gör Centralplan till en plats där många människor naturligt 

besöker. Platsen uppfattas idag, av kommunen och dess invånare, som så pass oattraktiv att 

människor endast väljer att passera platsen. Centralplan fungerar idag, enligt kommunen, som 

plats för trafikförbindelser men de vill utveckla centrum och göra det mer attraktivt för personer 

att vistas i (Tierps kommun, 2011; I. Öberg, personlig kommunikation, 11 februari, 2016). 

Centralplan kan också ses som Tierps fönster utåt och agerar därför kommunens reklampelare 

för de som passerar orten med kollektivtrafik. Tierp har återkommande benämnts i media som 

bland de fulaste orterna i Sverige och det har kommunen som mål att ändra på (Tierps kommun, 

2011; I. Öberg, personlig kommunikation, 11 februari, 2016). 
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Syftet med denna studie var att inventera, observera och analysera den fysiskt byggda 

miljön på Centralplan i Tierps centrum. Studien utgick ifrån Gehls (2013) observations- och 

analysmetoder för att studera människors aktiviteter och rörelsemönster. Målet var att utforma 

ett gestaltningsförslag över en mer attraktiv, social och välkomnande mötesplats för alla 

människor. Strukturerade intervjuer inspirerade av Gustafsson (2015) utfördes även. Dessa 

intervjuer bidrog med personliga och insiktsfulla upplevelser av platsen. Denna studie är viktig 

på grund av att, vad gäller Tierp och många andra svenska småstäder, saknas information och 

kunskap kring det offentliga livet i centrummiljöer. Genom att studera Centralplan i Tierp och 

därefter skapa ett gestaltningsförslag över en mer attraktiv, social och välkomnande mötesplats 

för alla människor, ämnar denna studie att bidra till den överskridande kunskapen om svenska 

småstäders och deras byggda miljöers, samt hur dessa kan analyseras utifrån Gehls metoder. 

Fallstudien bygger på dessa huvudsakliga frågeställningar: 

1. Behöver en stad som upplever demografisk och ekonomisk tillväxt förnya och upprusta 

sin byggda miljö för att tillgodose en sådan tillväxt?  

2. Hur används Centralplan i Tierp idag? 

3. Hur kan Jan Gehls metoder och teori användas för att analysera Centralplan? 

4. Hur gestaltas en attraktiv, trygg och tillgänglig mötesplats på Centralplan i centrala 

Tierp? 
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1.2 Tierps kommun 

Tierps kommun är en kommun belägen i norra Uppland (figur 1). Tierps kommun angränsar 

till Älvkarleby kommun i norr, Östhammar kommun i öst, Uppsala kommun i syd, Heby 

kommun i sydväst och Gävle kommun i väst. Tätorten Tierp är kommunens centralort.  I 

kommunen ingår även orterna Karlholmsbruk, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus 

(Tierps kommun, 2016a). 

Det bor cirka 20 500 invånare i Tierps kommun och utav dessa bor cirka 5700 i Tierps 

tätort (Statistiska centralbyrån 2016; Tierps kommun, 2016b). Tätorten Tierp är beläget ungefär 

5 mil från Gävle och ungefär 6 mil från Uppsala.  

Tierp är en viktig knutpunkt då både E4:an (Europaväg 4) och Ostkustbanan 

sammankopplar tätorten med Gävle i norr och Uppsala i söder. Detta strategiskt gynnsamma 

läge har lett till att kommunen är en så kallad pendlingskommun; 4000 invånare arbetar på 

annan ort utanför kommunen (2016b). “Närheten till E4:an och järnvägen har uppenbarligen 

haft stor betydelse för befolkningsutvecklingen” (Tierps kommun, 2011, s.77). Tierps kommun 

lyfter E4:an och järnvägen som två av de viktigaste faktorerna för kommunens demografiska 

utveckling.  

 

 

 

 

Figur 1: Tierps och Centralplans geografiska läge i Sverige.  
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1.3 Tierps kommuns demografi   

Figur 2 är en demografisk pyramid över Tierps kommun 2015 med en medföljande demografisk 

prognos över Tierps kommun 2025. Den nuvarande demografiska situationen år 2015 utgörs av 

de blanka kohorterna med streckad ram. År 2025 utgörs av de färgade kohorterna utan streckad 

ram. 

Det går att utläsa i den demografiska pyramiden att Tierps kommun har en något åldrande 

befolkning (figur 2). De äldre årskullarna är i majoritet i kommunen, Detta gäller även i 2025 

års befolkningsprognos. Åldrarna 45-69 är framträdande och står sig starkt med ett undantag av 

en tillbakagång i form av årskullen 60-64. Årskullen 15-19 avviker däremot från den 

nedåtgående trenden och visar en positiv utveckling. Detsamma gäller årskullen 20-24 som 

sticker ut. Dock, är det åldrarna 25-44 som uppvisar den största demografiska nedgången. De 

årskullar som avviker och gör störst avtryck i Tierps kommun är årskullen 65-69 med högst 

andel invånare och årskullen 35-39 med sin, för årskullen sett, låga andel invånare. 

I figur 3 illustreras Tierps kommuns befolkningsutveckling från 1970 till 2015. Efter 1970 

har en kraftig demografisk nedgång som avstannade vid mitten av 1980-talet. Därefter skedde 

en uppgång. Dock, avbröts uppgången och från början av 1990-talet gick Tierps kommuns 

befolkningsantal sakta nedåt igen. Vid 2000-talet visades återigen en uppåtgående trend som 

har fortsatt. Även idag är trenden fortsättningsvis positiv och Tierps kommuns befolkningsantal 

stiger både vad gäller kvinnor och män. Dock, består Tierps kommuns befolkning av fler män 

än kvinnor. 

Således, i nuläget kommer Tierps kommuns befolkning enligt utvecklingsprognosen för 

2025 att fortsättningsvis åldras (figur 2). Kommunens befolkning växer och årskullarna 60-64 

och äldre kommer 2025 enligt denna prognos vara många fler än de yngre jämfört med 2015.   
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Figur 2: Demografisk pyramid över Tierps kommun 2015 samt utvecklingsprognos över Tierps kommun 2025. 

Antal invånare visas i procent och tillsammans utgör kohorterna hela kommunens befolkning för 2015 samt 

2025 (Statistiska centralbyrån, 2016) 

 

 

Figur 3: Befolkningsutveckling i Tierps kommun mellan åren 1970-2015 (Statistiska centralbyrån, 2016). 
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1.4 Tierps kommuns Översiktsplan    

Den byggda miljön, transport & kommunikation 

Tierps kommun prioriterar utveckling och tillväxt, god livsmiljö samt barn och ungdomar. En 

mycket bra livsmiljö för främst barn och ungdomar eftersträvas då många barnfamiljer väljer 

att flytta till Tierps kommun. Ny bebyggelse ska främst utgöras av kompletterande byggnation 

av befintlig bebyggelse, samt att Trafikverket är restriktiva mot nybebyggelse i området 

omkring och i anslutning till järnvägen. Vid alla former av nybyggnation i området omkring 

och i anslutning till järnvägen menar kommunen att hänsyn måste tas till rådande 

säkerhetsriktlinjer vad gäller buller, vibrationer och aspekter gällande farligt gods (Tierps 

kommun, 2011). 

Stationsorter med järnvägsstationer och busstationer förväntas ha störst 

utvecklingspotential i Tierps kommun. Tierps tätort är en av dessa då stora mängder av 

kommunens kommunala trafik utgår ifrån tätorten (Tierps kommun, 2011). Eftersom invånare 

behöver förflytta sig till och från Tierps kommun och även kommunicera på andra vis, ses 

transport- och trafiklösningar som en av de viktigaste i utvecklingen av Tierps kommun. Därför 

är en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning avgörande. I 

syfte att uppnå detta ämnar kommunen att etablera ett system där bilens roll i samhället 

successivt minskas i förmån för andra transport- och kommunikationssätt (Tierps kommun, 

2011).  

Därför har goda cykelvägar stor betydelse för kommunens besöksnäring och även för att 

etablera ett dagligt användande av cykeln som färdmedel till platser som skola, allehanda 

mötesplatser, service, busshållplatser och järnvägsstationer (Tierps kommun, 2011).     

 

Tillgänglighet & framkomlighet 

En annan aspekt översiktsplanen betonar starkt är att Tierps kommun ska vara tillgängligt för 

alla människor. Offentliga miljöer och privata tomter ska bebyggas ska exempelvis ordnas på 

ett sätt så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har möjlighet att röra sig 

i området och använda området lika som en person utan nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Tillgänglighetsplaneringens fokus ligger på att förebygga och minimera 

hinder vid existerande lokaler och allmänna platser där allmänheten redan har åtkomst (Tierps 

kommun, 2011).  
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Det existerar en folkhälsoklyfta mellan olika grupper i samhället i Tierps kommun. 

Kommunen menar också att kvaliteten på hälsan skiljer sig beroende på människors 

utbildningsnivå, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och kön. Kommunen har diskuterat om 

folkhälsoarbete i relation till den byggda miljön. Bostadsnära natur ska vara byggd så att den 

tillgodoser och lockar till utevistelse och motion. Barn och ungdomars behov för lek och rörelse 

är i fokus (Tierps kommun, 2011).  

 

Folkhälsa 

Social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor samt ökad fysisk aktivitet är de huvudsakliga 

folkhälsomålen. Förekomsten av naturliga mötesplatser i form av torg, busshållplatser, butiker 

och tillgängliga mötes- och motionsplatser är viktiga faktorer för att främja samhällelig 

delaktighet och inflytande människor emellan. Översiktsplanen yrkar därför för en förstärkning 

av befintliga strukturer och betoning av kollektivstråk och knutpunkter så att förutsättningar för 

goda sociala förhållanden utvecklas.  

Utformningen av Tierps gaturum anses viktig för stimuleringen av fysisk aktivitet. För 

att korta ned bilresor ska också utemiljöer för rekreation och gång- och cykelnät utvecklas. 

Dock, kan en utglesad samhällsstruktur innehavande bristfällig service och kollektivtrafik, 

utgöra en isolerande miljö för kvinnor och människogrupper med nedsatt rörlighet. Det är därför 

av största vikt att möjligheter att arbeta lokalt eller pendla, samt att tillgång till skolor, handel 

och service skapar förutsättningar för ett jämställt vardagsliv (Tierps kommun, 2011).  
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2. Teori 

I denna del förklaras den teoretiska bakgrunden. Det teoretiska kapitlet börjar brett med teori 

om den attraktiva staden som samhällsplaneringteori och hållbar utveckling. Detta kapitel är 

följt av ett kapitel om den bygga miljön påverkan på människors hälsa, trygghet och 

tillgänglighet. Nästa kapitel berör vad som utgör en social och välkomnande mötesplats för alla 

människor. Följande kapitel redogör för hur en social och välkomnande mötesplats skapas, samt 

vilken design som bidrar till en social och välkomnande miljö. Det näst sista kapitlet 

uppmärksammar gentrifikationens betydelse inom stadsbyggande och stadsförnyelse. Det sista 

kapitlet redogör för den danska arkitekten Jan Gehls teorier och metoder för att studera, vilka 

är centrala i denna fallstudie. 

 

2.1 Den attraktiva staden & hållbar stadsutveckling  

En attraktiv stad: Konsumering i fokus 

Begreppet den attraktiva staden åsyftar på att skapa en stad där fokus ligger på 

konsumeringsaktiviteter. Dessa konsumeringsaktiviteter utgörs av olika former av turism, 

kulturupplevelser, butiker och även underhållning som exempelvis uteställen (Karsten, 2009). 

Idén med den attraktiva staden bygger på en typ av urbanism; att dessa konsumeringsaktiviteter 

strävar efter att locka så många människor som möjligt och detta är besläktat med en så kallad 

besöksurbanism (Karsten, 2009).  

Stadens invånare är inte den huvudsakliga målgruppen även om de också kan ta del av 

stadens aktiviteter; huvudsyftet är att stadens resurser (varor och tjänster) ska bli konsumerad 

av så många som möjligt (Karsten, 2009). Målet med den attraktiva staden som 

utvecklingsstrategi är att utmana och att konkurrera med andra städer ekonomiskt. Ofta är målet 

att hamna på en sådan hög placering som möjligt på en lista av konkurrerande städer (Karsten, 

2009).  

Strategins huvudsyfte att genom investeringar i kultur och handel locka turister och 

besökare. Dock, är detta också ett problem eftersom stadens befintliga invånare kan bortses. 

Även om de också får ta del av stadens aktiviteter är tillfredställandet av konsumenterna 

(turister och besökare) ofta överordnad välbefinnandet av stadens invånare (Karsten, 2009). 
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Den byggda miljön & hållbar stadsutveckling 

Den byggda miljöns kulturella arv är av hög betydelse inom hållbar utveckling, särskilt när det 

gäller kvaliteten på hälsan hos invånare. Trots det, tenderar dagens hållbara utveckling att 

fokusera mestadels på tekniska aspekter som reducering av energikonsumtion och 

miljöaspekter som miljöföroreningar (Tweed & Sutherland, 2007). Den hållbara utvecklingen 

kan dock delas upp i tre dimensioner som tillsammans etablerar åtgärder för att säkerställa en 

framtida hållbar utveckling (Tweed & Sutherland, 2007). Dessa tre dimensioner är den 

ekologiska, den ekonomiska och den sociala. 

