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Förord 

Vi vill tacka Lovisa, Henrik, Kevin och Hanna vid Sandvikens kommun för 

inspiration och material till denna studie. Vi fick fria tyglar att utforma och 

förändra ett lämpligt område för förtätning med en gestaltning utformad efter 

egna idéer. Tankarna för studiens inriktning har sin grund i ett intresse för 

grönska, fysisk förtätning och jämställdhet, som har intensifierats under de tre 

åren vid Samhällsplanerarprogrammet hos Högskolan Gävle. Stort tack till vår 

handledare Lena Steffner som med stöd och mångårig erfarenhet har varit en 

klippa under studiens gång.  

Tack till Sara och Viktor som stöttat oss under studiens toppar och dalar. Även 

stort tack till Cecilia och Anna.  

Gävle, juni 2018 

Stefan Olsson & Jessica Libik Weki 
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Sammanfattning 

Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. 

Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket 

mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit 

synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket 

kritik. Denna studie avser att undersöka hur fysisk förtätning kan bidra till att 

främja och implementera social hållbarhet och jämställdhet.  

Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag som bidrar till att göra 

en plats i Sandvikens centrum mer levande och förstärka det stadsmässiga 

rummet. I kapitel 2.1 beskrivs närmare vad som i denna studie menas med 

stadsmässig rumslighet och social hållbarhet. Uppsatsen inleds med en 

djupgående litteraturstudie inom ämnet. Val av plats har skett genom ett 

platsbesök, en SWOT- analys och en kompletterande platsanalys. Inom ramen 

för uppsatsen har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tjänstemän 

brukats som utgångspunkt och kunskapskälla till gestaltningsförslaget.  

Gestaltningsförslaget har utformats med fokus på sociala hållbarhetsfaktorer 

och element som främjar jämställdhet och följaktligen trygghet. Dessa är: 

kvarter i rutnät med korta avstånd, naturliga stråk, grönska, god 

genomströmning, lätt orientering, belysning, sittplatser, faciliteter och goda 

siktvägar. Faktorerna har använts i studien för att implementera och stärka 

jämställdhetsintegreringen inom fysisk förtätning. Förslaget framhåller en 

mångfunktionell markanvändning som möjliggör en mer dynamisk miljö för 

boende och besökare i området. Vidare föreslår studien nya bostäder och 

verksamheter tillsammans med ett nytt parkområde som skapar liv och 

rörelse. Social hållbarhet har i gestaltningsförslaget hanterats genom att främja 

sociala interaktioner och etableringen av fler mötesplatser. Detta har stärkts 

genom ny bebyggelse med blandade upplåtelseformer i kombination med nya 

verksamheter. Studien fortsätter med en diskussion som motiverar 

gestaltningsförslagets utformning och förfarande. Diskussionen avrundas med 

en avslutande metodkritik tillsammans med öppningar som behandlar fortsatta 

studier. Denna studie har därmed medverkat till framtagandet av en 

utformning i samband med fysisk förtätning som bidrar till aspekter lämpliga 

för främjandet av social hållbarhet och jämställdhet. Denna studie har därmed 

medverkat till en flexibel och dynamisk utformning, som syftar till att 

attrahera människor.  

 

Nyckelord: fysisk förtätning, jämställdhet, social hållbarhet, Sandviken, 

gestaltning 
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Abstract 

The compact city and urban densification is a popular strategy in Sweden. 

Since cities mostly have been growing horizontally and occupied unnecessary 

land and resources in the process, the concept of the compact city reveals a 

new and improved way to build cities. This new way of building cities has 

become synonymous with sustainable development. This study is an intention 

on research in regard to how the compact city and urban densification can 

conduce to promoting and implementing social sustainability and gender 

equality. 

The aim of the study is to create a proposal on urban densification for an area 

in Sandviken municipality, in the county of Gävleborg, Sweden. The proposal 

aims to make an area of choice with apparent shortcomings in social 

sustainability and equality more vibrant and to contribute to making Sandviken 

more urbane. Chapter 2.1 describes more precisely what in this study is 

meant by urbane. An analysis of shortcomings in social sustainability will be 

described in chapter 2.1. The report begins with a profound literature review 

of the topics that has been chosen. An assorted selection of location has been 

carried out, followed by a SWOT analysis and a site analysis. Semi structured 

interviews with urban planners have also been done. The purpose of the site 

selection has been to sort out an appropriate place for the study based on 

social sustainability and gender equality. 

New housing with mixed use and a green area that function as a social meeting 

point is the core of the proposal. The proposal has been designed with a focus 

on social sustainability factors and elements that promote gender equality at 

the site of the study. These factors are specified in Chapter 2.2. A final 

methodological criticism along with ideas regarding further studies 

summarized the discussion. This study has thus contributed to the 

development of a design that contributes to factors that are appropriate for 

promoting gender equality and social sustainability in connection with urban 

densification. 

 

 

Keywords: urban densification, gender equality, social sustainability, 

Sandviken, urban design 
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1 Introduktion 

Fysisk förtätning, social hållbarhet och jämställdhet har blivit viktiga frågor inom 

samhällsplaneringen. Detta kapitel ger en inblick i dessa ämnen och behandlar 

bakgrunden till denna studie, där utgångspunkten till uppsatsen och de valda 

frågeställningarna tydliggörs. Vidare är bakgrunden en förutsättning för att skapa 

legitimitet och blir därför en plattform som knyts samman med kommande kapitel. 

Här beskrivs övergripande den historiska utvecklingen som behandlar problematiken 

kring fysisk planering, segregation och social hållbarhet, vilket slutligen utmynnar i 

frågeställningar relaterade till syftet. Med detta avsnitt som utgångsläge sker i 

nästkommande kapitel en mer ingående djupdykning i ett urval av teorier inom 

stadsplanering. Stadsplaneringen har ur ett historiskt tidsperspektiv varit föremål för 

ständig förändring, nya tidsepoker och andra synsätt har i sin tur medfört nya 

planeringsideal som skiftat strukturen i städerna. Idag har människans förhållande till 

staden påverkat dess uppbyggnad på synnerligen märkbara vis. I svallvågorna av den 

världsomfattande urbaniseringen växer städerna till bristningsgränsen, vilket blir 

konsekvensen av att allt färre människor väljer att bo ute på landsbygden (Moström, 

2013). Den här omställningen har naturligtvis även föranlett att samhället förändrat 

sig, kanske inte på ett sätt som nödvändigtvis prioriterat de mänskliga behoven. En 

studie gjord av Lucci, Bhatkal & Khan (2017) visar att urbaniseringen i världen 

medfört att långtifrån alla människor hamnar i stadskärnorna. Författarna beskriver i 

sin studie att ett stort antal av de inflyttade blir lokaliserade till utkanterna, där de 

lever i fattigdom och slumområden (Lucci et al., 2017). Även om den geografiska 

utkanten av en stad inte nödvändigtvis är ett problem i sig, visar Sverige idag på en 

problematik som kan kopplas samman med de växande städerna. Enligt Lilja & 

Pemer (2010) brottas Sverige idag med segregation och utanförskap. Detta har för 

samhällets del inneburit en eskalerande etnisk och socioekonomisk splittring, som 

gestaltat sig i växande klyftor mellan fattiga och rika (Lilja & Pemer, 2010). 

Boverket (2010a) publicerade en studie som behandlar hur fysisk planering kan 

nyttjas, för att få bukt med den negativa utvecklingen. Myndigheten betonar att 

motpolen till segregationen i samhället utgörs av den sociala hållbarheten. Social 

hållbarhet är dock ett svårfångat begrepp som gång efter gång visat sig vara 

besvärligt att tillämpa i planeringssammanhang pga. sin svårpreciserade natur 

(Boverket, 2010a). Boverket(2010a) menar att behovet av tydliga definitioner i 

centrala begrepp, såsom social hållbarhet, är beroende på vilken roll begreppen 

antar i sammanställningen. För den här studien har en avgränsning för begreppet 

social hållbarhet gjorts som betecknar ökad integration av människor i boendemiljön 

och att ta tillvara på olika gruppers behov och erfarenheter.  



 

 
2 

För att avgränsa begreppet social hållbarhet har för denna studie använts Jan Gehl 

(2010); tillgänglighet och demokrati, Anna-Lisa Lindén (2007); demografisk 

struktur och demografisk förändring, samt Boverket (2010a) fem teman; helhetssyn, 

variation, samband, identitet, inflytande & samverkan. Boverket (2010a) 

argumenterar emellertid för att fysisk förtätning ur planeringssynpunkt 

huvudsakligen bör ses som en gynnsam strategi, som motverkar segregation och 

bidrar till socialt sammanhållna stadsdelar (Boverket, 2010a). Myndigheten 

framhäver dock att det finns en problematik kring förtätningsidealet, såsom 

exempelvis det faktum att viktiga grönytor tas i anspråk till fördel för bostäder, 

högre markpriser och sämre luftkvalité (Boverket, 2016).  

Social hållbarhet ingår i begreppet ”hållbar utveckling” som i sin tur traditionellt 

delats in tre sammanhängande delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

(NE, u.å.). Social hållbarhet inkluderar att ta tillvara på olika gruppers behov och 

erfarenheter från hela befolkningen oavsett köns- eller genuskodning. Det är viktigt 

både ur en demokratisk synvinkel och framför allt ur en jämställdhetsaspekt att hela 

befolkningens erfarenheter och behov tillvaratas, vilket gynnar samhällets 

kunskapsbank och kunskapsnivåer. Attityder, traditioner, normer och seder som 

främjar ojämnställda förhållningssätt och därmed bidrar till att kvinnor och flickor 

ringaktas, måste förändras (UNDP, 2015b). Under 1965–1975 som var 

miljonprogrammets tid, präglades planeringen av män och de traditionella 

könsrollerna där mannen är förvärvsarbetande och kvinnan ansvarade för hem och 

hushåll (Larsson & Jalakas, 2008). Författarna menar att idag lever detta kvar i 

samhället då exempelvis miljonprogrammets tid fortfarande har tydliga spår bland 

bostadsbeståndet runt om i Sverige. Detta traditionella synsätt kring könsroller är 

cementerande och har en negativ inverkan på den sociala hållbara utvecklingen, 

tendensen finns att exkludera tillvaratagandet av kvinnor och flickors erfarenheter 

(Larsson & Jalakas, 2008). Av den anledningen är det av stor vikt att bryta denna 

trend och istället investera i ett mer jämställt sätt att planera dagens städer. Denna 

studie kommer att fokusera på den sociala hållbarheten och hur fysisk förtätning kan 

främja socialt hållbara stadsdelar och skapa förutsättningar för jämställdhet i fysisk 

planering. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har sitt syfte i att gestalta och främja ett socialt hållbart område, en 

plats där människor gärna väljer att bosätta sig. Målet med studien är att analysera 

hur fysisk förtätning kan gestaltas och utformas med utgångspunkt ur social 

hållbarhet, för att skapa och stimulera förutsättningarna för jämställdhet. Studien 

kommer därför att söka svar på följande: 

  

Huvudfråga: 

• Hur kan kriterier för jämställdhet och social hållbarhet uppnås vid fysisk 

förtätning? 

Underfrågor: 

• Vilken typ av fysiska och sociala förutsättningar har den utvalda platsen för 

en fysisk förtätning?  

• Vilken slags utformning är lämplig för att bidra till socialt hållbar utveckling 

och jämställdhet för den utvalda platsen? 

 

1.2 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till fysisk förtätning med flerbostadshus på en central plats 

i Sandvikens centrum. Bostäder är en del av denna studie då det råder bostadsbrist i 

Sandviken men också eftersom kommunen visar en positiv befolkningsökning. 

Bostäder, fysisk förtätning och social hållbarhet är faktorer som samverkar och 

bidrar till rörelse och aktivitet. Detta tillsammans med bostadsbristen gör att det är 

rimligt att avgränsa studien till bostäder och hur dessa skulle kunna utformas för att 

främja social hållbarhet och jämställdhet.  
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2 Teori 

Detta kapitel behandlar teorin som ligger till grund för denna studie och vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Avsnittet är i grunden en förutsättning för 

nästkommande kapitel, som avhandlar de metoder som brukats för utvecklingen av 

gestaltningsförslaget. Studiens teorier karaktäriseras av tre huvudsakliga 

ämnesindelningar; social hållbarhet, jämställdhet och fysisk förtätning. Teorierna har 

således figurerat som ett instrument i framtagandet av studiens resultat. Resultatet 

utgörs i form av ett gestaltningsförslag som anger hur fysisk förtätning kan behandla 

de ovanstående kategorierna på ett föredömligt vis. 

 

2.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är ett komplext begrepp och kan tolkas på olika vis. Yiftachel och 

Hedgcock (1993) menar att en socialt hållbar stad karaktäriseras av vitalitet och 

solidaritet, samtidigt som den inger en stark känsla av identitet bland sina invånare. 

Boverket (2010a) lyfter fram att definitionen av social hållbarhet är relativt diffus. 

Detta grundar sig bland annat i att den bedrivna forskningen inom området varit 

otillräcklig, samtidigt som tillämpningen av begreppet är väldigt flexibelt. 

Författarna Vallance, Perkins & Dixon (2011) går så långt som att hävda att social 

hållbarhet är ett koncept som får svårigheter i sin användbarhet eftersom begreppet 

befinner sig i kaos, vilket medför att det begränsar begreppets värde som verktyg. 

Boverket (2010a) vidhåller att begreppets flexibilitet medför att social hållbarhet 

ofta antar olika skepnader. Social hållbarhet kan exempelvis inbegripa samhället som 

helhet, ned till nivån av en stad eller ett enskilt bostadskvarter (Boverket, 2010).  

United Nations Development Programme (UNDP) Sverige drivs av FN som har satt 

17 globala mål att uppnå innan år 2030 (UNDP, 2015a). Målen syftar till att hjälpa 

länder att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara 

samhällen. Städer som har en positiv befolkningstillväxt står inför stora utmaningar 

för att bland annat tillgodose behovet av bostäder och arbeten men också kunna 

skapa en socialt hållbar miljö. Sociala klyftor såsom fattigdom och utanförskap 

riskerar att uppstå i städer, när undermålig planering är en av de bidragande 

orsakerna (UNDP, 2015a). Med bakgrund av UNDP (2015a) mål nummer elva: 

"Hållbara städer och samhällen. Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara" är denna studie sammankopplad genom dess fokus på 

social hållbarhet. UNDP:s mål ämnar implementeras både i stor och liten skala, 

d.v.s. från den övergripande regionala nivån ner till kvartersnivå. Traditioner, 

sociala normer och kulturella seder som understödjer ojämnställda attityder och 

bidrar till att kvinnor och flickor förringas måste förändras (UNDP, 2015b).  
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Kvinnor och flickor har i allmänhet en underordnad status i samhället och detta 

skapar sämre förutsättningar för utbildning, arbete men också i hem och hushåll 

(UNDP, 2015b). Förändringen är nödvändig för att eliminera den nuvarande 

orättvisa fördelning av makt, inflytande och resurser som förekommer i samhället. 

Jämställdhet ökar också ett samhälles välstånd eftersom kvinnor och flickors kunskap 

och erfarenheter tillvaratas på samma sätt som män och pojkars kunskaper och 

erfarenheter. Detta innebär en kunskapsökning men också en mer socialt hållbar 

gemenskap för samhället eftersom kvinnor och flickor har bättre tillgång till 

samhällets resurser. Denna studie är med bakgrund av ovanstående förenad med 

UNDP’s mål nummer fem; ”Jämställdhet. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och 

flickors egenmakt” (UNDP, 2015b).  

Den grumliga bilden av social hållbarhet bekräftas också av professor emerita, Anna-

Lisa Lindén som belyser konceptets vidsträckta komplexitet. Lindén (2007) menar 

att social hållbarhet är uppbyggt av dimensioner, där ”demografisk struktur” och 

”demografisk förändring” uppvisar de två mest representativa indikatorerna för 

social hållbarhet. Demografisk struktur redogör för befolkningsstrukturen 

(distributionen av ålder och kön) inom ett område. Demografisk förändring 

redovisar befolkningstillväxten (dödsfall, födelsetal, samt in och utflyttningar) för 

ett område (Linden, 2007). Det pågår en demografisk förändring i städer som är 

kopplad till urbaniseringen där människor från landsbygden flyttar in till städerna 

enligt Wang et. al (2011). Författarna menar att städer genomgår demografiska 

tillväxtfaser där en alltmer urban markanvändning är en konsekvens av tillväxtens 

fortskridande. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) medför tillväxten som 

sker i städer utmaningar eftersom detta leder till större efterfrågan på bostäder, 

kommunikationer och service (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Detta 

medför också sociala utmaningar för växande kommuner i form av ökad segregation 

och ekonomiska klyftor (Sveriges kommuner och landsting, 2016) och därför 

argumenterar SKL för vikten av att social hållbarhet blir en integrerad del av 

bostadsbyggandet. Även Jan Gehl (2010) bekräftar flexibiliteten i begreppet social 

hållbarhet och menar att det oftast handlar om två faktorer:  

• Tillgänglighet till stadens fysiska rum. Gehl (2010) menar här den 

möjlighet människor har att få tillgång till staden och dess fysiska rum och 

utrymmen. Författaren menar att det exempelvis måste finnas utrymme för 

människor utan bil att ta del av vad staden har att erbjuda det dagliga livet 

(Gehl, 2010) och om förutsättningar för detta ges, gynnar detta också 

jämställdheten.  
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• Den demokratiska aspekten. Innebär att det ska finnas en möjlighet för 

människor att kunna ta del av stadens sociala utbud vilket innebär att kunna 

möta andra människor. Därför bör det finnas tillgängliga och inbjudande 

offentliga platser som möjliggör detta. 

Enligt Boverket (2010a) finns fem huvudsakliga teman som förekommer frekvent 

inom den hållbara stadsutvecklingen:  

• Helhetssyn. Det är viktigt med en helhetssyn som omfattar hela staden. 

Ska en stad eller stadsdel erhålla en socialt hållbar utveckling räcker det inte 

endast med en områdesförnyelse, utan en bredare “helhetssyn” måste göras 

som syftar till att integrera och binda samman hela staden. 

• Variation. Syftar på funktionsblandning som involverar rutnätsstaden och 

skapar stadsmässighet. Stadsmässighet fokuserar på att prioritera olika 

boendeformer, mötesplatser, gestaltningsmässig variation och verksamheter. 

Stadsmässighet innebär också högre täthet och en förstärkning av stadens 

rutnätsmönster. 

• Samband. Fokuserar på att skapa en sammanhållen stad och länka samman 

stadens fysiska punkter och stadsdelar. En fysiskt sammanhållen stad är en 

premiss för att skapa en socialt sammanbunden stad. 

• Identitet. Lyfter fram vikten av den kollektiva samhörigheten inom ett 

område. Det är viktigt att främja tillväxten av en kollektiv identitet inom ett 

kvarter, som i förlängningen skapar engagemang och tillhörighet för de som 

bor och lever där. 

• Inflytande och samverkan. Handlar om att utgå från de behov som finns 

på platsen. Boende på platsen har ofta kunskaper och vet vad som behövs och 

att ge dessa inflytande bidrar till den sociala hållbarheten. 

Vidare belyser Boverket (2010a) att social hållbarhet kan stimuleras genom att 

planera för en blandstad. Det är socioekonomiskt viktigt att städer kan erbjuda ett 

rikt bostadsutbud med olika upplåtelseformer, likväl är det viktigt att stadsrummet 

erbjuder växtlighet, service och olika typer av mötesplatser för invånarna (Boverket 

2010a). Jan Gehl (2010) beskriver staden som en plats där fokus ursprungligen 

handlade om möten mellan människor, har kommit att förändras till en plats där 

människor mer och mer hamnar i skymundan till fördel för marknadskrafter, 

arkitektoniska uttryck och inte minst bilismen. Människans allt mer undanträngda 

roll i städerna gör den samtidigt livlös och opersonlig eftersom traditionella 

plattformen för socialt och kulturellt utbyte sakta men säkert fasas ut (Gehl, 2010).  
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Vidare menar Gehl (2010) att förutsättningarna för social hållbarhet handlar om att 

planerare och arkitekter planerar med fotgängare som utgångspunkt och därmed 

stärker städernas sociala funktion som mötesplats.  

 

2.2 Jämställdhet 

Jämställdhet handlar om en jämn fördelning av makt och inflytande oavsett genus. 

Män och kvinnor behandlas inte jämlikt i samhället på grund av sitt kön enligt 

statistik från Statistiska centralbyrån (Centralbyrån, 2016). Detta bekräftas även från 

Larsson och Jalakas (2008) som exempelvis lyfter fram skillnader i löner. Enligt 

samma statistik är män mer utsatta för brott medan kvinnor känner sig mer otrygga 

än män. Fler kvinnor än män väljer annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för 

brott och kvinnor är i större omfattning mer utsatta för hot, våld och sexuella 

övergrepp än män (Centralbyrån, 2016). Det finns med bakgrund av detta starka 

skäl att arbeta med jämställdhet inom alla samhällets delar vilket också är grundvalen 

till denna studie. 

Svenska regeringen definierar jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Män och kvinnor ska ha lika 

rättigheter och skyldigheter gällande makt, inflytande, hälsa, ekonomi, utbildning 

och fysisk integritet (Regeringskansliet, 2017). Regeringens definition är en 

förlängning av FN:s femte globala mål om hållbar utveckling (United Nations 

Development Programme, 2017). Jämställd planering är en förgrening av den 

sociala hållbarheten i den bemärkelsen att jämställd planering syftar till att fördela 

inflytandet och makten mellan män och kvinnor lika. Kelly, Ruther, Ehresman, och 

Nickersons (2017) studie visar att det finns ett värde i att studera och formulera 

faktorer för jämställdhet inom samhällsplanering eftersom det idag är en brist i den 

fysiska planeringen. Med bakgrund av Kelly et al. (2017) efterlysning om mer 

jämställdhet inom samhällsplanering, är det eftersträvansvärt att utforma 

jämställdhetsfaktorer som ett verktyg i den fysiska förtätningen. 

Länsstyrelsen Skåne (Andersson och Låhdö, 2017) har med utgångspunkt i de 

jämställdhetspolitiska målen (Regeringskansliet, 2014) formulerat en vägledning för 

jämställdhet inom fysisk planering. Vägledningen skulle därmed kunna fungera som 

respons på Kelly et al.'s (2017) efterlysning om faktorer för jämställdhet inom fysisk 

planering. Andersson och Låhdös (2017) vägledning är relevant då de 

frågeställningar som behandlas däri direkt är formulerade för att hantera 

trygghetsaspekten i fysisk planering. I denna studie kommer inte samtliga av 

Andersoon och Låhdös (2017) frågeställningar att hanteras, utan endast dem som är 

väsentliga för trygghetsfrågor. 
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 Andersson och Låhdö (2017) beskriver det nationella jämställdhetspolitiska målet, 

som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

därigenom sina egna liv. 

För att nå det nationella målet har fyra mindre delmål satts upp. För varje delmål 

finns frågor formulerade för att belysa jämställdhetsperspektivet i olika faser av 

planeringen. Nedan redovisas de fyra delmålen (Delmål 1,2 osv), en kort 

beskrivning av målen till följd av de frågor som Andersson och Låhdö (2017) föreslår 

är lämpliga att användas i planprocessen. Frågorna är i sin tur kodade med 

beteckningarna ÖP (översiktsplan), DP (detaljplan) och GF (sker delvis i 

genomförande utanför planprocessen) som ska underlätta för planeraren att veta i 

vilket skede frågorna är rekommenderade att ställa (Andersson & Låhdö, 2017). 

Delmål 2 och 3 delar frågeställningar varför dessa endast redovisas under Delmål 2.  

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och samma möjligheter att fungera som aktiva medborgare och 

på så sätt forma villkoren för beslutsfattande.  

- Är könsfördelningen jämn arbetsgruppen? (ÖP) (DP) 

- Är könsfördelningen jämn i styr- och referensgrupper? (ÖP) 

- Är könsfördelningen jämn bland de politiker som beslutar om planen? 

(ÖP) (DP) 

- Hur har kvinnor, män, flickor och pojkar kommit till tals under 

planprocessen? (ÖP) (DP) 

- Vems behov har planeringen lyssnat på i samrådsprocessen? (ÖP) (DP)  

- Finns könsuppdelad statistik över de som yttrat sig i samrådsprocessen? 

(ÖP) (DP) 

- Finns det exempelvis medborgarundersökningar där resultatet har delats 

upp efter kön? (ÖP) 

 

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. I utbildning och betalt arbete ska kvinnor 

och män ha samma möjligheter som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

- Finns jämställdhetsperspektivet med i planens visioner och övergripande 

mål? (ÖP) 

- Vilka transporter använder kvinnor, män, flickor och pojkar? (ÖP) 
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- Kan kommunens planering underlätta för föräldrar att dela på ansvaret 

för hem och barn genom att verka för fler arbetstillfällen i kommunen 

eller i kommunens närhet? (ÖP) (DP) 

- Kan kommunen erbjuda olika sorters boende med varierande 

kostnadslägen på stadsdel- eller ortsnivå? (ÖP) (DP) 

- Finns dessa i bra kollektivtrafikstråk, nära service som exempelvis 

förskola och skola? (ÖP) (DP) 

- Finns offentlig och privat service (exempelvis förskolor, skolor och 

affärer) nära nya och befintliga bostadsområden? (ÖP) (DP) 

- Finns samplanering och samverkan med Skånetrafiken? (ÖP) (DP) 

- Ligger planområdet nära hållplats till kollektivtrafiken eller vid gång- och 

cykelväg? (ÖP) (DP) 

- Hur är möjligheterna för flickor och pojkar att ta sig till och från skolan? 

(ÖP) (DP) 

- Har fördelar och nackdelar med ny extern handel vägts ur ett 

jämställdhetsperspektiv? (ÖP) (DP) 

- Fördelas pengar jämnt mellan idrotter där många flickor respektive 

pojkar idrottar? (ÖP) 

- Har kommunen ett balanserat utbud av fritidsanläggningar för både 

pojkars och flickors intressen, kvinnors och mäns önskemål? (ÖP) 

- Utformas skolgårdar, lek-, spel och rekreationsutrymmen med hänsyn 

till pojkars och flickors lika villkor och möjligheter? (DP) (GF) 

- Finns självklara mötesplatser med tillgång för både kvinnor och män 

både dagtid och kvällstid? (ÖP) (DP) 

 

Delmål 3: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Män och 

kvinnor ska ta samma ansvar för hemmet och det arbete som är relaterat till 

hemmet. Kvinnor och män ska även ha samma möjlighet att ge och få 

omsorg på lika villkor.  

 

Delmål 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 

pojkar ska ha samma rätt till sin egna kropp och möjlighet till kroppslig 

integritet. 
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- Upplever kvinnor och män att gång-, cykel- och motionsslingor är trygga 

alla tider på dygnet? (ÖP) (DP) (GF) 

- Planläggs kvarter i rutnät, med korta avstånd, naturliga stråk och god 

genomströmning? (DP) 

- Är området utformat så det är lätt att orientera sig med bra belysning 

och tydlig skyltning? (DP) (GF) 

- Används genomskinligt material i parkeringshus, offentliga hissar, 

tågstationer och busskurer? (DP) 

De frågeställningar som direkt beaktas i denna studie från Länsstyrelsen Skåne 

(Andersson & Låhdö, 2017) redovisas i metodavsnittet för denna studie (kapitel 3). 

Jämställdhet är relaterat till trygghet genom upplevelsen av kontroll och makt. 

Otrygghet uppstår ofta när en person upplever att hen inte har kontroll eller makt 

över situationen hen befinner sig i. Genom att personen upplever kontroll, kommer 

även upplevelsen av otrygghet att minska. Alltså har vi olika faktorer som står i 

direkt förbindelse med varandra för att en person skall känna sig trygg. Jämställdhet 

handlar om en lika fördelning av makt och inflytande oavsett genus, vilket i detta fall 

handlar om en fördelning av kontroll. Enligt Hydén (2008) definieras trygghet på 

två sätt:   

- Subjektivt. Förklaras bäst som upplevd risk. Ur den här aspekten är trygghet 

ett komplext begrepp och gör det således svårt att skapa en levnadsmiljö 

som är trygg för alla människor på den aktuella platsen.  

- Objektivt. När en känner sig trygg i en osäker situation och kallas även för 

falsk trygghet. Denna studie kommer fokusera på den objektiva definitionen.  

Hydén (2008) lyfter fem faktorer som är viktiga för tryggheten:  

- Belysning 

- Faciliteter (exempelvis kiosk, busskur eller WC) 

- Möjlighet att få hjälp (exempelvis telefon) 

- Siktvägar 

- Övervakning (mänsklig eller via kamera)  
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Belysningen spelar en stor och viktig roll i frågan om otrygghet eftersom denna har 

del i och bidrar till hur överblickbar en plats kan vara. Platser som är svåra att 

överblicka upplevs i regel som otrygga och kan handla om exempelvis gångtunnlar, 

parkeringshus eller buskage (Hydén, 2008). Därför är det väsentligt att belysning 

som används fungerar som en naturligt integrerad del av det området som ska 

belysas. Belysningen påverkar siktvägarna för den byggda miljön men det är också 

viktigt att den byggda miljön i sig är dimensionerad på ett sådant sätt att det inte 

upplevs som otryggt eller skrämmande. 

Öppna ytor som torg eller parker är exempel på offentliga platser som förvisso är 

öppna ytor med i regel god tillgänglighet och sikt under dygnets ljusa timmar, men 

upplevs otrygga på grund av den ödslighet som förekommer när mörkret infaller. 

Sikten i den byggda miljön ska därför vara god och inte hindras av alltför mycket 

buskage, trånga passager eller undermålig belysning. 

Faciliteter fungerar som en trygghetsfaktor eftersom de attraherar rörelse och 

aktivitet, samtidigt som de ger en möjlighet att tillmötesgå människors basala behov 

och även vila eller skydd mot väder och vind. Vid faciliteterna finns också en 

möjlighet att stanna till för att sitta och sola, vila eller att titta på andra människor 

vilket av Jan Gehl (2010) beskrivs som frivilliga aktiviteter. Mer om Jan Gehls 

aktiviteter för ett levande gaturum beskrivs i avsnitt 2.4 Gaturummet. Vid 

faciliteterna finns således också möjligheten att få hjälp eftersom det finns andra 

människor på plats. Möjlighet att kunna ta sig från en annan plats (fly), göra sig sedd 

och hörd är ytterligare faktorer som spelar roll för tryggheten på en plats eftersom 

detta gör att andra människor kan bekräfta och hjälpa till vid en eventuell fara. 

Småskaliga kvarter erbjuder bra sådana miljöer enligt Jacobs och Hjukström (2005) 

som också beskriver vikten av flyktvägar i gaturummet. Flyktvägarna kan vara 

korsande gator eller stråk exempelvis och bidrar till en känsla av trygghet eftersom 

det ger en möjlighet att få hjälp. Andra människor fungerar således som en slags 

naturlig övervakning och detta är en av Jacobs (2005) tre faktorer för ett tryggt 

gaturum, som beskrivs i avsnitt 2.4.1 Gaturummets innehåll. Övervakningen sker via 

dörrar och fönster men också av besökare och människor på gatan och är en del av 

att skapa trygghet eftersom andra människor fungerar som hjälp vid eventuell fara.  

Carmona, Tiesdell, Heath och Oc (2010) belyser hur arkitekten Camillo Sitte 

förespråkade vikten av en plats s.k. “enclosure” (slutenhet). Sitte argumenterar för 

en stad med skiftande öppen- och slutenhet. Han menade att offentliga platser och 

torg bör erhålla en viss slutenhet som kan uppnås genom en medveten strukturell 

organisation av den omkringliggande bebyggelsen (Carmona et al., 2010). Sitte 

belyser att en inramning av ett område eller plats genom en sammanlänkning av 

stadsrummet förmedlar positiva upplevelser eftersom det ingjuter karaktär och 

identitet i det fysiska rummet (Carmona et al., 2010). 
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2.3 Fysisk förtätning 

Enligt Boverket (2016) finns det flera orsaker till att förtätning är populärt i Sverige. 

Ur ett historiskt perspektiv har städer och mindre orter växt utåt. Detta har skapat 

en gles bebyggelse, bidragit till ett ökat bilberoende och tagit dyrbar mark i anspråk. 

Strategin vid förtätning är omvänd och förespråkar istället att städerna växer inåt och 

på höjden. Detta spar utrymme, är resurseffektivt, leder till kortare resvägar samt 

potentiellt till mindre utsläpp (Boverket 2016). Vidare hävdar Ewing, Schmid, 

Killingsworth, Zlot och Raudenbush (2003) att fysiskt kompakta områden kan bidra 

till att förbättra den allmänna hälsan. Författarna belyser att en tätare bebyggelse 

tenderar att främja fotgängare mer än bilen. Detta tvingar invånare på sikt att 

promenera mer och är positivt ur en hälsosynpunkt.  

Ewing et al. (2003) indikerar därför att det kan vara positivt för stadsplaneringen att 

bygga tätt. I en annan studie har Ewing, Hamidi och Nasar (2015) undersökt hur 

fysisk förtätning egentligen står sig gentemot utglesning i USA. Ewing et al. (2015) 

instämmer med Boverket och menar att förtätning resulterar i kortare resvägar 

tillsammans med ytterligare fördelar. Författarna belyser att invånarna i en 

tätbebyggd stad ofta åtnjuter en högre trafiksäkerhet. Fysiskt tätare bebyggelse 

tenderar att sänka fordonshastigheten, minska antalet trafikolyckor och minska 

responstiden för utryckningsfordon. Ewing et al. (2015) samlade bedömning är 

därför att tätare bebyggelse i dagsläget medför fler fördelar än ett glesbebyggt 

område. Olmårs (2007) lyfter fram att förtätning ibland kan innebära mindre 

parkeringsytor, ett alternativ är parkeringar under mark i form av underjordiska 

garage, som visserligen är en dyr lösning men en nödvändighet i den täta staden. 

2.3.1 Buller 

Enligt Boverket (2008) har buller blivit ett problem i takt med att bilen tagit allt 

större plats i de svenska städerna. Trafikintensiteten har enligt myndigheten ökat 

inom alla kategorier och människor reser fyra gånger längre per person än år 1950. 

Boverket (2008) lyfter fram att buller har en negativ påverkan eftersom det bland 

annat kan orsaka sömnproblem, stress, medföra koncentrationssvårigheter och skapa 

otrivsel. Myndigheten belyser att ett ljudlandskap som erbjuder en god ljudmiljö för 

människor är viktigt. Detta kan exempelvis göras genom att erbjuda tysta sidor av en 

byggnad. Enligt Azkorra et al., (2014) har studier som tidigare gjorts visat att 

grönska och växtlighet i städer kan ge en dämpande effekt på buller, vilket sker 

genom en kombination av absorbering, reflektion och spridning av ljudbilden 

(Azkorra et al., 2014). Författarna får medhåll från Sakieh, Jaafari, Ahmadi, M och 

Danekar (2017) som utfört studier om förhållandet mellan buller, rumsliga mönster 

och stadsstrukturer innehållande grönska. 
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2.3.2 Hur fysisk förtätning kan skapa social hållbarhet 

Johan Rådberg (2014) argumenterade för en stad som karaktäriserades av småskalig 

bebyggelse, ett varierat bostadsutbud, växtlighet, blandade upplåtelseformer och 

stadsdelar med en rimlig fysisk förtätning. Han belyser att småskalighet i samspel 

med dessa egenskaper främjar social mångsidighet (Rådberg, 2014). Enligt 

Mouratidis (2017) är invånare som är boendes i tätbebyggda områden i Oslo, Norge 

betydligt mer belåtna med sitt grannskap än individer som bor på glest bebyggda 

platser. Författaren lyfter fram resultat som antyder att invånare som flyttat från 

glesa till täta områden blir lyckligare i det tätbebyggda området. Vidare 

argumenterar Mouratidis (2017) för att tätbebyggda platser blir populära eftersom 

de erbjuder tillgång till ett varierat serviceutbud, goda kommunikationer och andra 

bekvämligheter.  

Mouratidis teser backas upp i en tidigare studie utförd av Elizabeth Burton (2000). 

Denne menar att fysisk förtätning kan minska social segregation, förbättra stadens 

kommunikationer samt ge bättre tillgång på service. Burton (2000) anmärker 

emellertid på en intressant upptäckt. Hennes studie uppvisar att platser som har en 

större ansamling tät bebyggelse tillsammans med ett mindre antal välbärgade 

hushåll, tenderar att ha lägre social segregation (Burton, 2000). 

2.3.3 Bokaler 

Enligt Boverket (2015) finns det idag ingen exakt definition av termen bokal i den 

svenska lagstiftningen. En vanlig beskrivning av en bokal brukar härleda till en 

blandning mellan bostad och affärslokal som ryms inom samma byggnad. Bokaler 

brukar vanligen karaktäriseras av att affärsverksamheter är placerade i bostadshusets 

bottenplan, medan bostäder istället är lokaliserade till de övre våningarna. Mot 

bakgrund av att det ofta är handel och affärsverksamheter, menar Boverket (2015) 

att termen bokal bör innehålla en avsedd integration mellan arbetsplats och bostad. 

Boverket (2015) lyfter fram att det i Rosengård uppförts 8 bokaler med målet om 

att skapa och främja sociala kvaliteter och ett starkare entreprenörskap, där visionen 

om en positiv utveckling av nätverk och föreningsverksamhet starkt präglat 

området. Bokalerna har fått positiv uppmärksamhet och anses utgöra ett 

framgångsrikt exempel på hur förnyelse och ökad attraktivitet kan tillföras till 

miljonprogramsområdena (Boverket, 2015).   
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2.3.4 Nackdelar med fysisk förtätning 

Boverket (2016) antyder att fysisk förtätning inte endast är av godo, det kan även 

medföra olika komplikationer. Grönytor bebyggs ofta vid fysisk förtätning, vilket 

resulterar i att invånare riskerar att få betydligt sämre tillgänglighet till grönstråk 

och växtlighet i stadsrummen. Vidare menar myndigheten att höga hus som är 

kutym vid fysisk förtätning, i flera fall leder till mindre ljusinsläpp och små 

innergårdar, något som potentiellt kan påverka trivseln i området (Boverket, 2016). 

Vidare hävdar Ewing et al. (2015) att kompakt bebyggelse inte automatiskt får 

mindre trafik, tvärtom blir det desto fler trafikstockningar. Det finns även forskning 

som visar på att luftkvalitén försämras i tätbebyggda miljöer, om inte bebyggelsen är 

placerad på ett sådant sätt att vinden kan cirkulera (Antoniou et al., 2017). Ewing et 

al. (2015) får medhåll av Boverket (2016) som menar att bilanvändning snarare 

måste ”planeras bort" än att minskas genom förtätning. Enligt (Burton, 2000) kan 

fysisk förtätning dessutom innebära högre bostadspriser för invånare när en stor del 

av den tillgängliga markytan minskar. Detta vidhålls också av Boverket (2016) som 

menar att förtätning i stadskärnor tenderar att resultera i höga markpriser. Detta 

speglar sig sedan i dyra bostadspriser, där konsekvensen blir att resursfattiga 

samhällsgrupper exkluderas. Boverket (2010a) lyfter fram att den fysiska förtätning 

som hittills ägt rum i resurssvaga områden varit för småskalig, vilket inneburit en 

viss osäkerhet till vilken grad förtätningen givit effekt. Rådberg (2014) beskriver 

förtätning som vår tids nya stadsbyggnadsdoktrin eftersom det finns en idé om att 

den täta staden är synonym med den goda staden. Förtätningsdoktrinen kan sägas 

fungera som en slags överideologi som betyder att det är förtätning som städer 

oavsett storlek har som uttalad strategi, för att skapa en hållbar och attraktiv stad.  

Den här överideologin spar odlingsmark, minskar bilresandet och därmed en av de 

stora belastningarna på miljön, höjer attraktiviteten i städerna och ger fler sociala 

mötesplatser (Rådberg, 2014). Rådberg (2014) summerar den nya doktrinen med 

att det inte verkar finnas några förlorare i förtätningsideologin, men att det också är 

precis då som planerare, politiker, arkitekter och andra experter torde förhålla sig 

snarare skeptiska än optimistiska. Enligt Rådberg (2014) finns risk att städer förtätas 

ojämnt eftersom vissa delar av staden består av tät bebyggelse med flerbostadshus, 

medan andra delar består av villor och småhus. Det finns också risk att de områden 

som förtätas inte blir attraktiva vilket ger en grogrund för segregation och 

polariseringar mellan människor. 
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2.3.5 Nackdelar med parkeringsytor 

Enligt Boverket (2016) är överdimensionerade parkeringsytor ett exempel på 

värdefulla ytor med ineffektiv markanvändning. Stora parkeringsytor skulle kunna 

användas mer effektivt och är därför lämpliga platser för fysisk förtätning enligt 

Boverket (2016). Jacobs och Hjukström (2005) benämnde parkeringsytor som en 

förbannelse, en form av vakuum som splittrade upp livliga stadsdelar till döda zoner 

och blev till revor i det fysiska stadsrummet, samt känslan av helhet (Jacobs & 

Hjukström, 2005). Stora parkeringar är även ur en hälsoaspekt till stor nackdel för 

stadslivet, då bilar bidrar till sämre livskvalitet med buller och luftföroreningar 

(Hydén, 2008). Enligt Carmona et al. (2010) kan fordonstrafik begränsa den sociala 

interaktionen på gatorna, där fordon tenderar att ta överhanden eller störa det 

sociala livet. 