Den ekologiska dimensionen är i huvudfokus inom hållbar utveckling då fundamentala 

förutsättningar som naturresurser utgör grunden för mänsklig överlevnad och utveckling. Inom 

den byggda miljöns område har dock mest fokus riktats mot de tekniska aspekterna. Tidigare 

har diskussionen i huvudsak handlat om risken för befintlig bebyggelse att utsättas för kemiska 

föroreningar, som till exempel surt regn (Tweed & Sutherland, 2007). 

Den ekonomiska dimensionen en nödvändig förutsättning för människor att kunna 

fullborda de mänskliga behoven och därigenom skapa bestående förbättringar i levnadsstandard 

för en stads invånare. Dock, är varken personliga inkomstökningar eller ett helt samhälles 

ekonomiska tillväxt, en garanti för hållbar utveckling. Även den byggda miljöns arv och 

utformning spelar en central roll (Tweed & Sutherland, 2007). 

Den sociala dimensionen lägger vikt på att höja livskvaliteten för alla människor i 

samhället genom att framhäva vikten av social rättvisa, alla människors lika rätt till utbildning, 

självförsörjning och naturresurser. Den byggda miljöns kulturella arv är sedd i den sociala 

dimensionen som en central del av hållbar utveckling. En generationsöverbryggande rättvisa 

etableras när en samtida generation bevarar kulturellt kapital till framtida generationer (Tweed 

& Sutherland, 2007). 

 

Hållbar stadsutveckling & växande städer 

Den samtida samhällsplaneringen tenderar att åsidosätta och bortse stadens familjer och det 

vardagliga livet. Istället borde samhällsplaneringen skapa en stad och samhälle som är mer 

socialt integrerande samtidigt som den främjar reproduktion (Karsten, 2009). En mer hållbar 

och balanserad samhällsplanering innebär mer fokus på socialt inkluderande faktorer: Staden 
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ska vara utformad för hushåll med olika inkomstnivåer och staden ska ha fysiskt utrymme för 

familjer med barn, utan att vara exkluderande mot grupper utan barn (Karsten, 2009). 

Stadsutvecklingen har följaktligen gått mot en mer hållbar och socialt integrerande 

utveckling genom att städer har blivit mer kollektivtrafikinriktade samt att fokus har ökat på 

städers kompakthet, andel gångbara områden och blandad användning av den byggda miljön 

(Ewing, Bartholomew & Nelson, 2014). Dock, är det också viktigt att städer inte är allt för 

glesbyggda och upptar allt för stort fysiskt utrymme. De överlag låga kostnaderna för bilresor 

har lett till att många människor väljer att bosätta sig långt ifrån arbetsplatser och 

handelsplatser. Detta främjar bilanvändandet och kan bidra till ett ökande av pendling med bil. 

En pendling som sedermera hämmar ett kompakt stadsbyggande och blandad användning av 

den byggda miljön (Ewing, Bartholomew & Nelson, 2014). Således, om alla städer skulle 

förespråka och inneha ett sådant bilanvändande skulle det vara förödande ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Glaeser, 2011). 

Det är därför viktigt att ha en större förståelse för städers utveckling och fysiska 

expansion, menar Wang et al. (2011). Detta eftersom städer som växer demografisk genomgår 

stadier av urbanisering och tenderar att växa till yta, samtidigt som markanvändningen av ytan 

övergår till en mer urban användning (Wang et al. 2011). Följaktligen, det är essentiellt att 

städer som upplever demografisk och ekonomisk tillväxt tillgodoser tillväxten genom att skapa 

hållbara offentliga miljöer för alla människor att åtnjuta ett socialt liv utanför deras privata 

hushåll (UN-Habitat, 2014). Detta då städers demografiska och ekonomiska tillväxt bringar 

högre förväntningar och större krav på offentliga miljöers hållbarhet, utformning och design 

(UN-Habitat, 2014).      

 

2.2 Den byggda miljöns påverkan på hälsa, trygghet och tillgänglighet 

Hälsa & trygghet 

Städers fysiska design, utformning och möjlighet till integrering påverkar alla människors 

fysiska och psykiska hälsa (Leyden, 2003). Människor som bor i en stad med promenadvänliga 

stråk och mångfaldighet vad gäller användningen av den byggda miljön, är mer benägna att lita 

på andra människor, våga lära känna sina grannar, engagera sig i politiska aktiviteter och 

involvera sig socialt med andra människor (Leyden, 2003). Promenadbaserad aktivitet är den 

absolut vanligaste sorten av fysisk aktivitet i byggda miljöer; samtidigt som utformningen av 
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den fysiskt byggda miljön också är en av de mest bidragande faktorerna till människors 

uppfattning om en plats tillgänglighet och trygghet (du Toit, Cerin, Leslie & Owen 2007; Foster 

& Giles-Corti, 2008). Aktiviteter till fots – springning, gång och promenad – är de vanligaste 

hälsofrämjande aktiviteterna i byggda miljöer, under tiden som utformningen av den fysiskt 

byggda miljön också kan vara den mest bidragande anledningen till att människor inte vill vistas 

utomhus. En plats som människor inte vill vistas på kan exempelvis vara en plats som upplevs 

otrygg och otillgänglig (Carmona et al. 2010, s. 148). 

Dock, är det viktigt att skilja på upplevd trygghet och att faktiskt vara trygg: att känna sig 

trygg kan vara minst lika viktigt som att faktiskt vara trygg rent statistiskt (Carmona et al., 2010, 

s. 148). Den upplevda tryggheten påverkas till exempel av media. Människor som känner sig 

otrygga undviker ofta offentliga rum. Rädslan kan innebära att människor undviker vissa platser 

som är öde eller fulla med “oönskade människogrupper”. Det kan innebära att de undviker 

tunnlar, gränder eller områden som är fysiskt nergångna. 

 

Tillgänglighet 

I vissa fall skapas utrymmen som exkluderar vissa grupper av människor. Detta kan ske genom 

att bygga enklaver som samhällen omringade av stängsel (Carmona et al. 2010, s. 149). Det kan 

också ske genom att designa urbana miljöer på ett sådant vis att vissa grupper av människor 

inte kan eller vill utföra önskade aktiviteter. Till exempel kan de ske genom att göra utrymmen 

svåra att hitta, införa hård övervakning eller att designa utrymmet så att det är svårt att sätta sig 

ner (Carmona et al. 2010, s. 156). 

Följaktligen, vad gäller tillgänglighet och trygghet, är det viktigt med social rättvisa och 

jämställdhet i beslut rörande markanvändning och transportmöjligheter (Dannenberg et al., 

2003). Markanvändningen och transportmöjligheterna (möjligheter att röra sig till fots eller 

med rullstol) vid/på en plats ska vara utformad för att tillgodose alla människor, oavsett 

funktionsnedsättande förutsättningar eller socioekonomisk bakgrund. Dock, finns det tendenser 

i den samtida stadsutvecklingen som pekar på att människogrupper som pensionärer, 

låginkomsttagare och människor med rörelsehinder är förbisedda och uteslutna från vissa 

urbana miljöer (Dannenberg et al. 2003). 
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2.3 Vad är en social och välkomnande mötesplats för alla? 

En mötesplats: socialt samspel & interaktion 

Det finns platser som främjar och stimulerar möten och sociala samspel människor emellan mer 

än andra (Leyden, 2003). Dessa platser är enligt författaren platser med fokus på fotgängare 

och blandad användning och utformning av den fysiska miljön. För att dessa platser ska fungera 

som sociala och välkomnande mötesplatser för alla människor, krävs det också att 

tillgängligheten och tryggheten gäller alla människor, oavsett bakgrund och inkomstnivå 

(Dannenberg et al. 2003). Den byggda miljön ska tillgodose alla potentiella användare oavsett 

ålder, oavsett socioekonomiska förutsättningar, oavsett etnicitet och oavsett 

funktionsnedsättning (Carmona, 2010, s. 158). Dock, vad gör en plats till en attraktiv, social 

och välkomnande offentlig plats? Vad gör en plats till en mötesplats? 

En social plats är en fysisk avgränsad plats där många människor rör sig och stannar upp 

vid (Whyte, 1980, s. 17-18). En sådan plats är en plats som, i större utsträckning än andra 

platser, lockar människor i större grupper och par. Dessa platser tenderar att även locka enstaka 

människor som ansluter för att vara socialt delaktiga. De mest välbesökta och använda platserna 

är sådana som är jämställda vad gäller kön: platser som lockar både kvinnor och män. Alla 

former av fysiskt avgränsade platser där kvinnor och män kontinuerligt möter upp varandra, 

umgås och även säger hej då till varandra är sociala platser. En social plats är detsamma som 

en mötesplats (Whyte, 1980).  

Dock, menar Goffman (1966) att offentliga platsers inte ska tvinga människor som är 

bekanta med varandra att ingå i en konversation. Människor som är bekanta ska kunna undvika 

att konversera om de vill, samtidigt som människor som inte är bekanta kan behöva en 

anledning att interagera socialt. Detta då människor som känner varandra inte alltid har vilja 

och tid att vara socialt delaktiga genom att ingå i en konversation, samtidigt som människor 

som inte känner varandra, ibland vill och har tid att ingå i en konversation med en obekant 

människa. 

 

Den offentliga sfären 

Mötesplatser ingår i det bredare begreppet den offentliga sfären (Carmona et al., 2010, s. 140). 

Följaktligen, en plats som ingår i den offentliga sfären är en plats som bör uppfylla följande 

kvalitéer: Universal tillgång (alla människor ska ha tillgång); neutralt territorium (platsen ska 
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vara fri från påtvingande och förtryckande krafter); inkluderande och pluralistisk (platsen ska 

vara accepterande och tillmötesgående vad gäller mångfald); representativ och symbolisk 

gentemot det kollektivt och socialt bästa (platsen ska representera och symbolisera det 

kollektiva och sociala samlivet). 

Dock, har tillgången till det offentliga livet och dess betydelse reducerats, och lett till en 

tillbakagång för den offentliga sfären (Carmona et al., 2010, s. 141). Författaren anser att den 

offentliga sfären har på senare tid tagit ett steg åt sidan och fått en mer privat prägel genom 

personlig transportering som bilåkning. Detta främst genom okontrollerad och ogenomtänkt 

stadsutbredning, som är driven av bilanvändning (Montgomery 1998). Grunden till detta är att 

sociala, politiska och ekonomiska faktorer har bidragit till en privatisering av människors liv; 

utvecklingen av bilen som färdmedel, men också teven och internet, har gjort att det människor 

förr sökte sig till den offentliga sfären för, kan nu tillfredsställa dem hemmavid. 

Trots den offentliga sfärens påstådda nedgång har den offentliga sfären fortfarande har 

stark betydelse vad gäller att definiera den byggda miljön och att bidra med mötesplatser 

(Montgomery, 1998). Följaktligen, är det viktigt att den byggda miljön har en design som 

erbjuder möjligheter för socialt umgänge och möten människor emellan. 