 

2.4 Gaturummet 

Enligt Björck, Nordling och Reppen (2012) är gatan en viktig komponent i städernas 

centrala delar. Gaturummet är ofta en mångfacetterad plats som förutom att vara 

utformad för funktioner för transporten, kan innehålla möblering med 

belysningsstolpar, blommor, reklampelare och cykelställ. Det är inte ovanligt att 

beskåda restauranger med tillhörande uteserveringar och kiosker som antar centrala 

roller i gatans myller (Björck et al., 2012).  

Betydelsen av gaturummet kan även knytas till Jane Jacobs (Jacobs och Hjukström 

2005) som lyfte fram vikten av samspelet mellan stadens mångfald och dynamiska 

brokighet. Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) argumenterar för att en 

mångfacetterad stad är en ren förutsättning för utveckling och tillväxt, där en hög 

befolkningstäthet av naturliga skäl medför en större valfrihet. Hon hävdar att täthet 

står i relation till variation eftersom täta miljöer i större utsträckning erbjuder olika 

typer av mindre specialiserade butiker och mer nischade företag. Vidare framhäver 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) vissa fysiska aspekter som hon anser påverka 

gaturummet ur en positiv bemärkelse. Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) menar 

att korta och småskaliga kvarter, en blandad bebyggelse av olika åldrar samt en 

balanserad koncentration av människor, tillsammans bidrar till att skapa ett levande 

stadsrum. Gatulivet är ur Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) perspektiv en 

grundläggande faktor för att främja trygga och färgstarka städer, hon menar att gatan 

är scenen där vardagslivet är till allmän beskådan.  

Av den anledningen blir också livfulla och inbjudande fasader betydelsefulla för 

individens upplevelser och intryck av stadsbilden, något som gynnar intresset och 

uppfattningen av gaturummet bland invånarna, och i förlängningen tolkningen 
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av livet och spänningen nere på gatunivå (Jacobs & Hjukström, 2005).  

Även Gehl (2011) beskriver vikten av ett levande gaturum och delar in de aktiviteter 

som bidrar till vitalitet i det offentliga rummet i tre olika grupper:  

- Nödvändiga aktiviteter  

- Frivilliga aktiviteter   

- Sociala aktiviteter  

Varje aktivitet ställer i sin tur olika krav på den fysiska miljön. Nödvändiga 

aktiviteter innefattar att gå till skolan, arbetet, gå till banken, handla eller vänta på 

bussen det vill säga aktiviteter som kräver ett aktivt deltagande. Dessa aktiviteter 

kan kännas igen vid att det i regel handlar om dagliga sysslor och göromål som är 

relaterade till att gå eller promenera. Nödvändiga aktiviteter äger rum året runt, 

varje dag, oavsett väder och är därför relativt oberoende av den fysiska miljöns 

utformning (Gehl, 2011). När den fysiska miljön är inbjudande och av hög kvalitet 

sker de nödvändiga aktiviteterna med samma frekvens som när miljön inte är 

inbjudande. Däremot skiljer sig tiden åt då en inbjudande miljö tenderar att förlänga 

utförandetiden av frivilliga aktiviteter. Frivilliga aktiviteter innefattar att ta en 

promenad, sitta och sola eller fönstershoppa vilket innebär aktiviteter som sker 

självmant. Frivilliga aktiviteter sker under gynnsamma förhållanden vilket kan 

innebära fördelaktigt väder eller att platsen bjuder in till en sådan aktivitet. Därför 

är också fysisk planering viktig för den här typen av aktiviteter och författaren 

betonar vikten av förhållandet mellan just fysisk planering, fördelaktigt väder och en 

inbjudande miljö eftersom det är här aktiviteter i rekreationssyfte sker. Gehl (2011) 

menar att det kan bildas en positiv spiral eftersom själva platsen och situationen nu 

bjuder in till mer interaktion mellan människor såsom att stanna, sitta, äta eller leka. 

Lek är också ett exempel på Gehls tredje typ av aktivitet nämligen de sociala 

aktiviteterna. Dessa är direkt beroende av närvaron av andra människor i offentliga 

rum och innefattar förutom lek också konversation eller hälsningar. 

Författaren menar att den mest förekommande sociala aktiviteten är den då 

människan har passiv kontakt med andra människor såsom att sitta, stå eller gå kring 

andra människor men också att titta och höra andra människor. Sociala aktiviteter 

benämner Gehl (2011) också som ett resultat av de två andra typerna av aktiviteter 

(nödvändiga och frivilliga) eftersom det sociala uppkommer då människor delar på 

utrymmet; de passerar varandra på gatan, delar parkbänk eller är inom samma 

siktlinje. 

Jane Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) och Gehl (2011) är på många sätt lika i 

sin utgångspunkt om vad som skapar en levande stad och de båda möta i 

uppfattningen att det är människor som är huvudingrediensen i en livfull stadsdel, 
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tillsammans med en inbjudande och fördelaktig fysisk miljö. Själva mötet mellan 

människor och gatulivets vitalitet är också direkt relaterat till fysisk planering på så 

sätt att planerare direkt kan påverka hur den fysiska miljön ser ut och därmed 

aktiviteterna på platsen. 

2.4.1 Gaturummets innehåll och dimension 

Gaturummets utformning påverkar den livfullhet som förekommer och kan därför 

utarbetas på många olika sätt beroende på vilket utfall som är eftersträvansvärt. 

Beroende på hur gaturummet är beskaffat påverkas också vilka aktiviteter som tillåts 

äga rum och Gehl (2011) menar att det inte enbart handlar om att skapa utrymme 

men också om att skapa villkor och omständigheter. (Jacobs och Hjukström, 2005) 

beskriver att det finns en tydlig distinktion mellan större och mindre städer. 

Storstäder är på många sätt lika småstäder men skiljer sig som mest åt förutom i 

storlek, också utifrån det faktum att storstäder förekommer främlingar i större 

omfattning än i småstäder. Gaturummet är enligt Jacobs (Jacobs och Hjukström, 

2005) den viktigaste delen i staden eftersom det är här som själva vistelsen oftast är. 

Vidare är hörnstenen till ett fungerande gaturum således att det ska finnas en känsla 

av trygghet trots främlingens närvaro, eftersom en främling inte per automatik 

behöver innebära ett hot. Det är just själva tryggheten på gatan som är av stor vikt 

eftersom gatans och trottoarens funktioner, tillsammans med människorna som 

använder dem, är aktiva deltagare i kampen mellan civilisation och oordning. Vidare 

har Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) definierat tre faktorer för att definiera vad 

som gör en trygg gata. 

- Den första faktorn handlar om att tydliga gränser mellan privata och 

offentliga rum ska finnas. Om gränserna är flytande och diffusa skapar detta 

osäkerhet och otrygghet i området vilket enligt Jacobs (Jacobs och 

Hjukström, 2005) är vanligt i förortsområden.  

- Den andra faktorn handlar om den naturliga övervakningen av människor, 

som sker med hjälp av blickar från andra människor. Jacobs (Jacobs och 

Hjukström, 2005) beskriver att den här sortens övervakning sker med hjälp 

av att byggnaderna har fönster och dörrar ut mot gatan för att på så sätt 

säkerställa trygghet för både boende och besökare.  

- Den tredje faktorn som Jacobs beskriver handlar om att det ska finnas ett 

kontinuerligt flöde som behöver finnas på trottoarerna. Flödet består av 

människor som rör sig in eller ut från butiker, är på väg någonstans längre 

upp på gatan eller bara sitter och iakttar gatulivet och andra människor. 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) beskriver att det är opersonliga gator 

som skapar anonyma människor och att detta grundar sig i vilket utbud som 

finns på gatorna och därmed hur människor använder gatorna. 
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Ur denna aspekt bekräftar Gehl (2011) och Jacobs (Jacobs och Hjukström, 

2005) varandra i att det behöver finnas rätt sorts förutsättningar för att gatan 

och gaturummet ska vitaliseras.  

I Gehls (2011) gaturum är promenad eller gång den mest naturliga sortens trafik för 

människan och författaren beskriver också att det finns en optimal täthet av gående. 

Den optimala tätheten handlar om att människan i utgångspunkt vill bli störd så lite 

som möjligt när hon går eller promenerar. Hinder i gångbanan såsom höjdskillnader 

men också trängsel med andra människor är exempel på störningsmoment enligt 

Gehl (2011). Gehl försöker definiera en mänsklig toleransnivå för störningsmoment 

genom att identifiera dimensioner för gatan som ska innebära en maximal frihet att 

röra sig. Författaren betonar att människor har olika behov av utrymme på gatan där 

det kan skilja sig från person till person, mellan folkgrupper och beroende på 

situation. På gator med trottoarer där det finns utrymme för att mötas i båda 

riktningarna har Gehl (2010) identifierat en slags optimal täthet för att människor 

ska få maximal rörelsefrihet.  

Den optimala tätheten för gångtrafiken är enligt Gehl (2010) 10–15 fotgängare per 

meter. Då kan människor kan gå i ett led längs gatan utan att behöva uppleva trängsel 

och därmed behöva gå bakom varandra. Flödet av gångtrafikanter skulle således bli 

cirka 100 fotgängare per 60 minuter på en 10 meter lång sträcka. Om tätheten av 

fotgängare hade varit högre som exempelvis 20–30 fotgängare per 10 meter, hade 

flödet delats upp i två led istället för ett. Detta hade enligt författaren inneburit ett 

behov av att hålla till höger i gångriktningen och därmed en förlust i rörelsefrihet då 

människor tvingas gå bakom varandra istället för bredvid. Trottoaren eller 

gaturummet behöver därför inte vara bred eller stor till ytan eftersom det då kan 

upplevas som att det finns mindre rörelsefrihet (Gehl, 2011). 

Gaturummet behöver enligt Gehl (2011) vara av sådan kvalitet att personer med 

funktionsnedsättning kan använda ytan lika bra som någon utan 

funktionsnedsättning. Markytor för fotgängare är så pass viktig att en problematisk 

yta kan ge direkt negativa konsekvenser, speciellt för någon med 

funktionsnedsättning eller som använder rullstol eller rullator exempelvis. Halt 

vinterväglag, grus, vatten, snö eller slask gör att människor väljer en annan väg och 

inte sällan kan detta handla om att gå ute i bilvägen (Gehl, 2011).  

Jane Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) hävdar att ett högt invånarantal och en 

koncentrerad befolkningsmängd av adekvata mått är en ren förutsättning för att 

entreprenörskap, företag och handel ska ta fäste och utvecklas inom en stadsdel. 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) argumenterar för att städer består av primära 

och sekundära funktioner, där de primära funktionerna syftar på saker som är av 
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väsentlig betydelse i den bemärkelsen att de per automatik innebär att folk söker sig 

dit. De primära funktionerna kan exempelvis bestå av kontor, fabriker, bostäder, 

skolor och platser som syftar till rekreation. 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) belyser vikten av att strukturera och planera 

dessa primära funktioner på ett sådant vis att de bidrar till aktivitet, som i 

förlängningen bidrar till en levande stadsdel under dygnets alla timmar. Hon menar 

att det vore ett stort misstag att förlägga två primära funktioner, så att de samtidigt 

skapar rörelse under samma tid på dygnet. Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) 

betonar att denna typ av planering får den konsekvensen att två primära funktioner, 

principiellt endast blir till en primär funktion och därmed ett slöseri på 

dragningskraft. Vidare lyfter Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) fram de 

sekundära funktionerna som uppkommer som en bieffekt av lyckade blandningar av 

de primära funktionerna. De sekundära funktionerna är verksamheter som utvecklas 

i syfte att sörja för alla typer av behov och önskningar som invånare kan tänkas ha, 

när de vallfärdar till de primära funktionerna. Sekundära funktioner kan enligt 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) innefatta exempelvis serviceföretag eller olika 

varianter av specialiserade butiker. Ibland kan en sekundär funktion med tiden 

utvecklas till att anta rollen som en primär funktion. Detta kan äga rum om 

exempelvis en butik blir så pass berömd att den erhåller en egen dragningskraft, som 

således får folk att gå omvägar bara för att handla där eller göra ett besök (Jacobs & 

Hjukström, 2005). 

2.4.2 Rutnätsmönster 

Enligt Björck, Nordling och Reppen (2012) är en stad med en rutnätsplan tydlig och 

lätt för människor att orientera sig i. Berglund, Sjöström och Åström (2004) 

bekräftar bilden av detta och menar att en rutnätsstruktur bidrar till en högre grad 

av flexibilitet och enkel förflyttning. Vidare belyser författarna att områden som 

använder sig av den traditionella kvartersstaden som förebild, kan skapa högre täthet 

och ge ett tydligare stadsrum för exempelvis kvarter och gator. Detta ger mer 

möjligheter till blandad användning och ökad stadsmässighet (Berglund, Sjöström, 

Åström 2004). 
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2.5 Grönområden 

Björck et al. (2012) menar att det är idag är vanligt att grönytorna består av 

naturmark, parker, koloniträdgårdar, kyrkogårdar och bostadsträdgårdar. 

Författarna belyser att grönska relativt sent i historien fick genomslag och med ett 

inträde i stadsplaneringen under 1850-talet (Björck et al., 2012). En av de tidigaste 

förespråkarna för grönska och parker inom stadsområden, var den amerikanske 

landskapsarkitekten Frederick Law Olmsted, som året 1870 publicerade en artikel 

som argumenterade för behovet av fler grönområden i städerna. Olmsted (1870) 

framhåller hur kommersiella krafter bidragit till dåtidens växande städer, en tillväxt 

som resulterat i en uppsjö av hälsoproblem och konsekvenser för invånarna boendes 

i städernas smog och smuts. Olmsted (1870) lyfter fram att lösningen på dessa 

problem återfinns i växtlighet och grönska som till synes filtrerar luften och har en 

positiv effekt på människors hälsa. Han förespråkade således fler träd i 

tätbebyggelsen, fler esplanader samt mer växtlighet och parker. Han menade att 

grönskan inte bara främjade människors hälsa utan även hade ett rekreationellt värde 

för befolkningen (Olmsted, 1870). 

Idag ca 150 år senare har stadsplaneringens inställning till grönområden inte ändrats 

nämnvärt utan innehåller mycket av Olmsteds (1870) tidigare föresatser. Boverket 

(2010b) menar exempelvis att en tätortsnära natur ger rätt förutsättningar för en bra 

folkhälsa, bidrar till naturupplevelser, renar luften och verkar bullerdämpande. 

Myndigheten förespråkar mångfunktionella ytor inom stadsområden som har 

flertalet egenskaper. De mångfunktionella ytorna tar bland annat hand om 

dagvatten, sänker temperaturen inom och utomhus på sommaren, skyddar från 

skadligt UV ljus, ger skuggande miljöer, skapar sociala mötesplatser i staden samt 

ger utemiljöer för rekreation och bidrar till den biologiska mångfalden. Boverket 

(2010b) menar att strategiskt placerade grönytor fungerar som ett viktigt verktyg i 

att hantera problematiska s.k. värmeöar. Rik växtlighet har en begränsande effekt på 

värmelagringen som ofta blir hög i tätbebyggda områden (Boverket, 2010b).  

Statens Folkhälsoinstitut (2009) belyser att natur och grönområden i stadsrummet 

har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan, där gröna ytor triggar rörelse, 

motion och träning hos medborgare. 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009) figurerar dessutom parker och gröna stråk 

som mötesplatser och har en positiv effekt på det sociala samspelet mellan 

människor och bidrar till minskad stress. Vidare finns det enligt myndigheten ett 

sammanband mellan barns och ungas fysiska, psykiska och sociala aktivitetsnivå och 

tillgången på grönytor (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Yngre personer och barn 

använder ofta naturområden, parker och tillhörande anläggningar som t.ex. 

elljusspår, fotbollsplaner och badplatser. Dessa platser antar viktiga sociala, 

aktivitetsfrämjande och avslappnande roller som får stor vikt för boende i städer. 
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Statens Folkhälsoinstitut (2009) lyfter också fram att vistelser inom natur och 

grönska har en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos både barn och vuxna, där 

längre vistelse i grönska bland annat sänker stressnivån hos vuxna och förbättrar 

koncentrationsförmågan hos barn (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

 

2.6 Trädgårdsstaden 

Trädgårdsstaden är ett planeringsideal som formulerades under 1900-talets början 

där huvudrollsinnehavaren i teorin bakom idealet var Ebenezer Howard (Hall, 

2002). I planeringsidealet trädgårdsstaden summerar Howard sociala, ekonomiska 

och politiska kontexter som ligger till grund för hans vision genom att beskriva dem 

som de tre magneterna: stad, landsbygd och stad- landsbygd. Howard missionerade 

om en stad med närhet till naturen men samtidigt hade stadens bekvämligheter där 

landsbygdens rena luft och tillgång till natur kombinerades med stadens sociala och 

ekonomiska möjligheter (Hall, 2002). I trädgårdsstaden skulle den bullriga och 

industritäta stadsmiljön bytas ut mot landsbygdens självförsörjning där människan 

kunde leva i harmoni med naturen. Howards idé var att förslagsvis kring 30 000 

människor skulle bilda en självstyrande organism där bostadshusen omringade en 

butik, kyrka eller skola exempelvis. Arbetsplatserna däremot skulle ligga längre ut 

mot stadens kant och för att binda samman dessa trädgårdsstäder skulle det finnas 

grönska i form av skog och ängsmark (Hall, 2002). Arbetskraften skulle enligt 

Howards ideal komma från de boende i staden samt att det kapital som genererades 

skulle återinvesteras i staden och på så sätt ville Howard att staden skulle vara en 

högkvalitativ plats att bo på med stor tillgång till parker, socialt umgänge och en 

respekt för naturen till ett skäligt pris. 

2.6.1 Sverige och trädgårdsidealet 

Johan Rådberg argumenterade för att trädgårdsstaden bör figurera som en förebild 

för dagens stadsbyggande. Rådberg (1994) menar att de svenska trädgårdsstäderna 

som etablerades i början av 1900-talet har många egenskaper som dagens 

stadsplanerare kan lära av. Rådberg (1994) belyser att trädgårdsstaden har haft olika 

utvecklingar i olika länder, där trädgårdsidealet har fått en form av anpassning i 

respektive land. Det går exempelvis att göra en åtskillnad mellan de tyska, engelska 

och danska trädgårdsstäderna liksom den svenska varianten. Rådberg (1994) menar 

att den svenska trädgårdsstaden i jämförelse med den tyska och engelska varianten, 

kan ses som mindre enhetlig med lite fokus på stadsmässighet. Den svenska 

trädgårdsstaden är istället mer öppen, rymligare, och skiftande i sin utformning. 

Vidare har Sverige en tradition av att bygga mer öppet och luftigt samtidigt som 

konstruktionerna vanligen består av trähus, ofta med målade paneler av olika slag. 
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Rådberg (1994) menar att den bebyggelse i Sverige som utformades efter 

trädgårdsidealet mellan 1905–1930, bör klassas som en av höjdpunkterna i den 

svenska stadsbyggnadshistorien. Han betonar att trädgårdsbebyggelsen visat sig hålla 

en god kvalité, där strukturen och husen har åldrats på ett värdigt vis. Detta kan 

jämföras med mer nutida områden som byggdes för ca 20 år sedan, många av dessa 

platser är i behov av att byggas om helt. Rådberg (1994) lyfter fram att 

Trädgårdsstäderna från början var utformade för människor med begränsade 

resurser såsom exempelvis arbetarklassen och undre medelklassen, trots detta 

indikerar dagens prisnivåer på att trädgårdsstäderna hör till de populäraste och mest 

eftersökta bostadsområdena i Sverige, något som bekräftar bebyggelsens bestående 

kvaliteter. 

2.7 Platsanalys 

En platsanalys lyfter fram de aspekter i den fysiska miljöns karaktär som exempelvis 

arkitektur, rumsbildningar, typologi och struktur. Det är viktigt i en platsanalys att 

förmedla upplevelsen och att beskriva platsens fysiska egenskaper eftersom detta gör 

att en större förståelse ges av området som helhet. Platsanalys är en grundläggande 

metod för att utveckla städer där de befintliga kvalitéerna är centrala (Boverket, 

2006).  

Den amerikanska stadsplaneraren och arkitekten Kevin Lynch hanterade tidigt frågan 

om stadens utformning i sitt verk Good city form (1984). Här beskriver han bland 

annat samspelet mellan människa och stad, vikten av att människor känner sig trygga 

och säkra, men framför allt vikten av stadens rumsliga form. 

De förutsättningar för social hållbarhet som Lynch beskriver ryms inom fem 

dimensioner för stadens rum, där samtliga syftar till att inkludera de kvalitéer 

människor värdesätter i den fysiska miljön: 

1. Vitality - Skydd för människans och andra arters överlevnad.  

2. Sense - Känsla av kulturmiljö. 

3. Fit - Anpassningen på det fysiska rummets utformning relaterat till 

användningen.  

4. Access - Tillgänglighet till varandra, service, information, platser. 

5. Control - Självstyre av dem som bor, arbetar eller använder det fysiska 

rummet. Överenskommelse och konsensus om vem eller vilka som har 

kontroll över platsen. 
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Vitality handlar om det stöd som staden kan erbjuda människans vitala funktioner, 

hur staden erbjuder stödet och till vilken grad. Vitala funktioner för människan är 

exempelvis att äta eller sova och är livsnödvändiga för artens överlevnad (Lynch, 

1984). För att människans vitala funktioner ska upprätthållas krävs att livsuppehället 

är tillräckligt, d.v.s. att tillgången på mat, vatten, luft och energi är tillräcklig för att 

upprätthålla liv. Livsuppehällets kvalitet är beroende av de fysiska system som 

upprätthåller och förfogar över mat, vatten, luft etc. och därför är det också viktigt 

med bebyggelsens läge, hur vind och solljuset rör sig runt bebyggelsen men också 

hur jordbruksmark används för att optimera skördarna (Lynch 1984). 

Vidare beskriver Lynch (1984) att vitalitet för människan också handlar om säkerhet 

och att den fysiska miljön då ska vara fri från gifter, föroreningar, sjukdomar, hot 

och rädslor. När den fysiska miljön är fri från så många som möjligt av de 

ovanstående faktorerna, ju mer säker anses miljön enligt författaren. Lynch (1984) 

nämner även att säkerhet innebär att en möjlighet att skydda sig mot våld, 

naturkatastrofer och att det finns hjälp att få om någon ändå blivit utsatt. Den 

bebyggda miljön ska resonera med människans basala biologiska behov och skapa 

harmoni med människan. Människan ska kunna ta sig fram i staden och ha möjlighet 

att ta del av den oavsett storlek eller fysisk styrka men också att det ska finnas fria 

siktvägar (Lynch, 1984). Lynch (1984) påminner här en del om Gehl (2010) 

eftersom de båda betonar vikten av att kunna ta del av staden oavsett fysisk 

förutsättning.  

Sense kan beskrivas som känslan för platsen och för kulturmiljön som platsen 

representerar, den rumsliga kvaliteten och formen tillsammans med status och 

erfarenhet av den som upplever platsen. Lynch (1984) betonar det pluralistiska i hur 

en plats upplevs genom att beskriva den mångfald av meningar, uttryck och 

karaktärer som utspelar sig över tid men återkommer till att känslan för platsen är i 

mångt och mycket beroende av vem eller vilka som upplever den.  

Fit handlar om stadens rumsliga mönster och utformning och hur väl anpassat det är 

till beteendet hos de människor som lever i staden. Fit är länkat till människans 

dimensioner i höjd, längd och vikt men också till hur det kulturella beteendet är 

kontra den fysiska platsen (Lynch, 1984).  

Författaren beskriver förhållandet mellan platsen och beteendet som ett ömsesidigt 

beroende av varandra; platser och den fysiska miljön upprättas och modifieras för att 

passa olika beteenden hos människan och samtidigt ändras också mänskliga 

beteenden på grund av platsens fysiska förutsättningar. Fit är således relaterat till 

belåtenhet, komfort och effektivitet och Lynch (1984) menar att dessa faktorer är 

lättast att identifiera vid själva avsaknaden av dem. 

Det kan jämföras med ett sjukdomstillstånd enligt författaren, där hälsa och 
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välbefinnande är lättast att identifiera först vid själva frånvaron av den. Social 

hållbarhet handlar om hur väl anpassat den fysiska miljön är till användningen 

(Lynch, 1984) och skulle således direkt kunna relateras till Lynchs benämning av fit.  

Access handlar om tillgängligheten som staden erbjuder de människor som bor och 

besöker den. Kommunikationer inom transportinfrastruktur som tåg, buss, båt och 

flyg men även bil eller cykel spelar stor roll för stadens funktionalitet. 

Tillgängligheten var enligt Lynch (1984) inte en av de ursprungliga orsakerna till 

varför städer byggdes, men kom med tiden att visa sig vara en av städernas mest 

eftertraktade kvaliteter. Access är enligt författaren således en av stadens mest 

fundamentala delar eftersom en väl utbyggd kollektivtrafik tillsammans med 

cykelstråk till målpunkter i staden möjliggör för bättre tillgänglighet för fler 

människor. Detta gäller även utbudet av service såsom handel men också bostäder 

eller utbildning och vård. Tillgång till social infrastruktur är också en viktig faktor 

för stadens funktion eftersom detta utgör grunden till de funktioner i samhället som 

är nödvändiga för samhällets funktion som helhet. Social infrastruktur innebär därför 

utbildning på alla nivåer men också vård och hälsa i alla dess former. 

Control är Lynch (1984) femte dimension som beskriver hur gränser mellan det 

offentliga och privata hanteras av människor. Lynch har delat upp dimensionen i fem 

rumsliga rättigheter som på olika sätt manifesterar mänsklig kontroll: 

1. Rätten att närvara och uppehålla sig på en plats 

2. Rätten att använda, bruka och att agera 

3. Rätten att beslagta eller att ta i förvar 

4. Rätten till modifiering eller ändring 

5. Rätten till disposition 

 

1. Den första rumsliga rättigheten är rätten att närvara och att befinna sig på en 

plats. Rätten att närvara handlar om att exempelvis befinna sig på ett offentligt torg, 

men samtidigt inte ha rätten att hindra andra från att vistas där heller.  

2. Den andra rumsliga rättigheten handlar om rätten att använda eller bruka något 

och rätten att handla eller agera utan att för den delen beslagta eller på annat sätt 

göra permanent anspråk. Alla har exempelvis rätten att cykla över torget, men 

under villkoret att inte cykla vårdslöst eller att cykla in i någon.  

3. Det tredje rumsliga sättet att utöva kontroll enligt Lynch (1984) är hur 

människan använder resurser. 
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Själva kontrollen ligger i att de resurser som används för egen del samtidigt kan 

hindra andra att använda dessa, exempelvis på offentlig eller privat mark. 

4. Rätten till modifiering är Lynchs (1984) fjärde dimension av mänsklig kontroll 

som utgår från hur människan påverkar en plats på lång eller kort sikt. Människan 

har rätt att göra förändringar på privat mark men bör ha i åtanke att andra 

människor också kan komma att vilja nyttja marken efteråt.  

5. Den femte dimensionen handlar om bestämmanderätten för ett utrymme. 

Genom att uppehålla sig på en plats innehar samtidigt personen bestämmanderätten 

för just den ytan. När hen flyttar sig upphör den rätten att bestämma över ytan.  

Förutom dessa fem dimensioner nämner Lynch (1984) en sjätte, dimensionen om 

säkerhet. I detta sammanhang handlar säkerhet exempelvis om huruvida kontrollen 

av ett gaturum är givet, förutbestämt eller att det råder en konsensus om vem eller 

vilka som besitter kontrollen. Människor mår bäst av att förstå ett tydligt 

kontrollsystem eftersom hen därigenom kan förutse vilka sociala spelregler som 

gäller. Enligt Lynch (1984) är avsaknaden av konsensus om kontrollen föremål för 

konflikt och tvivel eftersom människor då går in i försvarsposition. Således är 

gaturum med otydliga gränser för exempelvis privat och offentligt en viktig faktor 

för att kunna skapa trygghet hos människor.  

Social infrastruktur är de anläggningar eller funktioner i samhället som är absolut 

nödvändiga för att grundläggande sociala behov ska fungera (Larsson & Jalakas 

(2008). Dessa är mer kända som skola, vård och utbildning. 

Enligt Larsson och Jalakas (2008) innefattar den sociala infrastrukturen ett 

grundläggande utbud av exempelvis bibliotek, idrott och fritidslokaler, samt 

kulturell verksamhet. En god standard av transportinfrastruktur såsom vägar, 

hamnar eller flygplatser är en grundförutsättning för en god social infrastruktur. 

Detta kräver t.ex. att gång- och cykelvägar håller hög kvalitet samtidigt som 

avstånden mellan start och slutpunkterna är effektiva och upplevs som trygga under 

dygnets alla timmar. Vidare är åtkomst och tillgänglighet av kollektivtrafik en viktig 

del i att skapa trygghet och rörelse i området (Larsson & Jalakas, 2008). 
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3 Metod och material 

De metoder som använts har noggrant valts ut med bakgrund av att de systematiskt 

behandlat frågeställningarna och fullbordat studiens syfte. Studien är lokaliserad och 

avgränsad till en fysisk plats i centrala Sandviken mellan Odengatan, Torggatan, 

Hyttgatan och Plangatan. Det avgränsade området är en del av fastigheten Centrum 

2:2 i Sandviken och omfattar 9753m2. Platsen för studien består av en 

parkeringsplats med kringliggande flerbostadshus och ett fåtal verksamheter. 

Ett platsbesök gjordes för att ta reda på olika områdens förutsättningar, egenskaper 

och möjligheter. Platsen har sedan med hjälp av en SWOT-analys givit en god 

överblick över existerande fysiska styrkor och svagheter, samt sociala styrkor och 

svagheter. Utifrån SWOT-analysen har sedan svagheter och brister valts ut för att 

analyseras i en så kallad platsanalys. Med utgångspunkt i litteraturstudien, 

platsspecifika förutsättningar och SWOT-analysen har sedan ett gestaltningsförslag 

för området utformats. Metoderna behandlar studiens förfarande genom att ange 

tillvägagångssätt och riktlinjer, anpassade för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Metoderna är essentiella för att upprätthålla en vetenskaplig 

standard och genomsyrar hela studiens utformning. 

De frågeställningar från Länsstyrelsen Skåne (Andersson & Lhådö, 2017), som 

kommer beaktas i denna studie för att implementera jämställdhet är frågor som rör 

trygghet och tillhör Delmål 4 (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, 

flickor och pojkar ska ha samma rätt till sin egna kropp och möjlighet till kroppslig 

integritet).  Dessa har tillsammans med den teoretiska bakgrunden från kapitel 2 

(teori) legat som idégrund för denna studies gestaltningsförslag:  

- Planläggs kvarter i rutnät, med korta avstånd, naturliga stråk och god 

genomströmning? 

Rutnätsmönster med korta avstånd medför god genomströmning av både människor 

och fordon. Områden och platser med rörelse och aktivitet ger i sin tur bättre 

mänsklig övervakning som bidrar till trygghet. Naturliga stråk är viktiga utifrån 

människors rätt till god tillgänglighet på grönska i stadsmiljön, de naturliga stråken 

fyller även en viktig social funktion, som ger möjlighet för människor från alla 

samhällsgrupper att mötas och utbyta erfarenheter. 

 

- Är området utformat så det är lätt att orientera sig med bra belysning och 

tydlig skyltning? 

Det är viktigt att bidra till att utforma trygga och säkra stadsdelar och platser för 

både män och kvinnor, unga som gamla. Rutnätsmönster bidrar till enklare 

orientering i staden för alla människor oavsett ålder eller kön, vilket är positivt 
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ur ett trygghetsperspektiv. God belysning är också en aspekt som stärker 

trygghetsupplevelsen för människor som färdas till fots vid tomma platser och mörka 

stråk, medan tydlig skyltning hör ihop med en förbättrad orientering som inger 

upplevelse av kontroll och därmed verkar för tryggheten. 

- Används genomsiktligt material i parkeringshus, offentliga hissar, 

tågstationer och busskurer?  

Genomskinliga material ger bättre sikt vid skymda platser som exempelvis garage 

och busskurer och är ett medel till att stärka tryggheten för människor vid utsatta 

platser och områden.  

Trygghet definieras av Hydén (2008) på två sätt: subjektivt och objektivt. Denna 

studie kommer fokusera på den senare definitionen. De fem faktorer som kommer 

observeras utgår från Hydén (2008) och innefattar följande:  

- Belysning 

- Faciliteter (exempelvis kiosk, busskur eller WC) 

- Möjlighet att få hjälp (exempelvis telefon) 

- Siktvägar 

- Övervakning (mänsklig eller via kamera)  

 

3.1 Intervjuer 

Målet med intervjuerna har varit att erhålla kunskap och insikt i vilka element och 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en fysisk förtätning. Av den anledningen 

genomfördes tre semistrukturerade intervjuer. Enligt Justesen och Meyer (2011) 

innebär semi-strukturerade intervjuer ett antal förberedda frågor som i grunden ger 

intervjun en viss struktur, men som på samma gång uppmuntrar till en öppen dialog 

som ger de intervjuade en viss frihet att gå utanför frågorna, i syfte att erhålla mer 

djupgående och utvecklade svar. Vidare gjordes bedömningen att kvalitativa 

intervjuer utgör en lämplig metod för studien eftersom det ger möjlighet till 

komplexa svar och ett större utrymme att erhålla utveckla svaren på ett informativt 

och belysande sätt (Biggam, 2008). Hedin (2011) belyser att kvalitativa studier 

fokuserar på människors egna erfarenheter och syn på verkligheten, samtidigt som 

metoden inbegriper ett begränsat antal personer där betoningen ligger vid att erhålla 

en djupare förståelse för ämnet och frågeställningen (Hedin, 2011). Intervjuerna 

syftade till att skapa ett praktiskt underlag för gestaltningen, samt ge en djupare 

förståelse för hur Sandvikens kommun resonerar kring social hållbarhet och 

jämställdhet. 
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Intervjuerna har utförts tillsammans med tre tjänstemän från planavdelningen vid 

Sandvikens kommun. Frågorna som ställdes vid de tre olika intervjutillfällena, finns 

redovisade i Bilaga A. De tre tjänstemännen arbetade alla med samhällsplanering 

men från olika perspektiv och på varierande nivåer. De intervjuades yrkesuppgifter 

innefattade huvudsakligen detaljplanering, översiktsplanering, strategisk planering 

och trafikrelaterade frågor.  

Majoriteten av intervjufrågorna har medvetet utformats identiska med utgångspunkt 

från studiens syfte och mål, medan endast ett fåtal frågor har anpassats för respektive 

yrkesroll. Anledningen till att majoriteten av frågorna var av samma karaktär, 

byggde på att erhålla ett jämförbart underlag från de tre tjänstemännen. Materialet 

kan efter analys och bearbetning användas för att förklara, styrka eller bortse från 

vissa aspekter i gestaltningen och i utförandet av studien.  

Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen där båda författarna till denna studie var 

närvarande och ställde frågor. Intervjuerna spelades in med inspelningsfunktioner i 

författarnas mobiltelefoner efter godkännande av de intervjuade. Tillåtelse till 

inspelning är en förutsättning för att värna om integritet och förtroende hos 

intervjupersonerna. Inspelningar ger också bättre förutsättningar och underlag för 

studien eftersom intervjusvaren med enkelhet kan återges genom att lyssna på 

inspelningen igen. Samtliga intervjuer genomfördes bakom stängda dörrar för att 

skapa en miljö med minsta möjlighet till störningsmoment.  

Tjänstemannen med rollen som planchef och stadsarkitekt intervjuades 6 april 2018 

kl.8.30 i ett av de bokningsbara grupprummen i biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Tjänstemännen med befattningarna trafikplanerare och planarkitekt intervjuades den 

16 april 2018 på förmiddagen kl.10 (trafikplanerare) respektive 10.30 

(planarkitekt), i ett mötesrum på planavdelningen i Sandvikens kommuns stadshus. 

Intervjuerna initierades genom att författarna gav de intervjuade en förfrågan om 

tillåtelse att spela in intervjun. Därefter turades författarna om att fråga de 

förbestämda intervjufrågorna (bilaga A) samtidigt som kompletterande anteckningar 

gjordes. Intervjuerna hade en avsatt tidsgräns på cirka 1 timme för att ha goda 

marginaler för utvecklande svar men också spontana följdfrågor från båda parter. 

Vid intervjuerna med trafikplaneraren och planarkitekten fanns cirka 30 min kvar av 

den avsatta tiden för intervjun, medan för planchefen/stadsarkitekten fylldes hela 

den avsatta tiden.  
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3.2 SWOT- analys 

Bokstäverna SWOT har från början sitt ursprung ur de engelska orden Strength, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. Enligt Boverket (2017) är en SWOT-analys ett 

enkelt och effektivt verktyg som i planeringssammanhang, kan bidra till ett 

övergripande perspektiv som kastar ett ljus över den nuvarande situationen inom 

eller över ett område. SWOT- analysen fungerar på ett övergripande plan, där de 

faktorer som identifieras är tematiskt indelade. Larsson och Jalakas (2008) vidhåller 

liksom Boverket att SWOT-analysen är en gedigen metod som är särskilt lämplig 

inom samhällsplaneringen.  Enligt Larsson och Jalakas (2008) utgör en SWOT-

analys ett bra underlag vid inventeringar av stadsdelar, kvarter, tätorter upp till 

kommunnivå och regioner. Nackdelar hos exempelvis en stadsdel sorteras inom 

analysen i svagheter medan fördelar placeras i styrkor, detta ger sedan en bra 

överblick över vad som behöver förändras och vad som bör skyddas, därefter kan 

strategier tas fram för att nå dit (Larsson och Jalakas 2008). 

I SWOT-analysen har bakomliggande styrkor och svagheter för olika platser och 

områden uppdagats. Platsbesöken och inventeringen av de fysiska och sociala 

förutsättningarna tillsammans med SWOT-analysen ägde rum under förmiddagen, 

måndagen den 26 mars 2018. Observationer och anteckningar av relevanta aspekter 

gjordes under platsbesöken, där informationen sedan placerades in i en SWOT- 

analys (tabell 1). SWOT- analysen finns redovisad i figur och tabell i avsnitt 4.1.  

 

3.3 Platsanalys 

Det gjordes utöver SWOT-analysen även en platsanalys för området ifråga som 

analyserat områdets nuvarande beståndsdelar och uppbyggnad. Platsanalysen tar sitt 

avstamp ur stadsplaneraren Kevin Lynch. De rumsliga formerna analyserades där 

Lynchs (1984), fem dimensioner vitality, sense, fit, access och control brukats som 

metod för att fastställa platsens rådande förutsättningar för social hållbarhet. Genom 

att tillämpa Lynchs dimensioner på platsen för studien, har det därför varit möjligt 

att utröna huruvida platsens kvalitéer varit tillfredsställande eller inte. Platsanalysen 

är begränsad till de fysiska objekten på området. Förekommer det exempelvis en 

offentlig toalett på platsen, anses det för denna studie att vitality finns eftersom den 

tillgodoser något av människors basala behov (Lynch, 1984). De fem dimensionerna 

har också bidragit till en ökad förståelse för vilka aspekter som varit viktiga att 

beakta under gestaltningsprocessen, samt vilka faktorer som särskilt bör 

uppmärksammas. 
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3.4 Solstudie 

Under platsbesöken och inventeringen noterades skuggor och solförhållanden kring 

och inom områdena. I syfte att kvalitetssäkra rådande solförhållanden, undvika 

eventuella avvikelser och minimera risken för negativ inverkan på resultatet utfördes 

en solstudie. 3D- visualiseringsprogrammet Sketchup Make användes som 

programvara där en grundkarta över området ifråga upprättades som utgångspunkt 

för en geolokalisering. Simuleringen gjordes för flertalet årstider och tidpunkter för 

att studera skuggornas längd, bredd samt solljusets omfattning. Tidpunkterna är 

valda för att illustrera hur föreslagen bebyggelse förhåller sig till befintlig och vice 

versa. Mot den bakgrunden analyserades solförhållanden i Sandvikens centrum 

under sommarsolståndet (20 juni), vintersolståndet (21 december) samt vår- och 

höstdagjämningen (20 mars och 23 september) för året 2018. Vår- och 

höstdagjämningen innebär att natt och dag är lika långa, och har därför 

solförhållanden som kan likställas med varandra (SMHI, u.å.).  

Det finns inga krav om specifika värden för solljus i boendemiljöer men dock riktade 

önskemål om detta. Hårdemark (1991) har genom Boverket i skriften Solklart 

angivit ett önskat värde om minst 5h sol mellan kl. 9-17 vår och höstdagjämning, för 

bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. 

 

3.5 Gestaltningsmetoder 

Denna studie har använt sig av olika gestaltningsmetoder i processen att utveckla nya 

idéer till den färdiga gestaltningen. 