 

Torg & platser 

Torg och platser är några av stadens allra viktigaste byggstenar (Björck, Nordling & Reppen, 

2000). En stads torg har densamma betydelse som vardagsrummet har i hemmet: “Torget är 

stadens stora vardagsrum med påkostad markbeläggning och här finns ofta fina gatumöbler i 

form av statyer och fontäner” (Björck, Nordling & Reppen, 2000, s. 40). Torget kan definieras 

som en mötespunkt eller mötesplats i den byggda miljön; en plats för allt från demonstrationer 

och festivaler till andra offentliga sociala aktiviteter. Ett framgångrikt torg i den bemärkelse att 

människor vill vara där, förutom när de utför nödvändiga aktiviteter, beror mycket på faktorer 

som uteserveringar i form av allehanda gatumöblemang eller enstaka platser att vila på (Gehl, 

2010). Andra faktorer som kan ha stor positiv påverkansgrad är också ett torgs förmåga att 

erbjuda grönska (träd, buskar och blommor) och aktiv torghandel. Torghandel i samband med 

uteserveringar kan bidra med liv och rörelse till en plats. Ett torg kan kategoriseras i tre olika 

sorters torg (Björck, Nordling & Reppen, 2000). Dessa är handelsplats, representationsplats och 

kommunikationsknutpunkt: 
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• Handelsplats: En handelsplats tenderar att inneha eller bestå av butiker, gallerior och 

saluhallar. Handelsplatser var syftet med de allra äldsta torgen. Det var helt enkelt en 

plats människor samlades vid för att köpa, sälja och byta varor. Idag utgörs många 

centrumanläggningar av inomhustorg istället för ett utomhustorg som påverkas av väder 

och vind (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 

 

• Representationsplats: En representationsplats utgörs av en plats som innehar diverse 

av myndighetsbyggnader. Förr i tiden utgjordes dessa av främst kyrkan men också 

rådhus. I modern tid har dessa kyrkor och rådhus kompletterats av verksamheter som 

banker, biografer, teatrar, turistbyråer och stadshotell (Björck, Nordling & Reppen, 

2000). I småstäder tenderar representationsplatsen även vara den plats där 

kommunalhuset har sin huvudbyggnad. Detta gäller även småstäders huvudsakliga 

varuhus, menar författarna. För en väl fungerade representationsplats, en plats som 

lockar mycket folk, behövs en blandning av de överstående verksamheterna med inslag 

och samverkan av andra verksamheter som restauranger, serveringar och andra former 

av nöjeslokaler (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 

 

• Kommunikationsknutpunkt: Den huvudsakliga faktorn för att ett torg ska definieras 

som en kommunikationsknutpunkt är att torget innehar en järnvägsstation eller en annan 

form av kommunikationsstation som busstation och spårvagnsstationer. Det som gör 

torgen och platserna till kommunikationsknutpunkter är i huvudsak på- och avstigning 

vid hållplatserna. Detta på grund av folkmängderna som rör sig till och från områdets 

station som utgör knutpunkten (Björck, Nordling & Reppen, 2000). Författarna tillägger 

att en kommunikationsknutpunkt utgörs relativt ofta av överskridande trafikytor 

bestående av asfalt. Torg som fungerar väl som kommunikationsknutpunkter återfinns 

tillgängliga busskurer och sittbänkar samt grönska och alternativt gatukök eller kiosker 

(Björck, Nordling & Reppen, 2000). 
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2.4 Design som skapar en social och välkomnande mötesplats för alla 

Sittplatser 

Sittplatser har visat sig vara mycket viktigt för att locka många människor. Mängden sittplatser 

är direkt avgörande för hur välbesökt ett torg eller en park är (Whyte, 1980, s. 24-39). Dessutom 

påverkar typen av sittplatser hur människor använder platsen. Höjden på sittplatserna bör vara 

mellan 30-90 cm. Sittplatser som är tillräckligt djupa för två att sitta rygg mot rygg ökar 

valfriheten och antalet sittplatser. Både Whyte (1980) och Gehl (2010) anser att stolar är mycket 

bra eftersom besökarna kan flytta dem till en plats de själva anser bäst för tillfället. De kan till 

exempel flyttas till solen, till skuggan eller flyttas ihop så att en grupp människor kan sitta 

tillsammans. Bänkar kan med fördel placeras i vinkel till varandra för att underlätta socialt 

umgänge och konversationer (Gehl, 2010). Ett bra stadsrum bör erbjuda både primära och 

sekundära sittplatser. Primära sittplatser är stolar och bänkar, medan sekundära är mer 

inofficiella sittplatser som trappsteg eller basen till statyer (Gehl, 2010). Människor tycker 

mycket om att sitta under träd. Kombinationen av ljus och skugga samt att ha något skyddande 

över huvudet är lockande för många människor (Whyte, 1980). Likaså är förekomsten av vatten. 

Vattnet ska vara tillgängligt för alla att känna på och plaska (Whyte, 1980). 

 

Gaturummets inredning: Markbeläggning, gatumöbler, belysning & trafik 

Beståndsmaterialet som städers gator och trottoarer består i princip enhälligt av asfalt, plattor 

av sten och betong. För säkerhetsaspekter är ofta trottoaren något upphöjd vilket gör körbanan 

mer avgränsad från gång- och cykeltrafik som trottoaren är ämnad för (Björck, Nordling & 

Reppen, 2000). Storgatssten, vilket var den allra vanligaste markbeläggningen förut, går att 

återfinna under dagens äldre gatuytor bestående av asfalt, sten och betong. Huggen granit är 

vanligaste materialet vid anläggning av de avgränsade kantstenarna mellan trottoar och 

körbana, även om körbanan består av asfalt (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 

Däremot, skiljer sig torgens gåytor från de ordinära gatorna och trottoarerna. Torgen har 

ofta inslag av huggen granit eller kullersten i olika mönster (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 

Moderna och något yngre torg består vanligtvis av sten och plattor lagda på ett lager av 

sand. Mestadels för praktiska ändamål som återanvändning och förenkling vid diverse 

markarbeten. Dessa stenar och plattor har tendensen att på de moderna torgen bestå av stenar 

och plattor i olika färg- och formkombinationer (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 
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Gatumöbler är också viktiga komponenter i gaturummet. Till dessa räknas: bänkar, 

skräpkorgar, reklampelare, blomkorgar, cykelställ, brevlådor och belysningsanordningar. 

Toaletter, elnätstationer och diverse regnskydd så som markiser kan också definieras som 

gatumöbler. Den viktigaste aspekten av allt är att överstående ska samordnas i den byggda 

miljön (Björck, Nordling & Reppen, 2000). 

Belysning av den byggda miljön är också en viktig faktor även vad gäller gaturummets 

utformning och upplevelse. Byggnaders reklamskyltar och separata belysningsanordningar kan 

göra reklam för företag respektive kasta ljus över den byggda miljön, samtidigt som de inger 

liv och utmärker en specifik plats. 

Bilar ingår även i gaturummet inredning eftersom att bilar och trafik ständigt är 

närvarande i gaturummet (Björck, Nordling & Reppen, 2000). Fordonstrafiken avger 

föroreningar i form av buller och avgaser; samtidigt som den karaktäriserar den byggda miljön 

genom skyltar, övergångsställe, trafikljus och parkeringsrelaterade objekt. Däremot, finns det 

också många bilfria gågator. Dessa präglas ofta av påkostad utformning och markbeläggning 

samt diverse ornament och växtlighet. Planterade träd och buskage ses också som viktiga 

komponenter i gatumöblemanget och dessa, ihop med allehanda bänkar och kiosker, ger liv åt 

ett gaturum (Björck, Nordling & Reppen, 2000).          

        

2.5 Gentrifikation 

Förnyelse och renovering av byggda miljöer medför inte alltid positiva resultat. Ibland medför 

förnyelse och renovering direkt negativa effekter i form av avveckling av lokala ekonomiska 

och sociala fundament. Fundament som utgörs av lokala sociala och emotionella investeringar 

och stöd från grannskapet; de människor som sedan innan bor och huserar på platsen (Knox & 

Pinch, 2010). Det stora problemet, menar Knox & Pinch (2010), är när förnyelse och 

ombyggnationer sker i städer, inte bara genom utbyte av slitna fasader och utbyte av fönster, 

utan när det ter sig genom utradering av hela kvarter och grannskap. Kvarter och grannskap 

som anses slitna och inte bidragande till ekonomisk regeneration (Knox & Pinch, 2010). 

Gentrifikation kan exempelvis te sig i former av nedmonteringar av enstaka bostadshus 

eller kvartersområden resulterande i upprivande och skingrande av människorna som bor där. 

Detta i syfte att bostadshuset eller kvarteret ska ersättas av lyxbostäder, kontorskomplex, 

handelsområden och byggnader för myndigheter eller annan verksamhet (Knox & Pinch, 2010). 
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Gentrifikationsformen slumsanering är ett mycket problematiskt dilemma (Jacobs, 1961). 

Egentligen revs helt fungerade bostadskvarter i New York med motivationen att de var 

undermåliga och i bristande kvalitet, vilket sades resultera i att människor kända sig osäkra i 

dessa miljöer, trots att många människor bodde och trivdes i kvarteren (Jacobs, 1961). Denna 

slumsanering ledde i många fall till vissa kvarters totala förfall och Jacobs menar att detta beror 

på att grannskapets sociala och kulturella identitet försvann i och med gentrifikationen. Om ett 

bostadskvarter eller en plats ska förnyas och renoveras behöver engagemanget i huvudsak 

komma ifrån de boende och invånarna (Jacobs, 1961). Detta då det finns stor risk att planerarna 

och de styrande endast förskjuter problematiken till en annan plats i staden. 

Gentrifikation är en globaliserad process (Smith, 2002). Det är en process som inte bara 

tagit fart i de större städerna i Europa, utan också i Sverige och i mindre städer däribland Malmö. 

Gentrifikation har blivit en typ av global urban strategi i den meningen att städer och samhällen, 

i strävan efter ekonomisk konkurrenskraftighet, väljer att attrahera övre medelklass och lägre 

medelklass genom renoveringar och regleringar av fastighetsmarknaden (Smith, 2002). Detta 

har skett mestadels genom storskaliga stadsrenoveringsplaner från tiden efter andra världskriget 

och sedermera privatiseringar av fastighets- och bostadsmarknaderna (Smith, 2002). 

Gentrifikationen har globalt börjat i de allra största städerna som New York och London och 

sedan successivt letat sig ned i hierarkierna av urbana miljöer. Detsamma gäller Sverige med 

sina storstäder och sedermera småstäder (Smith, 2002).   

                    

2.6 Jan Gehl 

Jan Gehl är en dansk arkitekt som spenderat större delen av sin mer än femtio år långa karriär 

med att studera samspelet mellan offentliga rum och det offentliga livet. Han har skrivit flera 

böcker på ämnet och några av dem utgör teoretisk grund för detta examensarbete.  

 

Den mänskliga dimensionen 

Gehl (2010) anser att den mänskliga dimensionen har glömts bort inom samhällsplaneringen. 

Istället menar författaren att andra frågor prioriterats, till exempel den ökande bilanvändningen. 

Offentliga miljöer, mötesplatser och fotgängare har låg prioritet särskilt inom modernismen 

(Gehl, 2010). Dessutom har byggnaderna i städerna blivit allt mer isolerade från sina 

omgivningar på grund av arkitektoniska trender samt ett större fokus på ekonomisk tillväxt. 
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Detta sker samtidigt som de människor som fortfarande använder stadens offentliga miljöer 

behandlas illa. stadens invånare måste tampas med hinder, föroreningar och små utrymmen och 

därför har staden förlorat sin traditionella roll som mötesplats och socialt forum (Gehl, 2010). 

Intresset för den mänskliga dimensionen har ökat på senare tid. Intresset för blandad 

bebyggelse har ökat till nackdel för fristående isolerade byggnader (Gehl, 2010). Nu planeras 

städer ofta för att tillgodose fotgängares behov och det finns stor potential att skapa en mer 

livlig, säker, hållbar och hälsosam stad (Gehl, 2010).           

 

Sinnen och skala 

Innebär att skapa fotgängarvänliga miljöer som är anpassade till människans möjligheter och 

begränsningar (Gehl, 2010, s. 33). Människor ser och känner igen mänskliga rörelser och 

kroppsspråk på hundra meters avstånd, och på tjugofem meters avstånd känner människor igen 

ansiktsuttryck och de känslor som ansiktsuttryck och kroppsspråk förmedlar (Gehl, 2010, s. 

35). Författaren kallar detta för det sociala synfältet och anser att det är viktigt att tänka på detta 

inom samhällsplaneringen. 

Gehl (2010) anser att smala gaturum har en mänsklig skala och är personliga. Människor 

och detaljer på byggnader kan ses på nära håll och gör upplevelsen mer intensiv. Författaren 

anser att områden med stora utrymmen saknar denna personliga och intensiva upplevelse. 

Författaren menar att det inte finns mycket för sinnena att uppleva i glesa områden med 

storskaliga byggnader.   

 

Staden i ögonnivå  

Gehl (2010) menar att människor är anpassade för att uppleva sina omgivningar i ögonnivå och 

i låg hastighet. Staden bör därför vara intressant och tilltalande ur ett estetiskt perspektiv i 

ögonnivå. Det bör också vara lätt att röra sig till fots samt finnas platser där människor vill stå, 

sitta, prata och lyssna. 

Gehl (2010, s. 120-125) studerade en gata i Köpenhamn och fann att människor i 

genomsnitt går i en hastighet av 4,2 km/h på sommaren. På vintern går människor 35 % snabbare 

för att hålla sig varma. Om de gående hindras av trängsel eller av andra fysiska hinder i 

gångbanan minskar hastigheten. Det är vanligt med hinder som skyltar, lyktstolpar och 

parkeringsautomater. De placeras i gångvägen för att de inte ska vara i vägen för bilar. Som 
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följd av att bilar prioriteras blir ofta gång- och cykelvägar mycket smala. Trängsel bildas som 

följd och andra människor utgör nu ett hinder. Bilar som parkerar på trottoarer samt dåligt 

parkerade cyklar utgör ofta också ett hinder. Gående ställs inför onödigt många avbrott i 

gångvägarna eftersom fordonstrafik ges tillgång till garage och uppfarter längs vägen (Gehl, 

2010). Korsningar som bryter gångvägen och som innebär att gående måste vänta vid 

övergångstället utgör också ett hinder (Gehl, 2010). 