3.5.1 Tradigital handskiss 

Studien har producerat en tradigital handskiss, där en digital 3D modell över huset 

skapats och använts som mall. Tradigitalmetoden har använts för att i ett tidigt skede 

visa på tankegångarna i utformningen och på så sätt söka efter bästa lösning. En 

lämplig vinkel har sedan valts ut från 3D modellen och brukats som grund inför 

skissen. Ett genomskinligt skisspapper placerades ovanpå 3D modellen där 

konturerna av byggnaden ritades av, sedan startade ett kreativt arbete där en vision 

som visade en potentiell utformning och viljeinriktning av platsen skissades och 

gestaltades (figur 1). Under denna studie har inspiration tagits från Arken Arkitekter 

AB och projektet Storsjö Strand (Arken arkitekter, 2013), som i 

gestaltningsprogrammet har koncept av halvt nedsänkta garage under mark. 
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Figur 1. Egen handskiss som visar tankegångarna under framtagandet av gestaltningsförslaget. Gatan är i det 
här stadiet en gågata med ett parallellt cykelstråk där sittplatser föreslås längs gågatans södra del. Varumärket 

“Zara” är slumpvis utvalt med avsikten att utom rimligt tvivel, stärka förståelsen av verksamheter i 
flerbostadshusets bottenvåning. 

 

3.6 Genomförande av gestaltning 

De programvaror som huvudsakligen brukats under gestaltningsprocessen har varit 

3D- visualiseringsprogrammet Sketchup, renderingsprogrammet V-ray, 

vektorprogrammet Adobe Illustrator, ritningsprogrammet AutoCAD och 

bildhanteringsprogrammet Adobe Photoshop.  

Sketchup användes för att utforma 3D- bilderna över det nya flerbostadshuset, 

tillsammans med renderingsprogrammet V-ray som gjort 3D bilderna mer 

verklighetstrogna. Adobe Photoshop har sedan använts för ytterligare 

bildförbättringar av 3D- modellerna, samt för infogning och integration av nya 

element i bilderna, såsom exempelvis grönska och belysning. Vidare har AutoCAD 

använts för att avgränsa grundkartan som erhållits från Sandvikens kommun, varav 

Adobe Illustrator sedan nyttjats för att utforma en illustrationsplan i 2D över 

området för denna studie. 
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4 Gestaltningsförlag 

Detta avsnitt visar resultatet och utkomsten av studiens frågeställningar i form av ett 

gestaltningsförslag för det utvalda området. Resultatet behandlar även de verktyg 

och metoder som använts i studien. Målet med studien har uppnåtts genom att utgå 

från en bred teoretisk bas, som behandlar vad som anses bidra till att skapa mer 

attraktiva, trygga och sociala stadsmiljöer, en plats där alla människor har möjlighet 

att umgås och vistas. Studien utgår också från riktlinjer utformade från statliga och 

kommunala myndigheter, tillsammans med intervjuer från tjänstemän i Sandvikens 

kommun. 

Platsanalysen har gett en sammanfattande beskrivning av den valda platsens fysiska 

beskaffenhet utifrån Lynch (1984) dimensioner vitality, access, sense, fit och control. 

Solstudien beskriver hur ljus och skugga faller över området, och dess påverkan på 

den slutgiltiga utformningen av gestaltningsförslaget. I nästkommande kapitel 

diskuteras resultatet och motiveras de avgränsningar, val och prioriteringar som 

gjorts för att utforma gestaltningsförslaget. 

4.1 SWOT- analys  

Resultatet av analysen utmynnade i en lättförståelig sammanfattning över rådande 

förutsättningar där styrkor, svagheter, hot och möjligheter kartlades (figur 2). 

SWOT-analysen visade för platsen 4 styrkor, 9 svagheter, 2 möjligheter samt 3 hot. 

Dessa finns redovisade nedan. 

 

 

Figur 2. SWOT- analysen visade många svagheter men hade även värdefulla styrkor 
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Tabell 1: SWOT-analys 
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4.2 Platsanalys 

Platsanalysen beskriver vilken typ av fysiska förutsättningar som finns i området, och 

de fysiska förutsättningarna utifrån Lynchs (1984) fem dimensioner. Genom att 

analysera vilka faktorer som finns på platsen indikerar detta också vilka sociala 

förutsättningar som finns. Analysen visade att det existerar goda förutsättningar till 

att fysiskt förtäta det utvalda området, eftersom det idag saknar liv, rörelse, trygghet 

och grönska. Tidpunkten för platsanaylsen var under förmiddagen måndag den 28 

mars 2018.  

 

 Figur 3. Sandvikens kommuns befolkningsförändring mellan åren 1997–2017. Grafen visar en positiv trend de 
senaste åren. Källa: Egen produktion med data från Statistiska centralbyrån 2018. 

 

Enligt SKL ger växande kommuner sociala utmaningar i form av ökad segregation 

och ekonomiska klyftor (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Av den 

anledningen betonar SKL vikten av att bostadsbyggandet integrerar den sociala 

hållbarheten i stadsutvecklingen (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Enligt 

statistik från SCB (figur 3) har Sandvikens kommun sedan 2013 en positiv 

befolkningsutveckling som håller i sig fram till år 2017 (Centralbyrån, 2018). 

Planområdet (figur 4) och dess fysiska förutsättningar analyseras i platsanalysen för 

att utröna vilka fysiska förutsättningar som finns utifrån fysiska objekt som resonerar 

med vitality, access, sense, fit och control. De fysiska förutsättningarna ger även till 

viss del en indikation om vilka förutsättningar för social hållbarhet som finns. 
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Figur 4. Röd markering visar studiens område som totalt omfattar 9753m2. Ortofoto från 

kso.etjanster.lantmateriet.se. 

 

Vitality 

Angränsande till området finns en kioskbyggnad med arkitektoniskt kulturhistoriskt 

värde med kringliggande beläggning av natursten. Området erbjuder faciliteter i 

form av toalett men även en kiosk som erbjuder enklare förtäring. Ett fåtal 

sittplatser finns på områdets nordöstliga sida tillsammans med de stenmurar som 

också fungerar som sittplatser (figur 5). 
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Figur 5. Vy från planområdets norra del över kioskbyggnaden och sittplatserna. Källa: Eget foto 

 

 

 

Figur 6. Funktionalistisk byggnad av Ralph Erskine. Konstruktivism, synliga balkar visar sig i 
takfallet, där de sticker ut och bär balkongerna i vajrar. Källa: Eget foto. 
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Sense 

Platsanalysen visade på en kringliggande bebyggelse i funktionalistisk stil där 

våningshöjden varierade mellan 3–4 våningar (figur 5). I söder avgränsas området av 

en konstruktivistisk byggnad ritad av Ralph Erskine (H. Modigh, personlig 

kommunikation, 6 april 2018) i rött tegel på 3 våningar (figur 6). I norr avgränsas 

området av lamellhus i ljus puts i 4 våningar (figur 7). Längs västra delen av området 

ligger verksamheter och ett äldreboende i en ljusputsad byggnad i 3 våningar. 

 

 

Figur 7. Lamellhus i ljus puts vid Odengatan och planområdets norra sida. Till vänster i bilden syns en offentlig 

WC. Källa: Eget foto. 

Fit 

Platsanalysen som utfördes mellan Odengatan, Plangatan, Torggatan och Hyttgatan, 

indikerade att det tilltänkta området sammantaget består av mestadels hårdgjorda 

ytor, där majoriteten av ytorna är asfalterade med ett mindre område av kullersten 

längs östra delen. Området fungerar idag som en parkeringsplats som består av 

asfalt, bortsett från de planterade lövträd längs refugerna som skiljer parkeringens 

sektioner åt (figur 7). Natursten utgör materialet på marken vid kioskområdet (figur 

5). 
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Access 

Området visar god tillgänglighet gällande transportinfrastruktur för biltrafik genom 

dess anslutning till Plangatan, Odengatan och Hyttgatan. Cirka 50 meter från 

områdets norra gräns finns kollektivtrafik för både stad och landsbygd. Trottoarer 

finns längs samtliga gator som avgränsar området. Cykelväg finns längs Odengatan, 

Hyttgatan och Torggatan (figur 8). Utbildningsmöjligheter är en del av den sociala 

infrastrukturen och dessa finns belägna på ett flertal platser i närheten av området. 

Närmaste skola finns cirka 900 meter från området. 

 

Figur 8. Karta över befintliga cykelvägar som är markerade i ljusgrönt, på och runt planområdet. Källa: 
Ortofoto från kso.etjanster.lantmateriet.se. 
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Control 

Platsen domineras av bilister och således besitter den gruppen en slags kontroll över 

området. Vid tidpunkten för platsbesöket måndag den 28 mars 2018, observerades 

en handfull gående människor och ett par cyklister (figur 9).  

 

4.3 Översiktlig beskrivning av gestaltningsförslaget 

Jämställdhet, social hållbarhet och grönska tillsammans med fysisk förtätning har 

varit studiens inriktningar och finns därför representerade i förslaget på flertalet 

olika vis. Nedan följer således en översiktlig beskrivning av dessa ämnesindelningar. 

Figur 10 visar en översiktlig illustrationsplan över gestaltningsförslaget och är till 

hjälp i detta stycke för lättare orientering tillsammans med beskrivningen av 

förslaget. Respektive del av förslaget beskrivs ytterligare i kapitel 4.4 Detaljerad 

beskrivning av gestaltningsförslaget. 

Figur 9. En av få cyklister som skymtades vid området. Källa: Eget foto. 



 

 
41 

 

Figur 10. Illustrationsplan över planområdet och föreslagen bebyggelse. Mörkgrön länga visar kollektiv 
odlingsmark. 

 

4.3.1 Social hållbarhet 

Gestaltningsförslaget innehåller bostäder och verksamheter i nära anslutning till 

varandra för att öka genomströmningen av människor under en större tid av dygnets 

timmar. Vidare bryter inte förslaget av från områdets befintliga rutnätsmönster, 

vilket ger fortsatt fria siktvägar. Studien uppmuntrar till aktivitet och rörelse genom 

att skapa fler mötesplatser som möjliggör till nya sociala interaktioner (Jan Gehl, 

2010), samtidigt läggs ett fokus vid att skapa en trygg och livfull stadsmiljö genom 

att främja en bättre kvarterskänsla i linje med Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005). 

Gestaltningsförslaget innehåller väl upplysta gång- och cykelstråk tillsammans med 

fria siktvägar längsmed Odengatan, Hyttgatan och Torggatan (Hydén, 2008). 

Parkområdet har inga trånga passager eller buskage som skymmer sikten 

(Länsstyrelsen Skåne, 2017). 

Naturligt skydd från väder ges från existerande och nya träd, i närhet till den 

befintliga toaletten, samt skydd det via det vakande ögat, som uppstår i samband 

med att fler människor vistas på platsen och tillsammans skapar trygghet (Jacobs & 

Hjukström, 2005).  

Tillgängligheten förbättras dels genom en bredare markanvändning (från Parkering 

till Bostad och Centrumverksamheter) men också genom att den befintliga 

transportinfrastrukturen rustas upp för att fokusera mer på fotgängare och cyklister.  
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Äldre, barn, funktionsnedsatta och människor utan körkort har större möjligheter 

att använda ett område med blandade funktioner, än att förespråka en 

markanvändning som tilltalar en specifik del av befolkningen (bilister). Möjligheten 

att kunna ta del av staden finns i gestaltningsförslaget genom dess fokus på den 

gående människan (Gehl, 2010), och för alternativa transportmedel som cykel. 

De demografiska förändringarna i Sandvikens kommun beaktas i förslaget, genom att 

tillhandahålla nya bostäder i blandade upplåtelseformer och storlekar. Detta främjar 

en demografisk omsättning i enlighet med (Lindén, 2007). Även Rådberg (2014) 

visar på de socioekonomiska vinster som blandade upplåtelseformer och storlekar 

ger och dess inverkan på den levande staden. Gestaltningsförslaget föreslår 

sittplatser längs gågatan (Torggatan), gång- och cykelvägar, vid parkområdet men 

också förekomsten av verksamheter i anslutning till dessa stråk. Gehl (2010) och 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) betonar därför att en högre genomströmning 

av människor tillsammans med högre täthet, skapar grogrund för en plats sociala 

hållbarhet. Studien föreslår bättre kommunikationer genom ett förtydligande av 

befintliga cykelstråk, vilket går i linje med Larsson och Jalakas (2008) som 

förespråkar goda kommunikationer för stadens invånare och hur detta stärker 

jämställdheten.   

Vidare främjas social hållbarhet i studiens förslag genom tillgång till service, 

kommunikation och information via befintliga och nya verksamheter, samt 

transportinfrastrukturen (Lynch, 1984). Gestaltningen föreslår bostäder tillsammans 

med verksamheter och ett parkområde där verksamheterna fungerar som 

mötesplatser för både barn, unga, gamla, boende och besökare (Boverket, 2010). 

Parkområdet som föreslås fungerar också som mötesplats (H. Gustafsson, personlig 

kommunikation, 16 april 2018). Torggatan fungerar som gågata och mötesplats 

(Gehl, 2010) 

4.3.2 Jämställdhet 

Utgångspunkten i studien har varit att stimulera förutsättningarna för jämställdhet i 

samband med ett gestaltningsförslag och att på så vis skapa jämställdhet inom fysisk 

planering. Jämställdhet handlar om att det ska finnas en jämn fördelning av makt, 

inflytande och resurser i samhället oavsett genus. 

- Goda siktvägar. Gatunätet i gestaltningsförslaget följer Sandvikens 

befintliga rutnätsmönster (Länsstyrelsen Skåne, 2017) vilket bidrar till god 

genomströmning av människor men också av fordonstrafiken. God 

genomströmning av människor innebär mer rörelse och därför bättre 

mänsklig övervakning och trygghet enligt Jacobs (Jacobs och Hjukström, 

2005). God genomströmning finns i gestaltningsförslaget längs Torggatan, 

Hyttgatan och Odengatan som får ett nytt gång- och cykelstråk.  
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- Småskaliga kvarter. Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) betonade 

vikten av småskaliga kvarter som bidrar till jämställdhet eftersom dessa har 

korta avstånd och på så sätt erbjuder mer trygghet. Gestaltningsförslaget 

består av en ny byggnad på 70x32m med intilliggande parkområde som är av 

dimensioner som kan anses vara i mindre skala.  

- Naturliga stråk. Längs Odengatan, Torggatan och Hyttgatan löper i 

dagsläget ett befintligt cykelstråk som knyter samman olika centrala delar av 

Sandviken. Gestaltningsförslaget förstärker det befintliga cykelstråket genom 

en upprustning längs ovanstående gator men också genom verksamheter i 

markplan på den föreslagna byggnaden. Verksamheterna är tänkt att fungera 

som attraktion tillsammans med parkområdet. De nya gång- och 

cykelvägarna är tänkt att fungera som ett naturligt stråk som knyter samman 

parkområdet och det nya kvarteret med andra målpunkter i centrala 

Sandviken (Länsstyrelsen Skåne, 2017).  

- Lätt att orientera sig. Björck, Nordling och Reppen (2012) belyser att en 

stad med rutnätsplan är lätt att orientera sig inom. Gatunätet i 

gestaltningsförslaget följer därför Sandvikens befintliga rutnätsmönster och 

har under processen tagit hänsyn till strukturen. Den föreslagna 

bebyggelsens placering tillgodoser Länsstyrelsen Skånes (2017) 

rekommendationer om gatunät i rutmönster. Flerbostadshusets speciella 

“E”- utformning i södergående riktning tillsammans med gatumönstret och 

ger i linje med Berglund, Sjöström, Åström (2004) ett tydligare stadsrum. 

Detta eftersom slutna fasader skapar tydligare stadsrum och stärker stadens 

identitet och karaktär. Mellan huskroppen och gatorna föreslås förgårdsmark 

med gräs, grönska och träd, vilket ger något mer luftigt gaturum än vid ett 

traditionellt rutnät som saknar förgårdsmark.  

- God belysning. Är en viktig del av tryggheten eftersom belysning direkt 

påverkar hur överblickbar en plats kan vara (Hydén, 2008). Goda siktvägar 

menar Hydén (2008) är en av faktorerna som kan öka tryggheten på en plats. 

Gestaltningsförslaget föreslår därför att tryggheten inom det aktuella bör 

förstärkas genom god belysning, och goda siktvägar. Detta möjliggör för en 

jämnare maktfördelning eftersom dessa faktorer ger en känsla av kontroll 

och följaktligen trygghet. Ny belysning placeras längs förgårdsmarken, längs 

samtliga gator för området och även inom den nya parken. 
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- Faciliteter. Gestaltningsförslaget innehåller faciliteter såsom sittplatser, 

bänkar och ett bevarande av befintlig offentlig toalett. Enligt Hydén (2008) 

är god tillgång till faciliteter en jämställdhetsfaktor, eftersom de erbjuder 

möjlighet till vila, ger skydd mot väder och vind, samt tillgodoser 

människans basala behov. Gestaltningsförslaget föreslår fler sittplatser i 

parkområdet och längs Torggatan, samt dörrar och fönster i samtliga 

väderstreck för att underlätta den mänskliga naturliga övervakningen (Jacobs 

& Hjukström, 2005). Bottenplanet i förslagets nya flerbostadshus har fönster 

som vetter mot Odengatan, i linje med Länsstyrelsen Skånes (2017) faktorer 

om trygghet. 

4.3.3 Fysisk förtätning 

- Småskalig bebyggelse. Gestaltningen föreslår en byggnad utformad som 

ett “E” i områdets västliga del. Byggnaden mäter 70 x 32 x 11,4 meter. Den 

nordiska småstaden har kvarter som liknar det valda området (Rådberg, 

2010). För att bättre efterlikna småstadens småskalighet med flertalet 

fastighetsindelningar inom kvarteren, föreslås det nya bostadshuset vara 

utformad med varierande fasadfärger i tre olika kulörer. 

- Varierat bostadsutbud. Utformningen av det nya flerbostadshuset 

medger mellan 35–40 lägenheter av blandade upplåtelseformer och olika 

storlekar (Rådberg, 2010). Längs Plangatan (väst) föreslås en Bokal- 

liknande utformning på byggnaden som blandar verksamheter och bostäder.  

- Variation i service. Gestaltningen föreslår varierad service som 

tillgodoser människors olika behov (Jacobs & Hjukström, 2005). Bostäder 

och verksamheter blandas och ligger på gångavstånd till knutpunkter för 

kollektivtrafik (Rådberg, 2010). Befintlig knutpunkt för kollektivtrafik är 

beläget vid Odengatan ca 50 meter från området. 

4.3.4 Grönska 

Med inspiration från Olmsted (1870) innehåller gestaltningsförslaget ett 

parkområde och omfattar ca 1880m2 i områdets östliga del, samt ett grönstråk längs 

Torggatan, där förslagsvis odlingslådor eller odlingslotter för de boende kan 

placeras. Träd föreslås i linje med Torggatan utgöra en avgränsande funktion mellan 

innergårdarna och förgårdsmarken som vetter mot Torggatan, i enlighet med Lynch 

(1984) femte dimension control. Parken är ämnad att bli en livfull miljö med känsla 

som erbjuder rik grönska i form av en större sammanhängande grönyta i samspel 

med träd och växter. Växtligheten skall finnas närvarande tillsammans med 

sittplatser utformade med ryggstöd och armstöd.  
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Träd föreslås även i gestaltningen på samtliga av områdets gator och fungerar därför 

som tätortsnära natur (Boverket, 2017). Parken kommer att förstärka det nuvarande 

kioskområdets funktion som mötesplats och bli ett forum där människor kan vistas 

och umgås. Framhävandet och vikten av mötesplatser backas upp av den stora 

konsensusen kring mötesplatsers betydelse, bland tjänstemännen under intervjuerna 

(H. Modigh, personlig kommunikation, 16 april 2018). 

 

4.4 Detaljerad beskrivning av gestaltningsförslaget 

Målet med detta gestaltningsförslag har varit att förändra den aktuella platsen på ett 

genomgripande vis. Platsbesöket, platsanalysen, SWOT-analysen och intervjuerna 

visade tydligt att området har stor potential att förbättras ur denna aspekt men också 

på ett flertal andra områden, där de sociala, jämlika och trygghetsrelaterade 

faktorerna tillhörde de tyngsta.  

Platsen består idag av en stor hårdgjord yta utan några egentliga funktioner utöver 

parkering. Den befintliga bilparkeringen framkallar med sitt stora omfång ett hålrum 

i stadsbilden, ger begränsat med grönska, bidrar till få mötesplatser, skapar 

otrygghet och genererar inga större möjligheter till spontana flöden av människor i 

det fysiska rummet. Denna studie har således haft som mål att förändra området och 

knyta an fler funktioner som innebär en utveckling mot att göra platsen mer 

inbjudande för mänsklig interaktion. 

4.4.1 Innehåll och användning 

Gestaltningsförslaget (figur 10) innehåller blandade funktioner där bostäder och 

verksamheter lokaliseras i samma byggnad och blir till en central punkt i området 

(Jacobs & Hjukström, 2005). Utformningen antar därmed en ”bokal”- liknande 

filosofi, vilket innebär att bostäder kombineras tillsammans med verksamhetslokaler 

(Boverket, 2015). Förslaget möjliggör ett samspel av centrumverksamheter såsom 

handel, service, samlingslokaler och andra centralt belägna verksamheter. 