Gående spenderar mycket på att vänta vid övergångsställen på grund av många 

stoppskyltar och bevakade övergångställen med långa väntetider (Gehl, 2010). Författaren 

jämför Sydney i Australien med Köpenhamn i Danmark. I Sydney spenderar de gående ofta 

halva gångtiden med att vänta vid övergångställen medan de gående på huvudgågatan i 

Köpenhamn bara spenderar 3 % av tiden på att vänta. Gehl (2010) menar dessutom att 

människor går långsammare än de skulle kunna göra i Köpenhamn eftersom gatan är mycket 

intressant för en fotgängare. Övervakade övergångställen innebär att människor samlas och går 

i klungor. Fotgängare blir tvungna att röra sig stötvis i klungor även fast det inte är särskilt 

mycket folk på gångvägen. 

En intressant miljö att gå i är också viktigt (Gehl, 2010). En variationsrik miljö där sikten 

bryts minskar det upplevda avståndet och förhöjer nöjet med att promenera. Detta kan ske 

genom att vägen svänger lite då och då. Det kan ske genom att skapa intressanta fasader att titta 

på. Särskilt viktigt är det på bottenvåningen. Fasader med många dörrar, detaljer och 

skyltfönster ger variation samt saker att stanna och titta på i skyltfönstren (Gehl, 2010). 

 

Mänskliga aktiviteter  

Gehl (2010) menar att en bra plats kan bedömas av hur många människor som står och sitter. 

Författaren skriver att om det är många som står, sitter eller pratar på en plats är det ett gott 

tecken på att platsen är av bra kvalitet (Gehl, 2010; Gehl, 2011). Gehl delar upp mänskliga 

aktiviteter i 3 klasser: nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter. Om en plats håller hög 

kvalitet utförs många frivilliga aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl, 2010; Gehl, 2006) (figur 

4).  
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• Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som människor mer eller mindre måste göra. Till 

exempel att gå till skolan eller till arbetet. handla mat, göra ärenden, dela ut post, vänta 

på bussen eller en person.  

• Frivilliga aktiviteter är aktiviteter som människor gör frivilligt. En frivillig aktivitet är 

till exempel att gå på promenad, stå och filosofera, eller sitta och sola.  

• Sociala aktiviteter uppstår som följd av nödvändiga och frivilliga aktiviteter samt att 

många människor vistas på offentliga platser. Sociala aktiviteter är till exempel att hälsa 

på någon, konversera eller barn som leker. Den vanligaste sociala aktiviteten är dock 

den passiva, som innebär att se och höra andra människor.   

Observation 

Gehl utvecklade metoder för att studera det offentliga livet. Syftet var att förstå hur människor 

använder offentliga platser. Metoderna kan hjälpa samhällsplanerare att förstå hur en specifik 

plats används samt hur många som använder den. Denna kunskap kan sedan användas för att 

planera för framtida utveckling av platsen. Tre av Gehls observationsmetoder är mapping, 

tracing och counting (Gehl & Swarre, 2013). 

 

 

 

Figur 4: Förhållandet mellan kvaliteten på den fysiska miljön och mänskliga aktiviteter (Efter Gehl, 2010). 
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Mapping, tracing & counting 

• Mapping innebär att studera vad människor gör när de använder en plats. Olika 

aktiviteter som människor som står, sitter, pratar registreras på en karta. Observationer 

utförs normalt vid flera olika tidpunkter och varje tidpunkt ger en ögonblicksbild av vad 

människor gjorde på platsen just då 

• Tracing innebär att studera människor rörelsemönster. Observationen utförs genom att 

rita varje persons rörelser genom platsen på en karta. Syftet är att se var och hur 

människor rör sig på den aktuella platsen. Tracing utförs normalt under en tidsperiod på 

upp till en halvtimme. 

• Counting innebär att räkna människor eller saker i den fysiska miljön. det kan vara hur 

många som pratar med varandra, pratar på telefon, eller hur många som rör sig på 

platsen. Det kan också vara att räkna hur många butiker som har galler på fönstren efter 

stängningsdags.  

 

De 12 Kvalitetskriterierna  

En plats bedöms utefter de 12 kvalitetskriterierna och varje kriterium betygsätts. Syftet är att 

avgöra hur bra platsen är utifrån en fotgängares perspektiv (Gehl & Svarre, 2013, s. 238-239). 

De 12 kvalitetskriterierna är uppdelade under tre huvudrubriker: skydd, komfort och njutning 

(figur 5).   

• Skydd innebär hur säker platsen är mot trafikolyckor och andra olyckor samt hur säker 

platsen upplevs. Hur säker platsen är mot brott och om det finns skydd mot regn, snö, 

vind och föroreningar. 

• Komfort innebär om det är intressant att gå där och om det finns tillräckligt med plats 

att gå. Om platsen är lättillgänglig för alla. Om det finns platser att stå vid och möbler 

sitta på. Om det finns intressant utsikt. Hur mycket oljud det finns på platsen. Om 

platsen inbjuder till lek eller kreativa aktiviteter.  

• Njutning innebär om byggnader och utrymmet mellan dem är i mänsklig skala. Om det 

finns platser att njuta av sol, skugga, värme, kyla eller vind. Om platsen är väldesignad. 

Finns det fina detaljer, material, träd eller bra utsikt. 
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Figur 5: Jan Gehls 12 kvalitetskriterier (Efter Gehl, 2010). 
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3. Metod och material 

Denna studie är en fallstudie eftersom den är avgränsad till en fysisk plats i Tierps centrum. En 

fallstudie är mer fördelaktig att använda när en enskild organisation eller fysisk plats ska 

studeras i detalj (Biggam, 2008). I denna fallstudie inventerades först den fysiska miljön för att 

kunna beskriva hur den avgränsade platsen ser ut idag. Sedan analyserades Centralplans fysiska 

miljö med hjälp av Gehls (2013) 12 kvalitetskriterier. Observationer av mänskliga aktiviteter 

och rörelsemönster utfördes för att studera hur människor rör sig och använder Centralplan. 

Intervjuer med medborgare utfördes för att ta reda på vad de tyckte om platsen och om de vill 

förändra platsen på något sätt. Denna fallstudie har, istället för att fokusera enbart på en ensam 

metod använt sig av en blandning av metoder, på grund av att en blandning av metoder ger en 

rikare och bredare mängd data (Biggam, 2008).    

 

3.1 Inventering av Centralplan i Tierp 

Inventeringen av Centralplans fysiska miljö utfördes på måndag förmiddag den 11 april. Det 

som dokumenterades var byggnaders utseende, höjd och användning. Vilka butiker och vilken 

service som fanns tillgänglig. Material på marken, vart buskar, träd och sittplatser var placerade 

samt hur många de var. Informationen antecknades för hand på Tierps kommuns grundkarta. 

 

3.2 Skuggstudie 

Under inventeringen noterades att en stor del av Centralplans södra sida låg i skugga. Därför 

utfördes en skuggstudie i Sketchup. Tierps kommuns grundkarta geolokaliserades med hjälp av 

geolokaliseringsverktyget i Sketchup. Sedan användes skuggverktyget för att utföra 

skuggstudien.  För att studera sol och skuggförhållandena på Centralplan valdes 

sommarsolståndet, vintersolståndet samt vårdagjämning för år 2016. Skuggförhållandena under 

höstdagjämning är identiska med vårdagjämningen.    
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3.3 Bedömning efter Gehls 12 kvalitetskriterier 

Centralplan utvärderades också med hjälp av de 12 kvalitetskriterierna. Varje kriterium 

betygssattes enligt trestegsskalan God, Skaplig och Undermålig som är inspirerad av 

Ridderstolpe (2014). Analysen utfördes på måndag eftermiddag den 11:e april. 

Betyget skaplig definieras i denna studie som ett betyg som är varken bra eller dåligt. 

Betyget Skaplig är en subjektiv avvägning gjord av observatören där ett kvalitetskriterium 

varken uppfyller kraven för Undermålig eller God. 

 

3.4 Observation 

Vid varje observationstillfälle räknades antalet människor som vistades eller rörde sig på 

Centralplan enligt metoden counting. Människors rörelsemönster dokumenterades med 

metoden tracing och mänskliga aktiviteter dokumenterades med metoden mapping.  

Mapping och counting utfördes under fyra tillfällen. Varje tillfälle varade 60 minuter. 

Mapping och counting utfördes på måndag 11 april kl 11:00-12:00, tisdag 12 april kl 16:00-

17:00, fredag 15 april kl 19:00-20:00 och lördag 16 april kl 12:00-13:00. Tracing utfördes 

samtidigt som mapping och counting där varje tillfälle varade 30 minuter och utfördes under 

tiderna 11:00-11:30 på måndag, 16:00-16:30 på tisdag, 19:00-19:30 på fredag och 12:00-12:30 

på lördag. Vädret vid de fyra observationstillfällena varierade från växlande molnighet till 

soligt. Temperaturen varierade mellan 8-12 grader. Observationerna utfördes vid fyra olika 

tillfällen samt vid fyra olika tider på dagen. Genom att sprida ut observationstillfällena på olika 

dagar och tider skapas en mer korrekt bild av hur människor använder platsen än om 

observationerna genomförts endast vid en tidpunkt.  

Counting utfördes genom att räkna antal män och kvinnor som vistades eller rörde sig på 

Centralplan. Detta gjordes genom att dela in män och kvinnor i varsin kolumn och registrera 

varje person som vistades inom den förutbestämda gränsen för studieområdet.  

Tracing utfördes genom att följa fotgängares och cyklisters väg genom Centralplan och 

för hand rita resultatet på en karta. Varje linje på kartan representerar en persons väg genom 

Centralplan. När bussar och bilar stannade längs vägen på Centralplans norra sida ritades 

streckens startpunkt från den plats de klev ur bussen eller bilen. Samma tillvägagångssätt 

användes när bilar parkerade på Centralplans södra sida.  
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Det är mycket svårt att digitalisera varje enskild människas väg genom Centralplan på 

grund av det stora antalet linjer och för att linjer korsar varandra. Personers vägar genom 

Centralplan visas därför genom linjehierarkier, där den tjockaste/bredaste linjen visar stråket 

där flest människor gick och den smalaste linjen visar var människor rörde sig allra minst. 

Rörelsemönstren registrerades på fyra kartor. En karta för varje observationstillfälle. 

Sedan identifierades huvudstråken på vartdera av de fyra kartorna. Fyra huvudstråk kunde 

identifieras plus övriga stråk som användes mer sällan. Stråken gavs ett värde som motsvarar 

dess plats i en hierarkisk ordning. Från det mest använda stråket, som fick värdet 4, till de minst 

använda stråket, som fick värdet 1. Om ett stråk bedömdes användas lika mycket som ett annat, 

tilldelades de samma värde. De fyra kartornas stråk summerades sedan för att visa vilka fyra 

gångstråk som var de mest använda (figur 7). Kartan blir således en sammanfattning av alla 

fyra observationstillfällenas resultat. Resultatet digitaliserades sedan i ArcMap och InDesign.  

Figur 6: Med hjälp av metoden tracing har människors rörelsemönster kartlagts på Tierp kommuns grundkarta. 

Denna karta visar fredag 19:00-20:00. 
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Figur 7: De fyra observationstillfällena sammanfattades på en karta genom att summera de fyra mest använda 

stråken. 
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Mapping utfördes genom att dokumentera stationära aktiviteter (figur 8). Människor som satt, 

stod, stod och pratade samt stod och väntade dokumenterades genom att för hand rita fyra olika 

symboler på en karta. Resultatet digitaliserades i InDesign för att göra kartan tydligare. 

Mapping utfördes under 60 minutersperioder istället för att registrera aktiviteter genom 

en ögonblicksbild av platsen. Tierp är en liten ort med relativt få invånare och innan 

observationerna utfördes gjordes bedömningen att mänskliga aktiviteter troligen är sällsynta på 

Centralplan och att ögonblicksbilder därför inte skulle ge mycket information. Eftersom 

stationära aktiviteter registrerades över en tidsperiod istället för ett ögonblick förväntades 

situationer uppstå där en person utför flera aktiviteter efter varandra. Vissa av dessa situationer 

hanterades genom att registrera den aktivitet som personen hade för avsikt att göra istället för 

alla aktiviteter som denne utförde. För att en aktivitet skulle räknas som stationär bestämdes att 

den skulle vara under en tidsperiod på cirka femton sekunder. Tiden uppskattades godtyckligt 

av observatören. Till exempel, när en kvinna parkerade barnvagnen vid en sittplats med avsikt 

att sätta sig ner men som stod och tittade till barnet i några sekunder innan hon sätter sig ner. I 

detta fall registrerades aktiviteten med ett x, vilket är aktiviteten sitter. Personer som gick genom 

området och som av någon anledning stannade till någon sekund för att sedan gå vidare, 

Figur 8: Stationära aktiviteter på Centralplan kartlades på Tierp kommuns grundkarta. Denna karta visar 

lördagen 16/4 kl 12:00-13:00. 
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registrerades inte som en stationär aktivitet. Dessa personer registrerades dock genom 

metoderna counting och tracing.  

Ett annat exempel är personer som står vid bankomaten och tar ut pengar. Dessa personers 

aktivitet registrerades med en prick (aktiviteten står). Ibland stod en eller två personer i kö i 

väntan på att ta ut pengar och dessa personer registrerades som att de utförde aktiviteten står 

trots att de stod och väntade. Personer som stod och pratade i telefon registrerades med 

aktiviteten står istället för står/pratar eftersom personen de pratade med inte fanns fysiskt på 

plats.  

En person kunde dock ge upphov till att flera aktiviteter registrerades. Till exempel när 

personer stod och pratade på en plats som de sedan lämnade för att kort därefter stanna ännu en 

gång på en annan plats. Om avståndet mellan dessa två platser var allt för kort (inom cirka fem 

meter) registrerades ingen ny aktivitet. Om de rörde sig längre än cirka fem meter registrerades 

en ny aktivitet. Avståndet bedömdes godtyckligt av observatören.  

I vissa situationer var det svårt att avgöra vilken aktivitet en person utförde, till exempel 

om en person bara stod och njöt av vädret eller om denne stod och väntade på skjuts. I dessa 

fall registreras aktiviteten först när personen väntat in tåget, bussen, skjutsen eller personen och 

aktiviteten registrerades då som står/väntar. Om ingen skjuts, buss, tåg eller person mötte upp, 

registrerades aktiviteten som står.  

Bilister som stannade längs vägen på Centralplans norra sida samt de som parkerade på 

södra sidan registrerades inte som stationär aktivitet så länge de satt i bilen. Däremot, om 

personerna lämnade bilen och utförde en stationär aktivitet registrerades självklart detta.   

 

3.5 Intervjuer 

Intervjuer utfördes vid Centralplan i Tierp och gav denna studie chansen att studera om, hur 

och varför människor använder Centralplan, samt om de vill förändra något vid Centralplan. 

Intervjuer användes eftersom metoden bidrar med en kvalitativ dimension och ger möjligheten 

att undersöka en fråga eller ett ämne mer djupgående (Biggam, 2008). Det är också viktigt att 

människor som bor och rör sig en byggd miljö som ska förnyas, får bidra med åsikter samt 

känna sig involverad i planeringsprocessen då detta stärker relationen mellan planerare och 

invånare (Depriest-Hricko & Prytherch, 2013). Fördelar med intervjuer ansikte mot ansikte är 

att det inte existerar någon tidsfördröjning mellan den ställda frågan och svaret, tvingas 
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respondenten att svara direkt och spontant. Spontaniteten i situationen tvingar respondenten att 

fokusera mer på den ställda frågan och reflektera mindre på det egna svaret (Opdenakker, 2006). 

Intervjuerna utfördes vid Centralplan i Tierp vid två tillfällen: onsdagen den 20 april 

klockan 10:00 till 16:00 och torsdagen den 21 april klockan 10:00 till 12:00. Intervjuunderlaget 

består av 30 respondenter, 15 kvinnor, 15 män. 30 var också det förutbestämda urvalsantalet. 

Det förutbestämda urvalsantalet nåddes inte under onsdagen, därför utfördes även intervjuer på 

torsdagen.    

På grund av urvalsantalet och att många valde att tacka nej till att medverka i intervjuerna 

förfrågades över 60 personer. Respondenternas kön registrerades och kategoriserades i tre olika 

åldersgrupper: unga vuxna (18-39), medelålders (40-59) och äldre (60+). 5 kvinnor och 5 män 

intervjuades från vardera ålderskategori. På grund av etiska aspekter intervjuades inte personer 

under 18 år.  

Intervjufrågorna som ställdes var inspirerade av Gustafsson (2015) och bestod av 

strukturerade frågor.  Dock, hade respondenterna möjlighet att svara på frågorna med öppna 

svarsalternativ. Intervjufrågorna ställdes till människor som gick förbi eller av olika skäl befann 

sig inom studieområdet. Intervjufrågorna som ställdes var: 

1. Brukar du vistas på denna plats förutom när du promenerar igenom den? 

2. Vad tycker du om platsen? 

3. Finns det något på denna plats du vill förändra? 

Fråga ett ställdes för att ta reda på om människorna bara passerar platsen till och från 

någon annan aktivitet, eller om de utförde någon av Gehls (2011) frivilliga aktiviteter på 

platsen. Fråga två och tre var öppna frågor för att respondenterna fritt skulle kunna beskriva 

vad de tyckte om platsen idag och vad de möjligen ville förändra. 

Syftet med intervjuerna var att bilda en förståelse för platsens fysiska förutsättningar, hur 

människor använder den idag och hur människor vill förändra den, samt att genom empirisk 

analys och induktivt resonemang dra slutsatser utifrån insamlade data. Intervjuerna gav både 

inspiration till gestaltningsförslaget samt en förståelse för vad Tierps invånare tycker om 

platsen.  

Denna studie lade vikt på ett jämställt urval med kön och tre åldersgrupper eftersom detta 

också gör det möjligt och lättare att upptäcka och studera samband mellan 

respondentgruppernas svar. Intervjuer som utförs ansikte mot ansikte tenderar att vara den 
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metod som har högsta svarsfrekvensen i jämförelse med andra datainsamlingsmetoder 

(Statistics Canada, 2010). 

Svaren på fråga två och tre sammanställdes och grupperades. De olika grupperingarna 

för fråga två var: Tycker om Centralplan, Tycker inte om Centralplan och Tycker att 

Centralplan är varken bra eller dåligt. De olika grupperingarna för fråga tre var: Utveckla 

Centralplan, Upprustning & uppfräschning av Centralplan, Mer sittplatser, Mer grönska, 

Exkludering av människogrupper och Ingen förändring/nöjd. Gruppering ansågs inte behövas 

gällande fråga ett, då denna fråga besvarades med ja eller nej.  

 

Statistisk analys av intervjusvar: Chitvåfördelning 

Svaren grupperades för att lättare analyseras samt för att kunna räkna ut om det fanns några 

statistiska samband. Detta gjordes i en korstabell i Excel. De grupperade svaren analyserades 

sedermera i programvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). I SPSS utfördes 

den statistiska analysen genom en chitvåfördelning. En chitvåfördelning räknar ut statistiskt 

samband genom att addera skillnaden mellan de registrerade svaren och deras frekvens med de 

registrerade svarens förväntade frekvens. 

 

Intervjuer: Etiska aspekter 

Av etiska skäl intervjuades inga personer under 18 år. Personer under 18 exkluderades på grund 

av de inte är myndighetsförklarade. Om en icke myndighetsförklarad ska medverka i en 

intervjustudie eller enkätstudie, där information insamlas från personen ifråga, krävs att 

målsman eller förmyndare blir informerad innan intervjumedverkan. Detta ansågs inte vara 

tidsmässigt möjligt på grund av examensarbetets tidsbegränsning. Detta gav dock upphov till 

situationer där unga personer förfrågades om intervjumedverkan men avböjdes av intervjuaren 

när det tillkännagavs att de var under 18 år. 
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4. Resultat 

4.1 Inventering av Centralplan i Tierp 

Järnvägsesplanaden delar Centralplan i en nordlig och sydlig sida (figur 9). Byggnader på två 

och fyra våningar utgör Centralplans södra gräns medan järnvägen avgränsar området i norr. 

Till öster avgränsas Centralplan av en parkering samt det före detta stationshuset. I väst 

avgränsas området av Stationsgatan. 

Förutom ett litet stenbelagt område vid sittplatserna och grusytorna längs allén är marken 

på södra sidan asfalterad. Den norra sidan är stenbelagd. Två stora lövträd definierar norra sidan 

av centralplan medan flertalet små och låga lövträd ger södra sidan en något mer lågmäld 

karaktär. Dock finns tre mycket stora lövträd intill parkeringen på Centralplans östra gräns som 

skuggar delar av Centralplans södra sida. Byggnaderna på södra sidan skuggar delar av 

Centralplan på eftermiddagen (figur 10). De två lövträden på norra sidan skuggar delar av 

Centralplans norra sida på morgonen, men från och med förmiddag åtnjuter platsen full sol.  

Byggnaden på södra sidan är vitputsad och utformad i funktionalistisk stil. Verksamheter 

huserar i bottenvåningen och bostadslägenheter finns ovanför. På norra sidan finns det före 

detta stationshuset som är en gul träbyggnad med två våningar. Det före detta stationshuset 

innehåller idag café, restaurang samt hårsalong. På södra sidan huserar Länsförsäkringar och 

Konditori Royal i byggnadens sydvästra del. Astar, Hälsoboden och Milis Beauty huserar i 

byggnadens sydöstra del. 

Sittplatser finns på både norra och södra sidan. På norra sidan finns två bänkar samt en 

betongmur som även fungerar som en inofficiell sittplats (figur 11). Det finns uteplatser vid 

stationshuset som tillhör kafét och restaurangen. På södra sidan finns två bänkar med bord samt 

en bänk utan bord. 

Fordonstrafiken genom Centralplan är tidvis intensiv. Bussar och taxi stannar längs norra 

sidan av Centralplan. Personbilar parkerar ofta på södra sidan trots att det inte är tillåtet enligt 

I. Öberg (personlig kommunikation, 11 februari, 2016), samordnare Gata/Park på Tierps 

kommuns (figur 12). Skylt om parkeringsförbud saknas dock. 

Nordväst om Centralplan, på andra sidan stationsgatan finns två byggnader som planeras 

rivas. Byggnaden närmast Centralplan är ett tvåvåningshus med ett litet antal lägenheter. Den 

andra byggnaden är en villa på två våningar med en hattbutik på bottenplan. Den nya planerade 

byggnaden blir fyra våningar hög och kommer innehålla fyrtiotre bostadsrättslägenheter.  
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Den nya byggnaden kommer att ge Centralplan en ny prägel. Den kommer att kasta en 

större skugga på centralplan på sen eftermiddag och kväll än nuvarande bebyggelse gör. 

Byggnaden kommer troligen innebära att fler människor kommer att röra sig på Centralplan 

samtidigt som fordonstrafiken genom Centralplan kan komma att öka. Detta då fler kommer bo 

i anslutning till Centralplan. 

 

 

 

Figur 9: Illustration av hur Centralplan ser ut idag. 
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Figur 11: Sekundär sittplats på Centralplans norra sida (Foto: Johnny Karlborg).  

 

Figur 10: Skugga över Centralplans södra sida kl 18:30 den 15:e april 2016 (Foto: Johnny Karlborg). 



34 
 

 

4.2 Skuggstudie 

Skuggstudiens resultat bekräftar observationerna under inventeringen. Centralplans södra sida 

ligger i skugga stora delar av dagen samtidigt som den norra sidan åtnjuter solsken. Vid vår- 

och höstdagjämning kl 09:00 åtnjuter i stort sett hela Centralplan sol (figur 13). Södra sidan av 

Centralplan skuggas delvis kl 12:00 (figur 14). Kl 15:00 ligger centralplans södra sida helt i 

skugga medan norra sidan fortfarande har sol (figur 15). Kl 17:00 ligger även delar av norra 

sidan i skugga (figur 16). 

 Delar av Centralplan hamnar i skugga även när det är som ljusast. Vid sommarsolstånd 

kl 09:00 är det soligt på i stort sett hela Centralplan (figur 17) och kl. 12:00 skuggas Centralplan 

bara till viss del (figur 18). Skuggan växer dock under dagen och kl 15:00 har skuggan växt tills 

sig (figur 19). Kl 17:00 ligger stora delar av Centralplans södra sida i skugga (figur 20). Kl 

19:00 skuggas Centralplan i mindre grad av funkishuset och istället är det hyreshuset nordväst 

om Centralplan som skuggar (figur 21). På vintern skuggas Centralplan i mycket stor grad av 

funkishuset (figur 22) 

 

   

 

Figur 12: Parkerade bilar på Centralplans södra sida (Foto: Johnny Karlborg). 
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Figur 13: Vår- och höstdagjämning 20 mars kl 

09:00 

Figur 14: Vår- och höstdagjämning 20 mars kl 12:00 

Figur 15: Vår- och höstdagjämning 20 mars kl  

15:00 

Figur 16: Vår- och höstdagjämning 20 mars kl 17:00 

Figur 17: Sommarsolstånd 20 juni kl 09:00. Figur 18: Sommarsolstånd 20 juni kl 12:00. 

Figur 19: Sommarsolstånd 20 juni kl 15:00. Figur 20: Sommarsolstånd 20 juni kl 17:00. 
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4.3 Bedömning efter Gehls 12 kvalitetskriterier 

Centralplan bedömdes utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier (figur 23). Gehls 12 kvalitetskriterier 

fungerar som ett redskap för att analysera, bedöma och därefter värdera den byggda miljöns 

befintliga egenskaper och karaktär. Nedanstående motiveras betygsättningen på Centralplans 

byggda miljö utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier. 