Gaturummet är utformat med fokus utifrån den gående människans perspektiv, 

varför en förstärkning av befintliga gångstråk och Torggatan har utformats som 

gångfartsområde (Gehl, 2010). Torggatan får enligt förslaget en upprustning av 

befintligt cykelstråk och ett mer tydligt gångstråk. Utöver detta föreslås 

förgårdsmark längs Torggatans norra sida. Plangatan föreslås fungera som infartsgata 

till garaget, medan gaturummet på Odengatan föreslås innehålla förgårdsmark samt 

gång- och cykelväg. Parkområdet har enligt förslaget en blandning av ny och 

befintlig växtlighet, flertalet nya sittplatser, samt bättre upplysta vägar och stråk.  
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Området är en del av fastigheten Centrum 2:2 som innehåller en mängd detaljplaner 

från olika årtal. Sandvikens kommun är ägare av området i dagsläget. 

Gestaltningsförslaget föreslår kommunala krav på utformningen av den nya 

byggnaden för att säkerställa att faktorer för jämställdhet och grönska implementeras 

och uppfylls. Detta skulle exempelvis för jämställdheten innebära ett stärkande av 

rutnätet, god belysning, fria siktvägar och fordran på närhet och integrering av 

grönstråk, träd och parker. Ytterligare krav som studien föreslår är att kommunen i 

linje med Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) främjar en intressant och attraktiv 

arkitektur i samband med ny bebyggelse, utan att äventyra kvaliteten på området 

som helhet. Blandade funktioner och blandade upplåtelseformer är något som både 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) och Boverket (2010) framhåller som socialt 

hållbara och jämställdhetsfrämjande policys, vilket blir viktiga faktorer kommunen 

kan använda sig av. 

Denna studie visar på att en utformning som är anpassad för att attrahera människor 

och som är anpassad för trygghet, är den typen av utformning som är lämplig för att 

bidra till sociala hållbar utveckling och jämställdhet. Resultatet visar också att det är 

av stor vikt att utformningen erbjuder grönska som en naturlig och integrerad del av 

staden. 

4.4.2 Flerbostadshus 

Ett nytt flerbostadshus föreslås uppföras på området som omfattar två innergårdar 

belägna mot den södra sidan, som kommer användas som rekreationella zoner av de 

boende. Den nya byggnaden designas i funktionalistisk stil med fasader av puts och 

blir totalt 3960m2 stor. Huskropparna föreslås mot den södra sidan bli lägre och ha 2 

våningar, medan den norra sidan blir högre med respektive 3 våningar för att ta 

tillvara på solljuset vid balkongerna och innergårdarna. Flerbostadshuset föreslås 

byggas med tre utstickande entréer lokaliserade mot husets norra sida, där varje 

entré får en passande kulör som harmoniserar med omgivningen. Kulören anges i 

det internationella färgbeteckningssystemet Natural Color System (NCS) (figur 11). 

Betoningen ligger på matta färger av blått, grönt och mörkrött som alla smälter in 

den övriga bebyggelsen.  

Flerbostadshuset kommer vid entréerna få förgårdsmark med cykelplatser som är 

tilltänkta för de boende. Det kommer på förgårdsmarken även finnas plats för 

planteringar, blomrabatter, träd och övrig grönska. Flerbostadshuset kommer även 

vid den södra sidan ha tillgång till förgårdsmark, här kommer det finns plats för 

boende att kunna ha gemensamma odlingar, blomrabatter och grönska. Studien 

föreslår att flerbostadshuset får en utformning som rymmer mellan 35–40 

lägenheter, där varje innergård delas mellan 15–20 lägenheter.  
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Vidare föreslår studien en god blandning mellan 1: or, 2: or och 3: or i olika 

storlekar, varianter och upplåtelseformer.  

Endast de större lägenheterna i flerbostadshuset är designade att vara genomgående 

med fönster mot både den södra sidan och innergården samt den norra sidan och 

entréerna. Flerbostadshuset kommer att för området ha en viss bullerdämpande 

funktion. Byggnadens norra och västra sida utsätts sannolikt av högre trafikbuller 

pga. bilvägen i nära anslutning. Huset föreslås därför utrustas med treglasfönster och 

fasader som är bulleranpassade, något som följaktligen främjar en god boendemiljö. 

Flerbostadshusets södra sida tillsammans med dess två innergårdar kommer att bli 

byggnadens tysta sida och en plats de boende kan vistas under sin fritid. Balkongerna 

i flerbostadshuset är dessutom indragna, vilket minskar potentiellt buller under 

vardaglig användning. 

Parkeringsgaraget för huset föreslås bli halvt nedsänkt i källarplan, i syfte att erhålla 

en lägre byggnadskostnad (Olmårs, 2007). Garagets nedsänkta utformning kommer 

dessutom bidra till ett bättre ljusinsläpp, genom sockelfönster som medför ett 

insläpp av naturligt dagsljus i garaget. Parkeringsgaraget beräknas bli ca 578 m2, där 

varje lägenhet tilldelas en parkeringsplats. Lokaliseringen av garagets in- och utfarter 

föreslås vid flerbostadshusets nordvästra hörn (se figur 15 i kapitel 4.4.4.1 

Gatusektioner). Det kommer förutom garage i källarplan göras utrymme för 

föreningslokaler, förrådsutrymme, gemensamma tvätt lokaler och soprum. 

Eventuella nivåskillnader i marken kommer att anpassas runt huskroppen, vilket 

innebär att byggnaderna utformas invändigt med upphöjningar och ramper för att 

uppnå tillgänglighetskraven så att externa trappor och ramper inte behövs.  
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Figur 11. Konceptbild med vy mot entréer vid flerbostadshusets norra sida. De tre utstickande entréerna har 
vardera givits en passande kulör som harmoniserar med omgivningen. Cykelplatser för de boende är lokaliserat 
på förgårdsmarken intill huset. Intill förgårdsmarken föreslås en gång- och cykelväg som ökar tillgängligheten. 

Studien föreslår även gatlyktor som ger upplysta gator under årets mörkare dagar. 

 

4.4.2.1 Butiker i gatuplan 

Förslaget innehåller butiker som är lokaliserade i gatuplan. Detta kommer att 

uppnås genom en bokal inspirerad utformning vid flerbostadshusets östra och västra 

sidor, som blandar bostäder och verksamheter. Vid den östra sidans bottenvåning 

planeras utrymme för tre verksamhetslokaler, samt utrymme för en lokal i husets 

västra sida bredvid in- och utfarten till garaget. Butikslokalerna som vetter mot den 

östra sidan (Figur 12) kommer att bli väl integrerade med grönområdet och parken, 

där möjligheter kommer finnas till öppna uteserveringar och skapa olika former av 

sociala aktiviteter.  
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Figur 12. Koncept bild över föreslaget flerbostadshus med vy över verksamhetslokaler i bottenvåning. Huset är 
lägre mot söder i syfte att främja ljuset i innergårdarna för de boende. Avsikten med varumärkena som är 

placerade på husets fasad är att utom rimligt tvivel, tydliggöra en verksamhetsanvändning i gatuplan och är 
endast slumpmässigt utvalda. Av denna anledning hade det likväl kunnat bestå av andra varumärken. 

 

4.4.3 Nytt parkområde, parkväg och cykelstråk 

Förslaget innehåller ett borttagande av den befintliga parkeringsplatsen i syfte att 

istället anlägga en större sammanhängande grönyta. Parkeringsytan kommer därför 

huvudsakligen mot den östra sidan i anslutning till den befintliga kioskverksamheten, 

bli till ett offentligt grön- och parkområde som syftar till att utnyttja marken på ett 

mer effektivt vis. Målet är en etablering av nya funktioner som gagnar invånare såväl 

som besökare. Den existerande grönskan tillsammans med samtliga träd som finns 

på platsen kommer att bevaras. Studien ämnar skapa ett grönskande parkområde 

med känsla för liv och lek som även kommer besitta ett högt rekreationellt värde för 

invånare och besökande. Detta innebär också att det inom parkområdet behöver 

tillkomma nya planteringar, träd, gräsmattor och blomrabatter. Det kommer att 

anläggas en parkväg av bredare typ intill butikerna vid den östra sidan av 

flerbostadshuset. Vägen kommer fungera som ett shoppingstråk för affärslokalerna, 

samt brygga samman Odengatan i norr och Torggatan i söder. Torggatan kommer 

att minskas i bredd och ändras till att bli en gång- och cykelväg. Detta resulterar i att 

den offentliga parken får mer grönyta framför flerbostadshusets södra sida, och 

sträcker sig bort till områdets västra del.  
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Det befintliga cykelstråket inom området föreslås få en upprustning och studien 

ämnar etablering av cykelvägar längs områdets norra, västra samt södra sida och 

knyts samman med Sandvikens befintliga cykelnät. Flerbostadshusets utformning 

och placering innebär att byggnaden agerar bullervall för boende och delvis för 

parkområdet. Parkområdets befintliga och nya vegetation kommer att till viss del 

fungera bullerdämpande, genom att absorbera och sprida ljudet.   

4.4.4 Belysning, parkmöbler och material 

Studien föreslår att området närmast flerbostadshuset och parkområdet blir utrustat 

med bra belysning. Lyktstolparna kommer uppföras i en nyare stil för att passa in i 

den funktionalistiska arkitekturen och vara i ca 2,5–3 meters höjd. Lyktstolparna 

kommer att placeras ut i parkområdet, nära kiosken och vid flerbostadshusets norra 

och södra delar. Detta går i linje med Hydén (2008) som framhäver vikten av 

trygghet genom bra belysning för besökare och boende under årets alla tider Hydén, 

(2008). Vidare kommer parkmöbler placeras ut efter alla gångvägar, parkvägar och 

inom parkområdet, i syfte att öka tillgängligheten och erbjuda besökare och boende 

en möjlighet att vila och koppla av (Lynch, 1984). Bänkarna kommer att utformas 

med både nackstöd och armstöd, för att tillgodose de funktionsnedsatta och äldres 

behov. Studien föreslår en lekpark för barn som kommer anläggas inom 

parkområdet. Den nya parkvägen som ligger intill butikerna i gatuplan föreslås att 

beläggas med gatsten för att förankra och underlätta en känsla av shoppinggata. 
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Figur 13. Konceptbild över föreslaget offentligt parkområde som ersätter stora delar av den nuvarande 
parkeringen. Utformningen av parken består av en större sammanhängande grönyta i nära anslutning till 

befintlig kioskverksamhet i öst, medan parken i väst ligger intill det nya flerbostadshuset och 
verksamhetslokalerna i gatuplan. En föreslagen lekplats i mitten av parken kommer bidra till yngre barns 

möjlighet att nyttja området. Parken kommer sammantaget att bjuda in till sociala aktiviteter för både gammal 
som ung. Avsikten med varumärket som syns i bilden på flerbostadshusets fasad är att utom rimligt tvivel, 

tydliggöra en verksamhetsanvändning i gatuplan och är endast slumpmässigt utvalda. Av denna anledning hade 
det likväl kunnat bestå av andra varumärken. 
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4.4.4.1 Gatusektioner 

 

 

 

Parkväg, 3m

 

Parkområde, 1882m2 Föreningslokaler, tvättstuga, 

förråd mm, 612m2 

Figur 15. Gatusektion från söder mot norr. 

 

Figur 14. Gatusektion från norr mot söder. 

 

Nya bostäder i 3- 4 våningar 3960m2 

Hushöjd, 11,4m 

Innergård, 334m2 

Gång- och cykelväg, 3m Parkområde, 1882m2 
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Figur 16. G
atusektion från öst m

ot väst. 
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4.5 Solstudie 

Analysen av rådande solförhållanden visade för vår- och höstdagjämningen (20 mars 

och 23 september) att området generellt har goda ljusförhållanden för den nya 

byggnaden. Den nya byggnaden erhåller mer än 5 timmars sol under timmarna 9–

15, detta gäller även grönytor likt parkområdet med lek- och sittplatser. Torggatans 

södra läge precis intill en befintlig byggnad, bidrar till att den ligger i skugga under 

stora delar av dagen (figur 18). Odengatans geografiska läge är något mer 

fördelaktigt gällande solljuset, eftersom studien visade att gatan erhåller mer än 5 

timmars sol under timmarna 9–15 (figur 18, 19 och 20). Plangatan som ligger i väst 

åtnjuter delvis sol mellan 9–15.  Parkområdet har precis som den nya byggnaden 

mer än 5 timmars sol mellan 9–15 (figur 18, 19 och 20).  

Vid sommarsolståndet ligger området generellt helt i solljus med undantag från ett 

fåtal delar av den nya byggnaden. Innergårdarna har från klockan 15 skugga över 

halva gårdsytan (figur 24) och skuggan lägger sig även över förgårdsmarksområdet 

längs med Torggatan. Den nya gång- och cykelvägen som vetter mot Hyttgatan 

ligger i skugga mellan solstudiens senare tidpunkter (klockan 15–18) (figur 24, 25). 

Parkområdet är helt beläget i sol under sommarsolståndet. Under hela 

vintersolståndet ligger området i skugga (figur 26, figur 28, figur 29). Den norra 

delen av den nya byggnadens högsta del har sol ett fåtal timmar på förmiddagen fram 

till klockan 12 (figur 27).  

 

 

Figur 18. Vår- och höstdagjämning klockan 9. 

 

Figur 19. Vår- och höstdagjämning klockan 12. 

 

Figur 20. Vår- och höstdagjämning klockan 15. 

 

Figur 21. Vår- och höstdagjämning klockan 18. 
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Figur 22.  Sommarsolståndet klockan 9. 

 

Figur 23.  Sommarsolståndet klockan 12. 

 

Figur 24.  Sommarsolståndet klockan 15. 

 

Figur 25.  Sommarsolståndet klockan 18. 

 

Figur 26.  Vintersolståndet klockan 9. 

 

Figur 27.  Vintersolståndet klockan 12. 

 

Figur 28.  Vintersolståndet klockan 15. 

 

Figur 29.  Vintersolståndet klockan 18. 
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4.6 Sammanfattning av kapitlet 

Gestaltningsförslaget som också är studiens resultatdel kan sammanfattas enligt 

följande:  

- Den föreslagna utformningen gör förutom de tilltänkta utrymmena för 

bostäder och verksamheter, även innergårdarna (närmiljön) ljusa och 

påverkar därför trivseln i området. Solstudien visar på att den föreslagna 

byggnaden tillgodoser Hårdemarks (1991) rekommendationer för solljus i 

boendemiljöer. Rekommendationerna angavs som minst 5h sol mellan kl. 9- 

17 vid vår- och höstdagjämning, för bostaden och på närmiljöns lekytor och 

sittplatser (Hårdemark, 1991).  

- Platsanaylsen har utifrån Lynchs (1984) fem dimensioner vitality, sense, fit, 

control och access, givit en sammanfattande beskrivning av den utvalda platsen 

för denna studie. Analysen visade på goda förutsättningar till förtätning av 

den utvalda platsen på grund av dess centrala läge, dess karaktär som 

lucktomt och platsens nuvarande ineffektiva markanvändning (parkering). 

- Social hållbarhet visas i gestaltningsförslaget genom att skapa fler 

mötesplatser (parkområdet och gågatan), en mer flexibel markanvändning 

(bostäder och verksamheter), goda siktvägar, förstärkt kvarterskänsla och 

förstärkt belysning längs gång- och cykelstråk. Resultatet visar att 

ovanstående förändringar tillsammans med en bredare spännvidd av 

demografisk omsättning, större serviceutbud och förstärkt 

transportinfrastruktur skapar goda förutsättningar för social hållbarhet.  

- Detta kapitel visar också på att gestaltningsförslaget beaktar 

jämställdhetsaspekten på flertalet punkter. Goda siktvägar, småskaliga 

kvarter, naturliga stråk och enkelt att orientera sig är kriterier som 

genomsyrar förslaget. Förutom dessa har även fokus legat på god belysning 

och lättillgängliga faciliteter.  

- Gestaltningsförslaget innehåller ett parkområde som sammantaget kommer 

fungera som en social mötesplats och även erbjuda skydd mot väder.  
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5 Diskussion 

5.1 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som producerats i denna studie. Avgränsningar, 

val och prioriteringar kommer i detta avsnitt att sättas i ett större sammanhang för 

att skapa en tydligare förståelse för utformningen, resultatet och dess betydelse. 

Förutom att diskussionen ger en ökad förståelse för vad som har gjorts, ger den 

också tyngd och nyans åt studiens slutsatser.  

Syftet med studien har varit att skapa ett gestaltningsförslag som bidrar till att göra 

en plats i Sandvikens centrum mer levande och förstärka det stadsmässiga rummet. 

Syftet har uppnåtts genom ett gestaltningsförslag på fysisk förtätning av en central 

plats i Sandvikens kommun med fokus på faktorer och kriterier för social hållbarhet, 

jämställdhet och grönska. Fysisk förtätning är en strategi främst i urbana områden 

som inte begränsas av de faktorer eller kriterier som använts för denna studie. Detta 

eftersom samhällsapparaten och människor är mer komplex än så. Den ekonomiska 

och ekologiska aspekten är exempel på andra utgångspunkter som tillsammans med 

social hållbarhet eller jämställdhet, skulle kunna studeras för att fördjupa 

kunskaperna om fysisk förtätning och dess påverkan. Det finns många olika motiv 

och grunder till människors val av bostad. Kriterierna för denna studie, har ämnat 

tillmötesgå vissa av dem. Denna studie har gediget stöd i etablerade urbana teorier 

som bland annat Jan Gehl, Kevin Lynch och Jane Jacobs, men det bör understrykas 

att det säkerligen finns andra kriterier för människans trivsel än de som valts ut och 

använts till denna specifika studie. Närheten till vänner och familj är en aspekt som 

exempelvis skulle kunna vara viktig för människans trivsel eftersom det skulle kunna 

vara en trygghetsfaktor. Vidare kan också den ekonomiska situationen inverka på 

trivseln, eftersom olika ekonomiska förutsättningar skulle kunna ge olika 

möjligheter för hushållen på bostadsmarknaden. Ett hushåll med en stabil ekonomi 

har bättre förutsättningar på bostadsmarknaden än ett hushåll med varierande 

inkomst. På liknande vis kan inkomstnivån spela roll för hushållets val och 

preferenser av bostad. En högre inkomstnivå i hushållet ger större möjligheter kring 

val av bostadens läge och storlek, vilket kan vara av vikt om hushållet består av 

flertalet personer. 
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5.2 Gestaltningsförslaget 

Några av de största bristerna som uppmärksammades under platsanalysen var hur 

den stora parkeringsytan bidrar till ett uppsplittrat stadsrum, ineffektiv 

markanvändning, få mötesplatser, begränsad grönska och otrygghet. Studiens 

gestaltningsförslag innebär att platsen blir betydligt mer dynamisk än tidigare. Det 

nya flerbostadshuset strävar efter en utformning som skapar en sammanlänkad 

stadsmiljö, vilket följaktligen ger en bättre rumslig upplevelse. Carmona et al. 

(2010) lyfter fram arkitekten Camillo Sitte som förordar slutenhet (enclosure) för 

offentliga platser. Sitte menar att slutenhet bidrar till en starkare identitet och 

karaktär för staden. Berglund, Sjöström och Åström (2004) menar att en 

förstärkning av ett kvartersområde ger en tydligare stadsbild och förstärker 

rutnätskaraktären. Gestaltningsförslaget taget ur ett kvartersövergripande perspektiv 

kommer delvis skapa bättre slutenhet i det fysiska rummet, och därmed stärka 

rutnätet och stadsbilden. Detta leder till en bättre struktur och sammanlänkning av 

stadsrummet. Detta instämmer med Björk, Nordling och Reppen (2012) som 

belyser hur människor lättare kan orientera sig i tydligare rutnätstrukturer.  