 

Betyg: Undermålig 

Det finns mycket att förbättra vad gäller Centralplans byggda miljö. Centralplan har bedömts 

som Undermålig på 5 kvalitetskriterier: 1. Skydd mot trafik och olyckor; 3. Skydd mot väder, 

vind, buller och föroreningar; 5. Möjligheter att stå eller uppehålla sig; 9. Möjligheter till lek 

och motion och 12. Positiva sinnesupplevelser.  

Det som gör att Centralplan erhåller Undermålig på dessa kvalitetskriterier beror på att 

platsen brister på ett antal punkter. Det som följaktligen är mest framträdande är bristen av 

övergångsställe vid platser där människor väljer att korsa vägbanan. Centralplan är en öppen 

plats och erbjuder inga skydd mot väder och vind som tak eller vindavvärjande objekt. 

Biltrafiken ihop med tågtrafiken vid platsen bidrar med miljöföroreningar i form av avgaser 

och höga ljud. Det existerar möjligheter att sitta, men flertalet av gatumöblerna är i mycket 

dåligt skick samt stora delar av dagen placerade i skugga.  

Förutom att promenera på platsen erbjuder inte Centralplan möjligheter till lek och 

motion. Det saknas till exempel lekytor för barn. Få positiva sinnesupplevelser fanns vid 

Centralplan. Platsen saknade fina utsikter. Grönska i form av träd och buskage men blommor 

saknades. Vatten, som anses som en viktig sinnesupplevelse i form av fontäner och vattenspel, 

saknades också. 

 

Figur 21: Sommarsolstånd 20 juni kl 19:00. Figur 22: Vintersolstånd 21 december kl 12:00. 
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Betyg: Skaplig 

Centralplan har bedömts som Skaplig på 5 kvalitetskriterier: 2. Skydd mot kriminalitet och våld; 

6. Möjligheter att sitta; 7. Möjligheter att se; 8. Möjligheter att prata och lyssna samt 11. 

Möjligheter att njuta av positiva klimataspekter. 

Vad gäller skydd mot kriminalitet och våld, har Centralplan stora mängder människor 

som passerar vid platsen dagtid samtidigt som platsen, trots att platsen är en knutpunkt för 

kollektivtrafik, varken har bra eller dålig insyn från omkringliggande platser samt att den 

kvällstiden inte erbjuder någon funktion trots att belysning i form av gatlyktor och lampor 

existerar. Centralplan erbjuder sittplatser, men förutom ett par bänkrader som är placerade i 

solen dagtid, består många av sittplatserna gamla trämöbler som är placerade i skuggan och i 

behov av upprustning. Dock, använde många människor en låg stenmur som sittplats. Denna 

sittplats var populär bland de människor som passerade och bara ville vila en stund eller för de 

som stannade och väntade på kollektivtrafik.  

Det visuella gav upphov till en delad uppfattning av Centralplan. Rimliga avstånd för 

synen att uppfatta aktiviteter, objekt och andra människor fanns; samtidigt som platsen hade en 

brist av intressanta vyer. Det existerade många möjligheter att prata med människor och lyssna 

på människor. Det gick att stanna upp och prata med människor vid områden där solen sken. 

Däremot, existerande inga befintliga “talkscapes” samtidigt som kollektivtrafiken, främst 

tågen, bidrog med en extrem men temporärt hög ljudnivå. Centralplan erbjöd också en 

blandning av möjligheter att uppleva positiva aspekter av klimatet som sol, skugga, värme, kyla 

och således bris. Dock, var platsen uppdelad. Antingen var det jättekyligt vid den skuggtäckta 

sidan intill de västra byggnaderna eller så var det jättevarmt och soligt vid perrongen och 

stationshuset. Detsamma gällde vind och bris.                  

 

Betyg: God 

Slutligen, bedömdes Centralplan som God på 2 kvalitetskriterier: 4. Möjligheter att gå och 10. 

Anpassad till den mänskliga dimensionen. 

Centralplan erbjöd många möjligheter att gå och röra sig på. Det var rymliga områden 

utan några egentliga objekt som hindrade varken gång eller cykeltrafik. Avsaknaden av hinder 

och de öppna ytorna skapade en plats tillgänglig för alla människor. Platsen led dock av en brist 

på intressanta fasader för gående att åtnjuta. Däremot, förutom avsaknaden av ett 
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övergångsställe där många människor valde att korsa körbanan, var tillgänglighet och 

gångmöjligheter Centralplans starkaste sida. En annan positiv kvalité vid Centralplan var 

platsens skala och byggnaders proportioner i förhållande till människor. De befintliga 

byggnaderna var byggda och utformade med omtanke till mänsklig storlek och skala. Det 

planerade bostadshuset nordväst om Centralplan tas inte i beaktande i denna bedömning.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Bedömning av Centralplan utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier 

 



39 
 

4.4 Observation 

Observationerna utfördes under fyra tillfällen. Måndag 11 april, tisdag 12 april, fredag 15 april 

samt på lördag 16 april. Counting och mapping utfördes under 60 minuter per tillfälle. Mellan 

kl. 11:00-12:00 på måndag, 16:00-17:00 på tisdag, 19:00-20:00 på fredag och mellan 12:00-

13:00 på lördag.  Tracing utfördes under 30 minuter per tillfälle. Mellan kl. 11:00-11:30 på 

måndag, kl. 16:00-16:30 på tisdag, 19:00-19:30 på fredag samt mellan 12:00-12:30 på lördag.   

 

Counting 

Under första observationstillfället, som utfördes på måndag mellan kl 11:00-12:00, vistades 

totalt 296 personer på centralplan. 172 av dem var män och resterande var 124 kvinnor. Vid 

andra tillfället, kl 16:00-17:00 på tisdagen, vistades totalt 438 personer på Centralplan. 216 av 

dem var män och 222 var kvinnor. På fredagen mellan 19:00-20:00 räknades bara 140 personer, 

fördelat på 66 män och 74 kvinnor. På lördagen mellan kl 12:00-13:00 räknades totalt 201 

personer fördelat på 91 män och 110 kvinnor. Tisdagens höga antal beror på att flera tåg ankom 

till Tierp under observationsperioden. 

 

Mapping 

Totalt registrerades 120 aktiviteter under fyra timmars observationstid fördelat på fyra dagar 

(Tabell 1). Totalt 22 st står, 27 st sitter, 64 st står/pratar och 7 st står/väntar registrerades. På 

måndagen registrerades totalt 26 aktiviteter, varav 3 st var aktiviteten står, 7 st sitter, 12 st 

står/pratar och 4 st står/väntar (Tabell 1). På tisdagen registrerades totalt 43 aktiviteter.  5 st 

står, 9 st sitter, 27 st står/pratar och 2 st står/väntar. På fredagen registrerades enbart 13 

aktiviteter, fördelat på 5 st står, 4 st sitter och 4 st står/pratar. På lördagen registrerades 38 

aktiviteter, varav 9 st står, 7 st sitter, 21 st står/pratar och 1 st står/väntar.  

Aktiviteten står är framförallt kopplat till uttag av pengar i bankomaten men aktiviteten 

utövades även på några andra platser (figur 24). Flest står registrerades vid Länsförsäkringars 

bankomat på tisdag och lördag. 

Sitter är begränsat till platser där det finns bänkar, bänkbord eller andra sittmöjligheter. 

På Centralplans södra sida användes bordbänkarna i ringa omfattning. Totalt satt enbart 7 

personer på dessa sittplatser under de fyra observationstillfällena. Bänkarna och den låga 



40 
 

betongmuren på norra sidan användes i större omfattning. Totalt satt 14 personer där. 

Uteserveringen utanför stationshuset användes också till viss mån. Totalt satt 6 personer där. 

Aktiviteten står/pratar utövades på många platser. Överlägset störst antal registrerades på 

tisdag och lördag längs de två mest använda gångstråken. På södra sidan registrerades flest 

står/pratar utanför Länsförsäkringar och Konditori Royal. På norra sidan registrerades flest 

står/pratar nära korsningen där Järnvägsesplanaden möter Stationsgatan. Majoriteten av 

aktiviteten står/pratar på norra sidan registrerades på tisdagen. Många personer anlände med 

tåget under tisdagens observation och många tågresenärer stannade och pratade med varandra 

på platsen där de två mest använda gångstråken korsar varandra. Många sa hejdå på denna plats 

och gick sedan vidare ensamma. På södra sidan är aktiviteten mer jämt fördelad över de olika 

dagarna. Majoriteten av “står/pratar utanför Länsförsäkringar och Konditori Royal registrerades 

dock på lördagen.  

Står/väntar var i jämförelse med de andra tre aktiviteterna relativt ovanlig. På måndagen 

registrerades 4 st. På tisdagen enbart 2 st. På fredagen registrerades 0 st och på lördagen 1 st. 

Några personer tittade på skärmen som visade tågens avgångar och ankomster och stod sedan 

och väntade på tåget innan de gick upp på perrongen andra väntade på skjuts eller på att möta 

upp en annan fotgängare.  

 Tabell 1: Stationära aktiviteter på Centralplan 
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Tracing 

Tracing utfördes under 30 minuter per tillfälle och på fyra olika dagar. Rörelsemönstren skiljde 

sig lite mellan de olika tillfällena men fyra huvudstråk kunde identifieras (figur 25). Det mest 

använda stråket löper mellan nordväst till sydöst, förbi den före detta tågstationen och vidare 

mot Södra Esplanaden (sydöst om studieområdet), samt åt nordväst, längs gångvägen bredvid 

järnvägen samt Järnvägsesplanaden. Majoriteten av de som använde detta stråk kom dock 

antingen från tunneln och upp i trappan på Centralplan eller gick ner i trappan. Det andra mest 

använda stråket löper rätt över Järnvägsesplanaden nära korsningen med stationsgatan, förbi 

Konditori Royal och fortsätter mot Rådhusallén och Palmgatan.  Detta stråk är mycket använt 

trotts att det inte finns något övergångställe över Järnvägsesplanaden på denna plats. Det tredje 

mest använda stråket löper längs gång- och cykelvägen utanför byggnaden på Centralplans 

södra sida. Även det fjärde mest använda stråket korsar till viss del Järnvägsesplanaden på en 

plats utan övergångställe.  

Förutom de fyra mest använda stråken fanns också andra stråk som var relativt vanliga. 

Till exempel, även om många använde övergångstället utanför det gamla stationshuset korsar 

många personer Järnvägsesplanaden där de själva känner för det. Konditori Royal var  

Figur 24: Kartläggning av stationära aktiviteter på Centralplan i Tierp 
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populärt att gå till samt att många parkerade med bil längs stationsgatan och gick till 

bankomaten. Länsförsäkringar hade en del gångtrafik samt hårsalongen, Mili´s Beauty. 

Förutom detta var gångtrafiken till och från butikerna ytterst begränsade eller i stort sett 

obefintliga under observationsperioderna. De parkerade bilarna på Centralplans södra sida är 

ofta i vägen för gående. De parkerar mitt i det andra mest använda stråket och upp till fyra 

parkerade bilar kan stå där samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: kartläggning av gång- och cykeltrafik på Centralplan i Tierp 
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4.5 Intervjuer 

Totalt 30 personer intervjuades. Respondenterna är fördelade på tre åldersklasser: Unga vuxna 

(18-39), medelålders (40-59) och äldre (60+). Könsfördelningen är 15 kvinnor och 15 män. 

Respondenterna bads svara på 3 frågor. Dessa frågor var:  

 

1. Brukar du vistas på denna plats förutom när du promenerar igenom den?  

2. Vad tycker du om platsen? 

3. Finns det något på denna plats du vill förändra? 

 

På första frågan svarade 10 personer ja, varav 6 kvinnor. Totalt 20 personer fördelat på 9 

kvinnor och 11 män svarade nej. På fråga två svarade 15 personer fördelat på 9 kvinnor och 6 

män att de inte tycker om platsen. 8 personer, fördelat på 6 män och 2 kvinnor svarade att de 

tyckte om platsen. 7 personer, fördelat på 4 kvinnor och 3 män tyckte att Centralplan varken 

var bra eller dålig. På fråga tre svarade 6 personer, fördelat på 5 kvinnor och en man att de 

ville utveckla Centralplan till något mer. 18 personer, varav 11 män svarade att de ville rusta 

eller fräscha upp Centralplan. 8 personer, fördelat på 4 män och 4 kvinnor svarade att de ville 

ha fler sittplatser och 7 personer fördelat på 6 kvinnor och 1 man svarade att de ville ha mer 

grönska. 2 personer, båda män, svarade att de ville avlägsna alkoholisterna som ofta umgås på 

Centralplan. 3 personer, varav två kvinnor svarade att de var nöjda med Centralplan och inte 

ville förändra något.  

Respondenter som inte tyckte om Centralplan använde ord som “tråkig”, “trist”, “urtrist” 

och “gräsligt ful” för att beskriva vad de tyckte om platsen. Även ord och fraser som “själlöst”, 

“föråldrat”, “inte välkomnande” och “inte särskilt fint” användes. De som tyckte om platsen 

använde ord som “bra”, “trevligt” och “schysst”. De som tyckte att Centralplan var varken bra 

eller dålig använde ord som, “inget speciellt”, “duger” eller “skapligt”. 

Chitvåfördelningen uppvisade ingen statistisk signifikans när kön och ålder jämfördes 

med de grupperade svaren. 
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4.6 Gestaltningsförslaget  

Den här studien ämnar genom ett gestaltningsförslag förändra det nuvarande Centralplan i 

Tierp. Platsen är idag en fungerande kommunikationsknutpunkt i enlighet med hur Björck, 

Nordling & Reppen (2000) beskriver hur en kommunikationsknutpunkt ska vara utformad. 

Dock, ämnar denna studie vidareutveckla platsen till en mer attraktiv, social och välkomnande 

mötesplats än nuvarande kommunikationsknutpunkt. Detta då studiens observationer och 

intervjuer indikerar att Centralplan kan förbättras då stora mängder av människor dagligen 

strömmar genom platsen samt att människor har uttryckt vilja att stanna på platsen mer än vad 

de gör, men att den befintligt byggda miljön förhindrar detta. Enligt respondenterna förhindrar 

Centralplans befintligt byggda miljö människor att vistas där genom att inte erbjuda tillräckligt 

många sittplatser; de existerande sittplatserna brister i kvalité; platsen har brist på grönska samt 

att platsen borde upprustas och uppfräschas. 

Observationsresultaten indikerar på att människor inte spenderar mycket tid på 

Centralplan. Många människor stannar bara en liten stund även vid bra väderförhållanden och 

platsen fungerar mestadels som en passage till andra platser. De allra flesta människor utför 

heller inte frivilliga aktiviteter på platsen. Istället är nödvändiga aktiviteter överrepresenterade 

i form av att människor rör sig genom platsen till tåg och buss. Centralplans torgyta som idag 

är utrustad med bänkar och bord är skuggbelagd stora delar av dagarna. Dagens utformning där 

Järnvägsesplanaden skär genom området från sydöst till nordväst gör att norra sidan är väldigt 

solig och varm, medan torgytan åt söder ofta är täckt av skugga. 

Följaktligen, nedanstående beskrivs vad denna studie ämnar förändra med Centralplan i 

Tierp. Förändringarna i detta gestaltningsförslag är främst baserade på teorier om vad som gör 

urbana miljöer till attraktiva, sociala och välkomnande miljöer för alla människor. 

Förändringarna är också baserade på resultatet från fallstudiens observationer och intervjuer.  

 

Omdragning av Järnvägsesplanaden & nya övergångställen  

Denna studie föreslår en omdragning av Järnvägsesplanaden. En omdragning av en befintlig 

väg är kostsamt, men en omdragning av Järnvägsesplanaden i linje med byggnaden på 

Centralplans södra sida skulle göra att platsen utnyttjar solen mer effektivt. Omdragningen av 

Järnvägsesplanaden skapar en stor sammanhängande yta utanför Stationshuset med soliga 

förhållanden stora delar av dagen (figur 26 & 27). 
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Under observationerna noterades ett behov av ett nytt övergångställe. Därför innehåller 

förslaget ett nytt övergångsställe längs Centralplans näst mest använda gångstråk, som idag 

sträcker sig längs Stationsgatan och korsar Järnvägsesplanadens körbana i nordväst (figur 28). 

Det befintliga övergångstället flyttas till Järnvägsesplanadens nya kurva i sydöst (figur 29). 

Järnvägsesplanadens körbana kommer precis som idag att vara smalare vid kurvans 

övergångställe för att underlätta för gående när de ska korsa vägen. 

Figur 26: Vår- och höstdagjämning 20 mars kl 15:00 

 

Figur 27: Sommarsolstånd 20 juni kl 17:00 
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Figur 29: Centralplan. Vy mot sydväst. 

Figur 28: Centralplan. Vy mot sydost. 
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Glasskiosk, uteservering samt tillgång till vatten & grönska 

En ny glasskiosk och uteservering föreslås byggas på Centralplan intill ett av gångstråken. Den 

föreslagna glasskiosken är byggd i en sexhörnig form och har en fasad i gulmålat trä samt 

glasfönster åt alla håll. Glasskioskens utformning är inspirerad av Centralplans stationshus. 

Glasskiosken och uteserveringen kan till exempel drivas av någon av de tre caféerna som idag 

finns på centralplan. På grund av att platsen idag saknar tillgång till vatten föreslås att en fontän 

byggs på den yta som öppnas upp genom omdragningen av Järnvägsesplanaden. Fontänen är 

byggd i en rund form där sidorna är tillräckligt höga för människor att sätta sig ned och vila på 

dem. Däremot, är fontänbotten grund så att människor har tillgång till vattnet. Fontänen ska 

vara utformad på ett sådant sätt att vuxna ska kunna doppa fötterna och barn ska kunna leka i 

vattnet (figur 30 & 31). I gestaltningsförslaget har träden på Järnvägsesplanadens södra sida 

plockats bort. Istället har tre andra träd planterats vid området mellan Stationshuset och 

övergångsstället i Järnvägsesplanadens sydöstra kurva (figur 29 & 32). Detta område innehåller 

också gatumöbler som öppnar för sociala aktiviteter. 

 

  

 

 

Figur 30: Centralplan i ögonhöjd. Vy mot Sydost 
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Figur 32: Centralplan i ögonhöjd. Vy mot sydväst. 

Figur 31: Centralplan i ögonhöjd. Vy mot sydost. 
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Gatumaterial, gatumöbler och belysning 

Ytorna på båda sidor om Järnvägsesplanaden föreslås beläggas med gatsten. Från vägkant till 

konditori Royal på södra sidan och från vägkant till betongmuren på norra sidan. Gatumöbler 

finns i form av stolar och bord i angränsning till glasskiosken. Sittplatser finns också runt 

fontänen samt under träden. Ett antal sittplatser utformas som “talkscapes” för att underlätta 

social interaktion. I förslaget finns därför sittplatser i form av en murad halvmåneformad 

gatumöbel samt en S-formad träbänk.  Det finns möjlighet att stå och luta sig mot gatumöbler 

under tak på båda sidor om järnvägsesplanaden. Belysningen består av likartad gatubelysning 

som finns på Centralplan idag. Dock föreslås mer låg belysning på den nya ytan. Denna 

belysning kommer att vara cirka tre meter hög och placeras längs gångstråken, torgets 

ytterkanter, sittplatserna samt övergångsställena.   

 

Skydd mot väder  

På funkishusets fasad föreslås ett tak byggas som ger skydd åt gående på centralplans södra 

sida (figur 33). För att inte göra en skuggig plats ännu mörkare kan taket med fördel bestå av 

glas. Taket är cirka fem meter brett och ger ett bra skydd mot regn och snö. På Centralplans 

norra sida har tre möbler med sadeltak placerats ut. Dessa ämnar skydda mot regn och snö 

samt ge lite skugga på varma dagar. Det finns dessutom möjlighet att stå och luta sig mot 

dem. 

Figur 33: Centralplan i ögonhöjd. Det nya glastaket. Vy mot nordost.  
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5. Diskussion 

5.1 Gestaltningsförslaget 

Förslagets utformning av Centralplan gör att platsens egenskaper används på ett bättre sätt än 

idag. Platsens sol- och skuggförhållanden utnyttjas till fullo i den nya utformningen genom att 

flytta Järnvägsesplanaden närmare funkishuset. Istället för att Järnvägsesplanaden delar 

Centralplan i en nordlig och sydlig sida, finns nu en stor sammanhängande och solig yta som 

underlättar socialt umgänge samt handel samtidigt som den skuggiga södra sidan skyddas från 

regn och snö. I nuläget används den norra sidan ibland för att njuta av solen och förslaget 

förstärker och underlättar detta beteende. 

Den nya soliga sammanhängande ytan tillsammans med det stora antalet människor som 

rör sig på platsen gör att det finns möjlighet mer handel, som till exempel en glasskiosk och 

uteservering där människor kan äta. Även möjligheten att utföra frivilliga och sociala aktiviteter 

som att sitta och sola, sitta och titta på människor som går förbi eller njuta av platsen ökar. 

Eftersom en bra plats innehåller vatten (Whyte, 1980) finns det i förslaget möjlighet för vuxna 

och barn att se och interagera med vatten. Det finns gott om både primära och sekundära 

sittplatser i förslaget. Primära sittplatser i form av gatumöbler samt sekundära sittplatser utmed 

fontänens kant. För att underlätta social interaktion finns det finns gott om sittplatser som är 

utformade enligt Gehls (2010) talkscapes. Detta sker genom att utforma gatumöbler så att 

människor kan sitta något vända mot varandra, vilket underlättar konversationer.  

Följaktligen, eftersom människor också gärna vill sitta under träd (Whyte, 1980), finns 

även denna möjlighet i förslaget. Dessa sittplatser är tänkt att vara formade och anpassade till 

träden. Detta gör att människor kan sätta sig där för att skydda sig från solen en varm dag 

samtidigt som de i alla väderstreck kan titta på andra människor och aktiviteter som sker på 

Centralplan. Förslaget innebär bättre skydd mot dåligt väder. Den nya soliga ytan ger fler 

soltimmar och mer värme än den skuggiga södra sidan av Centralplan som finns idag. Det nya 

glastaket över gångstråket på södra sidan ger skydd mot regn och snö utan att skugga platsen 

ytterligare. Sittplatserna under glastaket gör att människor bekvämt kan vänta ut en tillfällig 

regnskur, vila benen eller se ut över Centralplan.  

Förslaget gynnar också trafiksäkerheten genom att förslå ett övergångställe över 

Järnvägsesplanaden längs det näst mest använda gångstråket. Övergångstället förbättrar också 

tillgängligheten till Centralplan, för människor med nedsatt rörelsefunktion, samt underlättar 
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snabb gång- och cykeltransport till och från tåget. I och med omdragningen av 

Järnvägsesplanaden försvinner möjligheten till otillåten parkering på Centralplans södra sida. 

Det planerade huset i angränsning till Centralplan i nordväst ger mer skugga än nuvarande 

byggnad. Volymmodellen i förslaget är dock endast en uppskattning skapad efter två 

illustrationsbilder på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida. Det innebär att det finns en viss 

osäkerhet i hur stor skugga byggnaden kommer att kasta över Centralplan.  

 

5.2 Gehls 12 kvalitetskriterier i förslaget 

Flera av Gehls kvalitetskriterier bedöms få bättre betyg om förslaget genomförs (figur 34). 

Kriteriet Skydd mot trafik och olyckor bedöms att avancera från undermålig till skaplig i och 

med det nya övergångstället. Förslaget ger något fler ögon på gatan som inger en trygghet 

eftersom det uppmuntrar till fler frivilliga och sociala aktiviteter. Även belysningen förbättras 

något. Detta innebär att kriteriet Skydd mot våld och kriminalitet bedöms bli något bättre, 

kanske till och med god. Kriteriet Skydd mot väder, vind, buller och föroreningar förbättras 

genom att det nya glastaket på södra sidan skyddar från snö och regn. Detta kriterium bedöms 

avancera till betyget skapligt. Anledningen till att det inte får betyget god är att det fortfarande 

existerar föroreningar i form av avgaser från bilar och bussar samt i form av ljud från framförallt 

buss och tåg.  

Kriteriet Möjligheter att gå fick betyget god och kommer även i fortsättningen att vara 

god. Möjligheter att stå och uppehålla sig avancerar till betyget skapligt i och med att förslaget 

innehåller stöd för att stå och luta sig mot. Möjligheter att sitta avancerar från skapligt till god 

eftersom antalet sittmöjligheter avsevärt förbättras. Möjligheter att se bedöms även i 

fortsättningen vara skaplig. Möjligheterna att prata och lyssna bedöms avancera till betyget 

god i och med att det finns fler sittplatser utformade som talkscapes. Möjligheter till lek och 

motion bedöms avancera till skapligt i och med den nya fontänen som vuxna kan doppa fötterna 

i och som barn kan leka i. 

Kriteriet anpassad till den mänskliga dimensionen fick betyget god och får samma betyg 

i förslaget. Möjligheter att njuta av positiva klimataspekter avancerar till från skaplig till god i 

och med möjligheten att vistas mer i solen samtidigt som det fortfarande finns möjlighet att 

hitta skugga under träd eller genom att vistas i skuggan under glastaket på södra sidan. Kriteriet 

positiva sinnesupplevelser bedöms avancera till betyget skapligt eftersom det finns tillgång till 
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vatten samt att materialet på marken är gatsten istället för asfalt som södra sidan Centralplan 

idag består av. 

 

 

5.3 Metodkritik 

Inventering av Centralplan i Tierp 

Inventeringen av den byggda miljön ansågs inte relevant att diskutera då den är en objektiv 

observation där endast den befintliga byggda miljön registrerades utan subjektiv bedömning.  

 

Bedömning efter Gehls 12 kvalitetskriterier 

Trots att det finns 12 kriterier att utgå ifrån är analysen och bedömningen mycket subjektiv. 