Vikten av identitet, helhetssyn och samband är faktorer som Boverket (2010a) också 

anser viktigt för att främja en socialt hållbar stadsutveckling. Gestaltningsförslaget 

har därför utformats för att göra platsen mer levande, genom att möjliggöra för 

mänsklig aktivitet under en större del av dygnets timmar. Blandningen av en 

hälsosam balans av kontor, bostäder och verksamheter är viktig för att erhålla en 

levande stadsdel under olika tider på dygnet (Jacobs & Hjukström, 2005). Gehl 

(2010) menar att en plats fysiska kvalité har en direkt påverkan på tiden människor 

väljer att vistas i miljön, samt det antal frivilliga aktiviteter som utspelar sig inom 

området som exempelvis fönstershopping eller promenader (Gehl, 2010). Av den 

anledningen har platsen utformats för att tillgodose detta. Det nya parkområdet 

föreslås exempelvis få nya sittplatser, nya mötesplatser i samspel med verksamheter 

där människor kan träffas och umgås samt mer grönska som höjer det rekreationella 

värdet och ger ett naturligt skydd mot väder. Flerbostadshusets östra och västra 

sidor utformas i en bokal- liknande utformning, där det finns möjligheter för 

etablering av butiker, handel eller restauranger. Verksamheterna kommer dels att 

stimulera flöden genom att utgöra en drivkraft för besökande människor, ett större 

flöde bidrar till en större aktivitet som följaktligen resulterar i en levande stadsdel. 
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5.2.1 Fysisk förtätning 

Gehl (2010) belyser liksom Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) vikten av en god 

stadsmiljö som uppmuntrar till sociala möten mellan människor. Förslagets 

utformning medför att platsens lokalisering och potential bättre kan tas tillvara än 

idag eftersom markanvändningen idag består av en stor hårdgjord yta avsedd för 

bilparkering som huvudsaklig funktion. Den östra sidan av området är en del av en 

mötesplats med intilliggande kioskverksamhet. I övrigt har platsen ytterst 

begränsade funktioner vilket leder till livlöshet. Boverket (2016) välkomnar fysisk 

förtätning på områden som utnyttjas ineffektivt, där överdimensionerade 

parkeringsytor och lucktomter pekas ut som platser som lämpliga för fysisk 

förtätning. Parkeringsområdet som är aktuellt i denna studie är ett bra exempel på 

en plats med ineffektiv markanvändning, vilket gör en förändring i utformningen 

befogad. Trots att fysisk förtätning enligt Burton (2000) och Boverket (2016) 

riskerar bidra till högre markpriser, visar denna studie att det finns stora sociala- och 

jämställdhetsvinster med den nya utformningen.  

Vidare visar statistik från SCB (Centralbyrån, 2018) att Sandvikens demografiska 

förändring de senaste åren varit positiv. Vill kommunen stärka denna trend är det 

viktigt att staden i framtiden kan erbjuda livfulla mötesplatser, arbeten, trygghet, 

utbildning och inte minst bostäder i attraktiva lägen. God tillgänglighet på centrala 

bostäder kan resultera i en större in- och utflytt i staden, vilket kan kopplas ihop 

med Lindén (2007) som menar att befolkningsstrukturen och befolkningstillväxten 

är indikationer på social hållbarhet. Lindén (2007) belyser att det är av vikt att 

främja en balans mellan in- och utflyttningstal. En snabb befolkningsutveckling 

brukar hållas som något positivt medan ett högt utflyttningstal kan leda till en 

negativ befolkningsstruktur, där vissa grupper blir kvarlämnade (Linden, 2007). Ett 

större in- och utflyttningstal under balans tillsammans med variation i distributionen 

av ålder och kön, blir därför viktigt för att erhålla en socialt fungerande plats där 

människor av olika samhällsskikt, åldrar och kön har möjlighet att bo, leva och 

umgås. Förslaget kan som tidigare nämnts innebära ökade markpriser och 

följaktligen högre kostnader för de boende. Samtidigt innebär ett genomförande av 

gestaltningsförslaget att nya intäkter från exempelvis hyror och avgifter kan tas, 

dessa omvandlas till inkomster för kommunen från en plats som i nuläget inte 

genererar några ekonomiska fördelar. Parkeringen är i sin nuvarande form till 

största delen avgiftsfri (H. Gustafsson, personlig kommunikation, 6 april 2018), 

vilket innebär att kommunens förlust blir tvåfaldig. För det första görs en 

ekonomisk förlust som ett resultat av uteblivna hyror och avgifter, för det andra 

resulterar den ineffektiva markanvändningen och den begränsade funktionen till att 

platsens fulla potential inte utnyttjas vilket sannolikt leder till att verksamhetsytor 

och sociala ytor går till spillo. 
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Boverket (2016) belyser att fysisk förtätning riskerar resultera begränsat ljusinsläpp 

som kan leda till otrivsel och sämre boendemiljö. Solljus i bostäder på innergårdar är 

därför viktigt och betonas av Hårdemark (1991), som föreslår ett riktvärde om 

minst 5h sol mellan kl. 9-17 vår och höstdagjämning. Solstudien för området har 

därför utformats för att tillgodose Hårdemarks (1991) riktvärde med god marginal.  

Diskussion har förts under studiens gång gällande den övergripande utformningen av 

huset eftersom valet av dimensioner ger konsekvenser för antalet soltimmar i 

området och den boendemiljö som skapas. Under studiens gång har våningsantalet 

diskuterats, utformningen och placeringen av huset likaså. Det har under processen 

varit viktigt att våningsantalet anpassats till den befintliga bebyggelsen. 

Utformningen utgick från att ta tillvara på solljus och att skapa grönytor till de 

boende, men också att kunna skapa blandade funktioner i samma område. Av den 

anledningen har den norra längan av byggnaden ett högre våningsantal än de södra 

delarna. Placeringen av huset har ändrats under studien, huskroppen var från början 

spegelvänd med innergårdarna mot norr. Solstudien visade dock att denna 

utformning skulle ge betydligt sämre ljusförhållanden och därmed riskera 

boendekvalitén, vilket resulterade i det nuvarande förslaget. 

5.2.2 Innehåll och användning 

Gestaltningsförslaget har som tidigare nämnts en mer funktionell markanvändning 

än den befintliga, detta öppnar upp till flexibilitet och med det fler möjligheter till 

ett levande område. Centralt belägna bostäder attraherar en allt större del av 

befolkningen på grund av dess närhet till service, samt större utbud av 

arbetstillfällen.  

Befolkningen har de senaste åren i Sandvikens kommun stigit (figur 3) och beror 

enligt en av de intervjuade tjänstemännen hos kommunen, sannolikt inte på riktade 

insatser från deras håll, utan hänvisar till att befolkningsökningen förmodligen är en 

effekt av den höga invandringen på nationell nivå (H. Modigh, personlig 

kommunikation, 6 april 2018). 

Vidare möjliggör en bredare markanvändning ett ökat utbud som kan innehålla både 

bostäder, service och verksamheter, vilket medför goda förutsättningar för tillväxt 

(UNDP, 2015a). En lucktomt med begränsade funktioner utgör därför en bra plats 

för en fysisk förtätning eftersom ytorna används mer effektivt. Möjliggörandet av 

centrumverksamheter innebär att olika kombinationer av handel, service, 

samlingslokaler och andra centralt belägna verksamheter får utrymme på en central 

plats i Sandviken. 



 

 
61 

5.2.3 Social hållbarhet 

En socialt hållbar stad menar Yiftachel och Hedgcock (1993) är en stad som 

utmärker sig genom vitalitet och solidaritet, samtidigt som den framkallar en stark 

känsla av identitet bland sina invånare. Denna strävan efter definition har stöttats av 

Boverket (2010a) som uttrycker att social hållbarhet handlar om att planera för en 

blandstad. Boverket (2010a) och Yiftachel och Hedgcock (1993) lämnar dock 

fortfarande utrymme för tolkning gällande vad som exempelvis är solidaritet, 

vitalitet och känsla av identitet. Här kan förslagsvis Kevin Lynch (1984) definition av 

vitality vara kompletterande eftersom författaren beskriver att vitalitet handlar om 

att tillgodose människors grundläggande behov.  

Gestaltningsförslaget föreslår därför fler sittplatser, ett bevarande av en offentlig 

toalett, samt ett nytt parkområde för att öka trivseln kring den befintliga 

kioskverksamheten. Vidare föreslår studien även en lekpark för barn belägen i 

parkområdet, som kommer att bidra till barnens fysiska och sociala utveckling. 

Blandstad är till skillnad från vitalitet ett något mer vagt begrepp där tyngd ges åt de 

fysiska elementen i staden och dess tillgänglighet. Boverket (2010a) beskrivning av 

blandstad behandlar tillgången till funktioner utöver bostäder, samt tillgänglighet till 

själva stadsmiljön och offentligheten i gaturummet. Kevin Lynch (1984) betonar 

också vikten av tillgänglighet i dimensionen access som överensstämmer med Jan 

Gehls (2010) fokus på tillgängligheten kring det fysiska och sociala rummet. 

 I studiens resultatdel (kapitel 4 Gestaltningsförslag), har det redogjorts för en 

detaljerad beskrivning av hur gestaltningsförslaget tillgodoser frågan om 

tillgänglighet.  

Studien har under processen även övervägt en alternativ utformning av 

flerbostadshuset, som potentiellt kunnat öka tillgängligheten. En portal hade kunnat 

skapas som går genom byggnaden och därmed kopplat samman Torggatan och 

Odengatan ytterligare. Fördelen med den utformningen är att det skapas ytterligare 

en flyktväg i enlighet med Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) teori om trygga 

gaturum. Nackdelen vore att det sannolikt hade krävts någon form av avgränsning 

eller barriär för att tydliggöra gränsen för privat mark. Kevin Lynch (1984) 

definition av Control behandlar frågan om betydelsen av tydliga gränser i 

gaturummet. Studiens förslag innehåller därför en trädallé längs Torggatans 

förgårdsmark vars syfte är att skapa en avgränsning mellan gågatan och 

innergårdarna. En ännu tydligare avgränsning i form av staket eller häck hade också 

kunnat fylla denna funktion, vilket hade kunnat påverka exempelvis tillgängligheten 

och tryggheten på platsen. Det finns yta vid förgårdsmarken på Torggatan att 

ytterligare avgränsa innergårdarna om det behovet skulle uppstå, eftersom 

förgårdsmarken är väl tilltagen. 
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5.2.4 Jämställdhet 

Gestaltningsförslaget stärker gatustrukturen och rutmönstret i det befintliga 

området som bidrar till att bättre länka samman stadsdelarna. Rutnätsmönstret ger 

människor som vistas på platsen goda siktvägar och möjliggör även för en god 

genomströmning av folk. Ur en jämställdhetssynpunkt är närvaron av andra 

människor tongivande eftersom det är en trygghetsfaktor att kunna söka hjälp, att bli 

hörd men också att kunna ta sig därifrån. En tät gata med hög genomströmning av 

folk har övervakning i "naturlig" form genom närvaron av andra människor och ger 

därför trygghet av den anledningen, även om gatan kanske inte har så många 

flyktvägar i form av exempelvis korsande gator. Statistiken från SCB (Centralbyrån, 

2016) visar att det finns starka skäl till att effektivisera arbetet med jämställdhet till 

att bli en mer integrerad och naturlig del av samhället. Även de globala målen från 

UNDP (2015b) visar att det behövs grundligt arbete genom exempelvis 

attitydförändringar och ifrågasättande av normer och i arbetslivet för att verkligen 

åstadkomma förändring.  

Behovet av förändrade tankestrukturer i jämställdhetsarbete stöttas av Larsson och 

Jalakas (2008) som menar att kvinnor inte har samma möjligheter som män och att 

jämställdhetsarbetet handlar om att skapa de möjligheterna. Möjligheterna ska 

skapas av både kvinnor och män varför jämställdhet inte är någon kvinnofråga, 

eftersom även män gynnas av förändrade tankestrukturer (Larsson och Jalakas, 

2008). 

Gestaltningsförslagets bidrag till detta har inte varit helt okomplicerat att få fram, då 

jämställdhet handlar om trygghet, som ofta är subjektivt. Den objektiva aspekten har 

varit utgångspunkten i denna studie och ska inte ses som separat från den subjektiva 

definitionen av trygghet. Även om ingen absolut definition för trygghet har 

behandlats i denna studie, har grundidén med utformningen av gestaltningsförslaget 

genomsyrats av att skapa förutsättningar för trygghet genom att underlätta mänsklig 

orientering och främja god genomströmning av människor. 

Denna studie har ämnat svara på hur jämställdhet och social hållbarhet uppnås vid 

fysisk förtätning där resultatet varit omfattande och nära sammanlänkade med 

varandra. Studiens resultat visade att jämställdhet uppnås i fysisk förtätning genom 

att utgå från erfarenheter och behov hos de grupper i samhället som är mest utsatta, 

vilket i jämställdhetsfrågan handlar om kvinnor. Belysning, faciliteter och goda 

siktvägar är kriterier som visat sig viktiga gällande trygghetsfrågor på offentliga 

platser. Tryggheten på platsen för studien var problematisk eftersom 

markanvändningen var ineffektiv, enformig och bestod av enbart parkering. En 

omvandling av platsens markanvändning till en mer multifunktionell och flexibel 

sådan, kan inte säkra trygghetsfrågan för platsen men däremot förbättra 

förutsättningarna för trygghet. 
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Därför visar denna studie på att jämställdhet inom fysisk förtätning kan förlängas 

från teori, attityder och värderingar till att också handla om fysiska former och ting.  

5.2.5 Grönska 

De resultat som tagits fram i samband med denna studie går i led med Olmsted 

(1870) och Boverkets (2010b) anvisningar om grönska i stadsmiljö men även UNDP 

Sveriges (2015) mål nummer 11 “Hållbara städer och samhällen”. Ebenezer Howard 

(Hall, 2002) och Frederick Law Olmsteds (1870) teorier om vikten av närheten till 

grönska har använts som inspiration i utformningen av förslaget. Sittplatser, närhet 

till faciliteter, skydd mot väder och närhet till service och verksamheter ger goda 

förutsättningar till möten mellan människor eftersom det bjuder in till sociala 

interaktioner (Lynch, 1984). Olmsted (1870) deklarerade tidigt vikten av växtlighet 

i stadsmiljön som lösningen på stadens föroreningar, dennes ståndpunkter är väldigt 

aktuella idag med anledning av urbaniseringen som pågår både i större och mindre 

städer. Inflyttningen till städerna kan resultera i trångboddhet, där förtätning kan 

resultera i brist på tillgänglig grönska. Olmsteds (1870) förespråkande av 

blandningen av bostäder och grönska blir därför lika viktigt i nutid.  

Placeringen av parkområdet i förslaget har varit strategisk genom att utnyttja läget i 

närhet till den befintliga kioskverksamheten. Den nya parken kommer dra nytta av 

den mänskliga aktivitet som skapas vid den föreslagna byggnaden. Det är värt att 

understryka hur grönområdet samtidigt kommer utgöra en attraktion i sig, där 

människor kan mötas, umgås och användas för rekreation av människor i alla åldrar 

(Boverket, 2010b).  

Av den anledningen kommer kombinationen av parkområde och den föreslagna 

bebyggelsen tillsammans skapa en positiv synergieffekt. Upplevelsen av minskat 

buller kommer också att öka vid området, eftersom grönska har den effekten i 

stadsmiljö vilket styrks av Boverket (2010b), Azkorra et al. (2014) och Sakieh et al. 

(2017). Det nya parkområdet kommer pga. grönskan erbjuda bättre 

dagvattenhantering och även sänka temperaturerna inom området, eftersom det 

minskar risken för värmeöar. Mot bakgrunden av att det föreslagna parkområdet 

redan hade en närliggande mötesplats med sittplatser, faciliteter och verksamheter, 

bedömdes det att funktionen i sig inte behövde göras om. Däremot fanns ett behov 

av att planera bort parkeringen förnya området för att erhålla en attraktiv, framtida 

mötesplats för barn, unga och gamla.  

Byggnaden innehåller bostäder och verksamheter som kommer fungera som 

attraktion vid besök i parken, samtidigt som parken på samma vis kommer attrahera 

människor från bostäderna och verksamheterna.  

Fasaderna i gestaltningsförslaget har under studiens gång utformats på ett sätt som 

syftat till att skapa livfullhet och främja ett intresseväckande område 



 

 
64 

av dynamisk brokighet (Jacobs och Hjukström, 2005) med olikfärgade fasader och 

ett varierat våningsantal. Parkens placering och funktion har en förebyggande effekt 

mot fysisk och psykisk ohälsa genom att uppmuntra till rörelse och motion hos 

medborgare i enlighet med Statens folkhälsoinstitutet (2009). Statens 

folkhälsoinstitut (2009) menar att människor är mer benägna till rörelse och motion 

i områden med grönska. Grönskan i gestaltningsförslaget är därför utformad för att 

skapa en kollektiv samhörighet (Boverket 2010a), vilket också är viktigt för 

identiteten på platsen. Längan med förgårdsmark som i gestaltningen föreslår 

odlingslotter eller odlingslådor och som ligger längs Torggatan, är utformad med 

tanken om att skapa en plats för kollektiv samhörighet och identitet i kvarteret. 

Gestaltningsförslaget ökar den biologiska mångfalden på platsen och bidrar till 

flerfunktionella ytor som används långt mer fördelaktigt än idag. Howards vision om 

staden med närhet till naturen (Hall, 2002) har inte i direkt mening föreslagits i 

gestaltningen för denna studie.  

Det är snarare naturen som bjuds in i staden om någon slags jämförelse mellan 

Howards idé och gestaltningsförslaget ska göras. Dock finns likheter med Howards 

tanke om självförsörjande möjligheter eftersom gestaltningen innehåller ytor för 

odlingslotter eller odlingslådor. Odlingsmöjligheterna är inte begränsade till vad 

som ska odlas annat än till den ytan som är avsatt. Gestaltningsförslaget har i likhet 

med Howard (Hall, 2002) och hans vision om trädgårdsstaden, stor tillgång till 

grönska och parker och socialt umgänge. De skäliga priserna som Howard (Hall, 

2002) lyfter som en av huvudsakerna i trädgårdsstaden är i förslaget hanterat på så 

sätt att bostäderna är av blandade upplåtelseformer och storlekar. Blandade 

upplåtelseformer attraherar en heterogen demografi och skapar således blandning i 

området både ekonomiskt och socialt. 

5.2.6 Metodkritik 

5.2.6.1 Platsbesök, plats- & SWOT-analys 

De metoder som använts i denna studie har tillsammans med syftet och 

frågeställningarna varit avgörande för studiens utformning, upplägg och resultat. 

Mot bakgrund av de kriterier som valts; jämställdhet, grönska, social hållbarhet och 

fysisk förtätning, har de metoder som använts visat på vetenskaplighet och goda 

möjligheter till anpassning för denna studie. Litteraturstudien (kapitel 2. Teori) har 

fungerat som förutsättning och grundplåt för resterande delar av studien. 
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För denna studie gjordes även ett platsbesök under förmiddagen, måndagen den 26 

mars 2018, men hade likaväl kunnat genomföras under andra tider på dygnet. 

Platsbesöket hade med fördel även kunnat utökats till andra veckodagar och andra 

årstider på för att därmed skapa en mer holistisk syn på hur området används. Detta 

eftersom aktivitet och rörelse i området sannolikt varierar beroende på tidpunkt, 

veckodag eller årstid. Ett problem som kan uppstå om platsbesök utförs vid för få 

tillfällen är att besökaren får en ensidig eller vinklad uppfattning om hur platsen 

används. Medföljande problem kan då vara att besökaren drar bristande slutsatser 

om platsens karaktär och användning vilket i förlängningen kan påverka planeringen 

för platsen på ett, i värsta fall negativt sätt. För denna studie har på grund av 

tidsaspekten gjorts ett platsbesök och det finns därför utrymme för subjektivitet och 

ensidiga uppfattningar. Denna problematik har hanterats genom att komplettera 

informationen från platsbesöket med den information som gavs av tjänstemännen, 

som bekräftade att platsen för studien användes enbart till parkering. För framtida 

studier som liknar denna och för studier som använder platsbesök som metod är det 

rekommenderat att besöka platsen vid flera tillfällen och gärna över en tidsperiod 

som representerar platsen och dess användning på ett objektivt sätt.  

En annan svaghet kan eventuellt vara att flera områden i centrala Sandviken har 

likvärdig problematik och att det därmed är svårt att avgöra vilket område som är 

mest lämpligt att undersöka. Det skulle exempelvis bli svårt att göra ett urval mellan 

två områden som visar sig ha lika många fördelar som nackdelar, utan att 

bedömningen resulterar i subjektivitet. En annan kritik angående analysmetoden kan 

vara att det finns utrymme för en subjektiv bedömning av vilka faktorer som anses 

vara platsens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I denna studie har en subjektiv 

bedömning om platsens styrkor, svagheter, möjligheter och hot inte helt kunnat 

undvikas eftersom analysmetoden som Lynch har utarbetat lämnar utrymme för viss 

subjektivitet. En metod som kompletterar Lynchs platsanalys på ett mer objektivt 

sätt, rekommenderas i framtida studier som har för avsikt att objektivt analysera en 

plats.  

Platsanalysen har utgått från stadsplaneraren Kevin Lynchs teorier och hans bok 

Good City Form (1984) som handlar om vad som utgör en bra struktur i staden. 