Hur väl varje kriterium uppfylldes diskuterades sinsemellan innan betyget gavs. Resultatet kan 

Figur 34: Bedömning av Centralplan enligt Jan Gehls 12 kvalitetskriterier  
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troligtvis variera något beroende på vem som utför analysen. Detta på grund av att tycke och 

smak skiljer sig från individ till individ. Således var betygsättningen på varje kvalitetskriterium 

i grunden baserad på en subjektiv avvägning.  

 

Observation 

För att kunna analysera och dra rimliga slutsatser utifrån observationer måste den insamlade 

data vara tillräckligt omfattande. Att utföra mapping under en tidsperiod istället för att registrera 

ögonblicksbilder var i detta fall mycket lämpligt. På grund av att få aktiviteter utövas på 

Centralplan hade ögonblicksbilder genererat mycket lite data. Även om ögonblicksbilder 

registrerats var femte minut under en timme hade mängden insamlade data troligen varit 

obetydligt.  

Att samla in data under en tidsperiod innebär dock att vissa generaliseringar måste göras 

för att insamlandet av data ska vara konsekvent. Personer kan utföra en serie av aktiviteter efter 

varandra och beslut måste fattas på förhand för hur dessa situationer ska hanteras. Till exempel. 

Ska alla aktiviteter som en person utför registreras eller bara vissa av dem? Vad innebär en ny 

aktivitet? När ska en ny aktivitet registreras? Ska en ny aktivitet registreras om en person flyttar 

sig en meter till vänster eller bör det räknas som samma aktivitet som tidigare? Hur långt bör 

personen flytta sig för att en ny aktivitet ska registreras? Hur länge bör en aktivitet utföras för 

att den ska registreras som en aktivitet? Om mapping utförs över tid måste svaren på 

ovanstående frågor bestämmas på förhand. Detta innebär att observation av mänskliga 

stationära aktiviteter är mer komplicerat än vad först ger sken av. Om ögonblicksbilder 

registrerats hade inga av ovanstående frågor varit aktuella och utförandet av observationerna 

hade därmed varit mindre komplicerade. 

Valet av vilka aktiviteter som ska registreras är viktigt. I detta fall valdes aktiviteterna 

sitter, står, står/pratar, står/väntar eftersom det är vanliga aktiviteter att registrera (Gehl, 2013). 

Dessa fyra aktiviteter innebär ett visst mått av generalisering men fördelen är att de täcker de 

flesta aktiviteter som utförs. Denna generalisering innebär att fler aktiviteter kan registreras än 

om urvalet av aktiviteter varit mer specifikt.  

Observationstiderna samt antal observationer kan påverka resultatet. Observationstiderna 

spreds utöver dygnet samt veckan för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. De utförda 

observationerna ger troligtvis en relativt bra bild av hur Centralplan används. Dock kanske inte 
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en komplett bild. Fler observationer hade kanske kunnat utföras för att skapa en ännu mer 

komplett bild av Centralplan. 

Även väder och årstid påverkar observationernas resultat. Under observationerna var 

vädret i förhållande till årstiden bra. Observationerna utfördes i mitten av april och det 

påverkade troligtvis resultatet något. Hade observationerna utförts på sommaren kanske fler 

människor hade rört sig på platsen. Det är också möjligt att fler människor hade utfört aktiviteter 

på platsen. Om observationerna istället utförts på vintern kanske mindre personer rört sig på 

platsen. Människor hade kanske rört sig genom platsen i snabbare takt i likhet med vad Gehl 

(2010) observerat i Köpenhamn. Antalet aktiviteter hade troligen varit färre i jämförelse med 

det antal som registrerades i den utförda observationen i april.  

Gehl (2013) rekommenderar att tracing utförs under en tidsperiod på upp till 30 minuter. 

Efter att besökt Centralplan bestämdes det att 30 minuter var lämpligt med tanke på antalet 

människor som rörde sig på platsen. Om många personer rör sig på samma stråk täcker dock 

linjerna varandra, vilket tillslut innebär att nya linjer inte längre syns. Därför hade 20-25 

minuter troligtvis varit tillräckligt för att nå ett tillfredställande resultat.  

Om många personer rör sig på platsen samtidigt kan det vara svårt att räkna och rita 

rörelsemönster. Ibland uppstod lite svårigheter när ett stort antal personer ankom med tåget. 

Detta problem uppstod dock bara vid enstaka tillfällen och löstes så gått det gick genom att 

hjälpa varandra hålla koll på antal personer samt var de rördes sig. 

 

Intervjuer 

Intervjuer utfördes för att ta reda på vad människor vid studieområdet tyckte om platsen. 

Individer tillhörande de olika könsgrupperna och åldersgrupperna hade lika stor möjlighet att 

komma till tals. Syftet med att intervjua respondenter tillhörande olika könsgrupper och 

åldersgrupper var att de skulle ha lika stor chans att bidra med åsikter på Centralplan i Tierp. 

Åsikter som sedermera kunde komma att användas i ett gestaltningsförslag, eftersom förslaget 

ska vara välkomnande för alla människor oavsett kön och ålder. 

Förutom de förutbestämda kön och åldersgrupperna valdes dock studiens respondenter 

helt slumpmässigt på plats. När exempelvis fem unga kvinnor hade förfrågats, förfrågades inga 

flera unga kvinnor trots att fler unga kvinnor fortsatte att passera studieområdet. På detta vis 

gick eventuella intressanta åsikter förlorade.  
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Däremot, om en enkätstudie hade utförts istället för intervjuer, då hade det varit möjligt 

att ha fler och mer utförliga svarsalternativ. Data hade vid en enkätstudie varit lättare att 

strukturera genom svarsfält som ifylls och hade då också varit mer lämpad för att räkna ut 

statistiska samband och signifikans. En enkätstudie med fler svarsalternativ hade dock varit mer 

tidskrävande och det hade kunnat vara en övervägande faktor för människor att inte delta i 

denna studie. Detta eftersom Tierps järnvägsstation och resecentrum ligger vid Centralplan och 

detta medförde många att av respondenterna som tackade nej tackade nej på grund av att de 

hade bråttom till tåget eller inte ville medverka av andra skäl. 

Intervjuer användes istället för en enkätstudie eftersom intervjuer är mer flytande och att 

det öppnade för respondenterna att svara och beskriva platsen fritt med egna ord.     

Alternativet att använda enkätundersökning istället för intervjuer skulle kunna ha 

underlättat statistisk analys. En enkätundersökning skulle kunna haft mer strukturerade 

svarsalternativ samt att en enkätundersökning kan innehålla svarsalternativ som är förbestämda, 

vilket gör att respondenten kan enkelt kryssa i det alternativ den samtycker med. Dock, kan 

förbestämda svarsalternativ vara ledande genom att respondenten inte kan avvika från de 

svarsalternativ som finns tillgängliga. Däremot skulle en enkätundersökning också kunna ha ett 

öppet svarsalternativ. Ett svarsalternativ med exempelvis övrigt som svarsalternativ skulle 

kunna fylla funktionen av att respondenten kan anteckna alternativa svar utöver de befintliga 

svarsalternativen. 

Eftersom intervjuer utförts istället för enkätundersökning var gruppering av 

svarsalternativen tvungna att göras i efterhand. Dessa grupperingar gjordes godtyckligt i 

efterhand på grund av de många svarens säregenhet. Detta ledde till ett försvårande av statistisk 

analys. Ett försvårande som förmodligen undvikits vid en enkätundersökning. 

Genom att denna studie inte intervjuade personer under 18 år gick många ungas åsikter 

och förslag förlorade. Trots att studien ämnar skapa ett förslag på ett mer socialt och 

välkomnande Centralplan för alla människor oavsett bakgrund, har inte studien beaktat åsikter 

och förändringsförslag från unga människor under 18 år. 
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6. Slutsats 

Tierp är idag en småstad som växer demografisk och ekonomiskt på grund av att många 

människor flyttar dit och många pendlar in och ut ur kommunen för att jobba (figur 3) (Tierps 

kommun, 2011). Således, städer som växer ekonomiskt och demografiskt genomgår faser av 

urbanisering samtidigt som de växer till ytan övergår markanvändningen till en mer urban 

användning (Wang et al, 2011). Denna demografiska och ekonomiska tillväxt ihop med en 

urban expansion och användning leder till att människor får högre förväntningar och ställer 

högre krav på offentliga miljöers hållbarhet, utformning och design (UN-Habitat, 2014). 

Följaktligen, eftersom Tierp idag är en demografiskt och ekonomiskt växande småstad behöver 

staden förnya och upprusta sin byggda miljö för att möta högre krav som tillkommer genom 

demografisk och ekonomisk tillväxt. Centralplan i Tierp är det första många pendlare och 

resenärer ser och platsen ger därför ett första intryck av Tierp. På grund av att Centralplan är en 

plats i centrum många dagligen ser och rör sig på är det viktigt att förnya och upprusta platsens 

byggda miljö. 

Centralplan i Tierp används idag huvudsakligen som en kommunikationsknutpunkt i 

enlighet med hur Björck, Nordling & Reppen (2000) beskriver en kommunikationsknutpunkt. 

Många människor går och cyklar till Centralplan främst för att transportera sig vidare med tåg- 

eller busstrafik, alternativt taxi. Centralplan används idag inte nämnvärt förutom när människor 

använder platsen för att ta sig till dess kollektivtrafiksstationer. När platsen inte används för 

dess kollektivtrafik, används platsen vanligtvis som en passage. Förutom att stå/sitta och vänta 

på kollektivtrafik och passera genom platsen, är det banken och andra verksamheter där 

människor kan utföra sina ärenden som lockar mest människor. 

Trots att Centralplan främst används för nödvändiga aktiviteter används Centralplan 

ibland också för frivilliga aktiviteter. Dessa frivilliga aktiviteter utgörs av att människor sätter 

sig på utsatta bänkar och uteserveringar om vädret tillåter; människor stannar och pratar på 

platsen med andra människor; människor fönstershoppar samt att människor går in på de butiker 

och verksamheter Centralplan erbjuder. 

Inventeringen och bedömningen av platsen utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier lade 

grunden för vad som är Centralplans för- och nackdelar. Gehls teorier och metoder har bidragit 

till förståelsen av Centralplan som en social och fysisk byggd miljö samt processen från 

analysering av en plats till gestaltning som slutprodukt. Observationsresultaten uppvisade 

genom metoden counting att det dagliga flödet av människor på Centralplan är stort. Tydliga 
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gångstråk observerades. Gångstråken gav kunskap om att ett nytt övergångställe behövs på 

Järnvägsesplanaden för att göra Centralplan mer trafiksäkert. Mapping gav en förståelse för om 

och hur Centralplan används. Metoden gav insikt vad människor gör när de vistas på 

Centralplan trots att majoriteten av människor bara stannade upp en liten stund innan de 

fortsatte iväg till en annan plats eller tog tåget, buss eller taxi. 

Intervjuerna avslöjade att många människor var missnöjda med platsen som den är idag. 

Majoriteten svarade att de inte brukar vistas på platsen förutom när de bara går igenom den. 

Dock, uppvisades tendenser till att människor har en större vilja att vistas på Centralplan än vad 

den byggda miljön tillåter, alternativt bjuder in till. Många respondenter kom med egna 

välutvecklade svar på vad som borde förändras. Slutsatsen som kan dras utifrån intervjuerna är 

att om Centralplan upprustas och uppfräschas samt om platsen får mer sittplatser och grönska 

skulle fler människor vara benägna att utföra fler frivilliga aktiviteter på Centralplan i Tierp. 

Denna studies gestaltningsförslag har följaktligen skapat en plats som öppnar till fler 

frivilliga aktivitet. Detta eftersom frivilliga aktiviteter innebär alla aktiviteter människor utför 

på en plats av fri vilja, aktiviteter som inte är ett måste. En plats som det utförs mycket frivilliga 

aktiviteter på är enligt Gehl (2010) en framgångsrik offentlig plats. Ett exempel på en 

framgångsrik offentlig plats är en plats dit människor går för att umgås (Whyte, 1980). Således, 

ett Centralplan mer inbjudande för frivilliga aktiviteter för alla människor tolkas som en plats 

som många fler skulle besöka än dagens Centralplan. Därför och på grund av att Tierps kommun 

- som denna studie utförs i samarbete med, önskar en mer attraktiv, mer trygg och mer 

tillgänglig centrummiljö, gestaltades ett nytt Centralplan.  

Sammanfattningsvis, enligt denna studies observationer, intervjuer och studerande av 

teorier om vad som gör urbana miljöer till attraktiva, sociala och välkomnande miljöer för alla 

människor, bidrar denna fallstudie med ett gestaltningsförslag över ett Centralplan som inte 

bara fungerar som en kommunikationsknutpunkt, utan också som en mötesplats för alla 

människor. Denna studie har, genom att studera och gestalta en central plats i en växande 

småstad, bidragit med kunskap om svenska småstäder och deras byggda miljöer, samt hur dessa 

kan studeras utifrån Gehls metoder. 
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