Lynch (1984) kopplar samman fysiska element som exempelvis sittplatser och skydd 

mot väder med mjuka värden och erfarenheter hos människan. Denna 

sammankoppling är inte Lynch ensam om eftersom den här typen av tankegångar 

även finns hos Jan Gehl (2010) och Jane Jacobs (Jacobs Hjukström, 2005). Däremot 

har Lynchs (1984) fem dimensioner vitality, sense, fit, access, control för denna studie 

visat sig vara mest lämpliga förhållningspunkter för en platsanalys, och kompletterar 

övriga metoder i denna studie genom att ta tillvara på de mjuka värden som 

människan värdesätter. 
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Platsanalysen svarar på forskningsfrågan i studien genom att beskriva vilka fysiska 

förutsättningar som finns på området, och de fysiska förutsättningarna avslöjar även 

(till viss del) vilka sociala förutsättningar som finns. Platsanalysen var begränsad till 

de fysiska objekten på området och visade sammantaget på ett livlöst hålrum i 

stadsstrukturen. Positivt från platsanalysen var områdets geografiska och centrala 

läge samt att det fanns etablerade verksamheter i närheten. En solstudie gjordes som 

ett delmoment i att besvara forskningsfrågorna för denna studie. Solstudiens resultat 

bekräftar de observerade solförhållanden som råder inom det utvalda området. 

Platsanalysen har även bidragit till diskussion under studiens gång gällande till vilken 

grad dimensionerna förekommer inom området. Det finns dock en viss problematik 

kring denna analysmetod. Exempelvis fungerar två parkbänkar som sittplatser, men 

är det två parkbänkar egentligen tillräckligt för att platsen ska anses vital? När är 

antalet objekt eller föremål på platsen som symboliserar vitality, sense, fit etc. 

tillräckligt? Hänger antalet objekt på platsen ihop med användningen på platsen och 

hur många människor som bor i staden?  

Det finns alltså utrymme för viss subjektivitet gällande hur och när ett område kan 

anses uppfylla vitality, sense, fit etc. Området för studien omringas av arkitektur i 

funktionalistisk stil och skulle därför kunna anses besitta sense, men frågan uppstår 

huruvida det räcker att området har en viss arkitektonisk prägel för att anses besitta 

en känsla av kulturmiljö? Lynch (1984) beskriver att sense är pluralistiskt eftersom 

det finns en mångfald av meningar, uttryck och karaktärer på platsen, som 

tillsammans med erfarenheter och intryck från den som upplever miljön blir skapare 

till sense. Det hade sannolikt varit lämpligt att komplettera denna sortens analys med 

någon form av objektivt riktvärde för att få en bättre förståelse för vad som är "gott 

nog" i en stadsmiljö. Lynch (1984) visar sammanfattningsvis en otydlighet i hur 

dimensionerna skall användas. Otydligheten kan dock även vara en styrka eftersom 

det gör att metoden blir mer flexibel i sitt användningsområde. Människor och 

platser skiljer sig åt i tid och rum vilket också är en faktor att ta hänsyn till. 

En platsanalys med fokus på faktorer som Jane Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) 

eller Jan Gehl (2010) skulle kunna ge ett helt annat resultat eftersom de har andra 

metoder för en platsanalys. Dock är det värt att understryka likheten mellan både 

Jane Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005), Jan Gehl (2010) och Kevin Lynchs 

(1984) övergripande förhållningssätt i hur en stad bör fungera och anpassas för 

människan. Detta har gjorts tidigare men skulle samtidigt kunna vara föremål för 

framtida studier då platser, människor och samhällen är i ständig förändring. En 

SWOT- analys blir begränsade eftersom de faktorer som tas fram kan vara svåra att 

rangordna och värderas i analysen. Vilken eller vilka faktorer väger tyngst? Vad är 

egentligen en svaghet? Vad är egentligen en styrka?  
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Värderingen, ordningen och definitionen av faktorerna tenderar att bli 

problematiska. Dessa dilemman har även denna studie stött på, ur ett större 

perspektiv går det därför att urskilja vissa svårigheter med SWOT- analyser 

eftersom det finns en utmaning i att behålla ett objektivt förhållningssätt. Trots 

existensen av en problematik kring objektivitet och subjektivitet, är det fortfarande 

värt att understryka studiens ämnestillhörighet, dvs samhällsplanering och fysisk 

planering. Det är ur dessa två aspekter som de huvudsakliga avvägningarna och 

värderingarna har gjorts.  

SWOT- analysen tydliggör områdets förutsättningar (Boverket, 2017) och är en 

styrka i denna studie, eftersom den på ett överskådligt vis tydliggör problematik och 

möjligheter. SWOT- analysen är därför ett bra komplement till den platsanalys som 

utförts, där SWOT-analysen ger den övergripande bilden medan platsanalysen i 

detalj fokuserar på kriterier som finns inom den bebyggda miljön (Boverket, 2006). 

5.2.6.2 Intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna innebar möjlighet att ta del av den lokala 

kännedomen om området, men också om Sandviken och kommunens roll i det hela. 

Semistrukturerade intervjufrågor ger möjlighet att ställa öppna frågor och därmed få 

mer komplexa och mångfacetterade svar (Biggam, 2008). Intervjuerna spelades in 

vilket möjliggjorde ett smidigt intervjuförfarande, eftersom samtalsdetaljer inte 

riskerar att gå förlorade. De tjänstemän som valdes ut för intervju hade olika 

inriktningar och erfarenheter, samtliga hade dock en teknisk och strategisk roll inom 

samhällsplanering. En tjänsteman hade rollen som planarkitekt, en tjänsteman som 

trafikplanerare och den tredje som stadsarkitekt och planchef. Planarkitekten och 

trafikplaneraren hade båda gått samma utbildning som var Samhällsplanerar-

programmet, 180 hp på Högskolan i Gävle. Planchefen/stadsarkitekten har utbildats 

vid Blekinge Tekniska Högskola och Linköpings universitet. Tjänstemännens 

skillnader i yrkeserfarenhet har varit till studiens fördel eftersom det belyser 

eventuella skillnader i arbetsliv och utbildning. Det kan vara så att betoning ligger på 

vissa delar under utbildningen medan det i arbetslivet är helt andra faktorer som 

väger tyngre. Det visade sig under intervjun och senare i transkriberingsprocessen, 

att den tjänsteman med kortast yrkeserfarenhet gav mer generella svar än de två 

tjänstemän som varit verksamma under längre tid. Värt att notera är att det hos 

tjänstemannen med kortare erfarenhet, tenderade finnas en starkare anknytning till 

samhällsplaneringens teoretiska perspektiv. Detta medan de två tjänstemännen som 

arbetat under en längre tidsperiod, istället uppvisade mer praktiska, 

erfarenhetsmässiga och förvaltningsinriktade förhållningssätt.  

Intervjuerna hade kunnat omfatta fler tjänstemän för att kunna skapa ett bredare och 

ännu mer tillförlitligt underlag. En annan nackdel med att endast intervjua 

tjänstemän är att det endast är kommunens viljeriktning och synsätt 
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som då förs fram. Intervjuer med medborgare i nära anslutning till studiens område, 

hade däremot genererat andra resultat som är mer förankrade i allmänhetens vilja. 

Intervjuerna i denna studie gjordes separat för att undvika att tjänstemännen 

påverkas av varandra. Det finns en viss risk med att använda färdigformulerade 

frågor eftersom de kan styra samtalet i en riktning som kan resultera i ledande svar. 

Därför är det en fördel med öppna frågor som lämnar utrymme för respondenten att 

utveckla sina egna svar.  

En enkätstudie hade också kunnat användas istället för intervjuer. Det hade dock 

varit mer tidskrävande och ställer krav på ett högre antal deltagande för att 

säkerställa ett pålitligt statistiskt underlag. Beroende på strukturen av enkätfrågorna 

och hur svarsalternativen är utformade, kan enkäten också bli ledande om frågorna 

och svaren är formulerade på ett sådant vis att respondenten blir styrd. Detta kan 

mynna ut i ett vinklat resultat. 

5.2.7 Innehållskritik 

Under studiens gång har diskussion uppstått om utformningen på flerbostadshuset. 

Ett eller flera punkthus istället för den föreslagna utformningen med en sluten fasad, 

hade gett området an annan stil och prägel än den som studien ämnat att skapa. 

Punkthusen ger en mer ”öppen” karaktär vilket förvisso skulle kunna ge goda 

förutsättningar för genomströmning av mänsklig aktivitet. Däremot hade 

punkthusen inte skapat den slutenhet som Sitte (Carmona et al., 2010) menade var 

ett bidragande kriterie för en starkare identitet och karaktär för staden. Den 

föreslagna utformningen hade även kunnat göras med portaler genom 

flerbostadshusets längsta del (nord-sydgående riktning). Den utformningen hade 

precis som alternativet med punkthus också ökat möjligheterna för 

genomströmning, och dessutom bevarat den slutenhet som Sitte (Carmona et al., 

2010) argumenterar för. Portaler hade påverkat antalet lägenheter i byggnaden men 

också de innergårdarna med grönska som studien föreslår. Antalet lägenheter hade 

även kunnat kompenserats genom att lägga till ytterligare en våning, men i det fallet 

hade solljuset på innergårdarna och det nedersta våningsplanet påverkats negativt. 

Under studiens gång blev det alltmer tydligt att avvägningar och prioriteringar av 

utformning och karaktär på området, stod i ständig korrelation till varandra. I 

samband med värderingar, avvägningar och prioriteringar blev det också tydligt att 

ett helt igenom objektivt förhållningssätt kan vara svårt eftersom studien fokuserar 

på abstrakta begrepp som jämställdhet, social hållbarhet och trygghet bland annat.  

Det går även att diskuteras designen på flerbostadshuset i gestaltningsförslaget. 

Gestaltningsförslagets byggnad går i funktionalistisk design med raka linjer, släta 

ytor, ett tak som är relativt platt. Byggnaden har generellt ett minimalistiskt 

utseende och passar därför väl in på den plats som valts för studien. 
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Gestaltningsförslagets byggnad har också en multifunktionell markanvändning med 

specifika satsningar på faktorer som ämnar öka tryggheten, stärka jämställdheten och 

verka för den sociala hållbarheten. Byggnaden i gestaltningsförslaget kan inte hävdas 

vara fri från funktionalismens historiska formspråk eller i sig, vara jämställd, trygg 

eller socialt hållbar. Däremot kan utformningen med hjälp av de faktorer som 

använts i studien för trygghet, jämställdhet och social hållbarhet, bidra till ökad 

jämställdhet, trygghet och social hållbarhet i den mån vi känner till dessa uttryck 

idag.  

Studiens första fråga har ämnat svara på hur jämställdhet och social hållbarhet uppnås 

vid fysisk förtätning där resultatet varit omfattande och på många sätt synonymt med 

varandra. Synonymt eftersom social hållbarhet och jämställdhet har gemensamma 

nämnare där trygghetsfaktorerna (övervakning, goda siktvägar, tillgång till 

faciliteter, belysning och möjlighet att få hjälp) knyter samman människans behov 

och erfarenheter oavsett köns- eller genuskodning, ålder, etnicitet eller sexuell 

läggning. Resultatet och svaret på studiens första fråga kan delas upp i två delar; 

jämställdhet och social hållbarhet. Den första delen (hur jämställdhet kan uppnås i 

fysisk förtätning) visar att jämställdhet uppnås i fysisk förtätning genom att utgå från 

erfarenheter och behov hos de grupper i samhället som är mest utsatta, vilket för 

jämställdhetsfrågan idag handlar om människor som identifierar sig som kvinnor. 

Detta är dock en studie som utförts av två svenskar och på en plats i ett samhälle 

med en viss typ av kultur. Liknande studier som rör jämställdhet och där andra 

kulturella seder och bruk råder, kan visa skilda resultat när det kommer till 

jämställdhet än vad denna studie gjort. Den andra delen av svaret på studiens första 

fråga (hur social hållbarhet uppnås i fysisk förtätning) visar att social hållbarhet 

uppnås genom en ökad tillgänglighet genom multifunktionell markanvändning, fler 

gång- och cykelstråk som dessutom är upplysta, högre genomströmning av 

människor, bättre tillgång på service och kommunikationer samt mötesplatser med 

grönska som bidrar till god hälsa för vistande människor. Svaret på första frågan i 

studien är således komplext och har flera delar. I framtida studier förtjänar de olika 

delarna av svaret ett större utrymme än vad som tidsmässigt varit möjligt i just 

denna studie.   

Studiens andra fråga behandlar vilken typ av fysiska och sociala förutsättningar den 

valda platsen har. Svaret på denna fråga inbegriper en platsanalys som har begränsats 

till de fysiska objekten i området och visade sammantaget på ett hålrum i 

stadsstrukturen. Platsanalysen utröner huruvida platsens kvalitéer varit 

tillfredsställande för människans basala behov eller inte, med hjälp av Lynch (1984) 

fem dimensioner (vitality, sense, fit, access och control). Studiens andra fråga 

formulerades med utgångspunkt i att skapa ytterligare förutsättningar  
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på platsen för studien (figur 4), som var anpassade till lokala förhållanden även om 

det skulle kunna finnas generella åtgärder att implementera.  

Platsen som studien har ägt rum på är belägen i centrala Sandviken mellan 

Odengatan, Torggatan, Hyttgatan och Plangatan. I dagsläget är detta ingen egen 

fastighet utan är del av fastigheten Centrum 2:2 i Sandviken och omfattar 9753m2. 

Platsen för studien består av en parkeringsplats med kringliggande flerbostadshus 

och ett fåtal verksamheter. På samma sätt som i den första huvudfrågan i denna 

studie, kan svaret på studiens fråga nummer två delas in i två delar; de fysiska 

förutsättningarna- och de sociala förutsättningarna på platsen. De fysiska 

förutsättningarna på platsen har begränsats till de fysiska objekten i området och 

visade, med hjälp av SWOT- analysen och platsanalysen, sammantaget på ett hålrum 

i stadsstrukturen. Hålrummet uppstår som en konsekvens av den befintliga 

markanvändningen som i form av en parkeringsplats, är belägen mellan 

flerbostadshus. Objekten på platsen uppvisade en offentlig toalett, hårdgjorda ytor, 

ett fåtal verksamheter som är belägna i närheten av platsen för studien, bilism 

(parkeringsplatser med bilar), lucktomt och få anpassade sittplatser. Dessa objekt 

var resultatet av SWOT- analysen som i sin helhet kan ses i figur 2 (kapitel 4.1) och 

platsanalysen (kapitel 4.2) som även pekade på andra (icke fysiska) faktorer av vikt 

för studien; brist på grönska och växtlighet, buller, otrygghet, potentiella värmeöar, 

närhet till kommunikationer och få mötesplatser är de svagheter som noterades. 

Gällande platsens markanvändning, som i dagsläget består av parkering, begränsas 

tillgängligheten för Sandvikens invånare. Detta eftersom en bilparkering i huvudsak 

är ämnad för bilister vilket samtidigt utesluter de som inte använder bil. SWOT- 

analysen (4.1) beskriver mer utförligt vilka faktorer på platsen som fungerar som 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Mot bakgrund av SWOT- analysen har 

platsen goda förutsättningar för fysisk förtätning. Det finns utöver parkeringsplatsen 

i dagsläget ingen befintlig byggnad i det utvalda området, vilket ur ekonomisk 

synpunkt kan ge olika prisbilder. Detta eftersom kostnaderna för att riva en byggnad 

sannolikt skiljer sig från kostnaderna att demontera en parkeringsplats.  

Vidare gav de fysiska förutsättningarna en viss indikation på vilka förutsättningar för 

social hållbarhet och jämställdhet som existerade. Aspekter såsom platsens centrala 

lokalisering, tillgänglighet, höga genomströmningspotential, outnyttjade mark och 

till viss del etablerade inrättningar, gav en antydan om platsens kapacitet att 

viderautveckla sociala- och jämställdhetsfaktorer i området. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt återges en avslutning och kort sammanfattning av studien. Här 

kommer de viktigaste delarna att knytas samman för att tydliggöra studiens 

slutsatser och resultat.   

Denna studie har haft för avsikt att svara på tre frågor som alla varit relaterade till 

jämställdhet, grönska, social hållbarhet i fysisk förtätning. Den första huvudfrågan 

besvaras i kapitel 5.2.7 (Diskussion) och den andra huvudfrågan besvaras i kapitel 4 

(4.1 SWOT- analys och 4.2 Platsanalys) som behandlar studiens resultat. Studiens 

tredje fråga har varit underlag för att ta reda på vilken slags utformning som är 

lämplig för att bidra till socialt hållbar utveckling och jämställdhet för en utvald plats 

i Sandvikens centrum.  Den tredje frågan besvaras i detta kapitel. 

En växande kommun får ökad efterfrågan på bostäder, service och kommunikationer 

där Sandviken inte är något undantag eftersom urbaniseringen medför fler 

människor i staden (UNDP, 2015). De konsekvenser som blir av ett ökande antal 

människor, är att det ställs krav på tillgängliga bostäder, en god boendemiljö, samt 

infrastruktur, service och rekreation som uppmuntrar till sociala samspel. Den 

utvalda platsen för gestaltningsstudien, används idag huvudsakligen till parkering och 

saknar andra syften. Det aktuella området är centralt beläget och en viktig del av 

stadens kärna, där människor dagligen vistas. En ändrad markanvändning som blir 

mer funktionell och tillgänglig, ökar möjligheten för en större del av invånarna att 

bruka platsen. 

Denna studie har med utgångspunkt i teorier från bland annat Jan Gehl (2010), Jane 

Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) och Kevin Lynch (1984) haft som mål att 

analysera hur fysisk förtätning kan gestaltas och utformas, med fokus på faktorer 

som representerar social hållbarhet, jämställdhet och grönska. Studien har 

genomförts med hjälp av ett platsbesök, en SWOT- analys och en platsanalys. 

Resultatet av studien indikerar att gestaltningsförslaget har flera viktiga delar.  

• Det nya områdets flerfunktionella användningsområde ger en blandning 

mellan bostäder, verksamheter och service i nära anslutning till varandra.  

• Blandningen av verksamheter, bostäder och park är för området en 

förutsättning att skapa jämställdhet och en levande plats, samt följaktligen 

social hållbarhet. 

• Cykelvägarna är i gestaltningsförslaget förstärkta längsmed Torggatan, 

Odengatan och Hyttgatan.  
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• Gestaltningsförslaget fastställer att fysisk förtätning med fokus på social 

hållbarhet, jämställdhet och grönska inte bara är teoretisk, utan fullt 

genomförbar och möjlig. 

Området som studerats har tilldelats fler funktioner än tidigare genom att utnyttja 

ineffektiv markanvändning på ett bättre sätt. Förbättringarna innebär att området 

blir mer användbart för fler människor, därmed ökar tillgängligheten och tryggheten 

på platsen. Förslaget har skapat goda förutsättningar för fler sociala och frivilliga 

aktiviteter, som Jan Gehl (2010) menar är essentiella för ett livfullt gaturum. En 

ökning av frivilliga aktiviteter som medför ett livfullt gaturum, går även hand i hand 

med Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) perspektiv på det sociala ögat, som bidrar 

till naturlig övervakning och ökad trygghet på platsen.  

Gestaltningsförslaget innehåller butiker, bostäder i en bokal- liknande utformning, 

tillsammans med ett nytt parkområde för att öka flödet av människor som bidrar till 

ett livfullt område. Detta går i linje med Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) 

framhävande av den småskaliga brokigheten, d.v.s. en blandning av butiker och 

verksamheter nere på kvartersnivå. Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) 

argumenterar för hur, varierade och småskaliga kvarter lockar ut människor på 

gatorna och skapar mer rörelse i det fysiska rummet. Förslaget innehåller fasader i 

olika kulörer för att skapa en livfull och inbjudande kvartersmiljö. Detta är även av 

betydelse för Jacobs (Jacobs och Hjukström, 2005) som betonar en stadsmiljö med 

fokus på mångfald och dynamisk brokighet.  

Grönska är prioriterat i förslaget genom en anlagd park som en plats för rekreation, 

lek och motion för både boende, besökare, barn, ung och gammal. Vikten av 

grönområden för den fysiska och psykiska hälsan fastslås även av Statens 

folkhälsoinstitut (2009). Myndigheten menar att parkområden är viktiga sociala 

platser, vilket också två av de intervjuade tjänstemännen i Sandvikens kommun 

bekräftar (H.Gustafsson, personlig kommunikation 16 april, 2018). Grönska finns 

därför med i gestaltningsförslaget och i de två innergårdarna som en integrerad del i 

den föreslagna gårdsmiljön. Hall (2002) lyfter fram Ebenezer Howards vision om 

trädgårdsstaden, såsom en plats med närhet till naturen men ändå har stadens alla 

bekvämligheter - en social atmosfär och ekonomiska möjligheter. 

Gestaltningsförslaget ger de boende privata innergårdar med grönska i närhet till det 

nya parkområdet, samt kollektiva möjligheter för boende att odla och plantera inom 

nära avstånd. Platsens centrala belägenhet i Sandviken medför också att inflyttade 

människor på ett liknande vis får tillgång till stadens bekvämligheter.  

Vidare har studien antytt att gestaltningsförslaget ökar tryggheten inom området 

genom fler sittplatser, mer belysning, goda siktvägar, bevarande av den befintlig 

toalett, bevarande av gamla träd tillsammans med plantering av ny grönska. 
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Dessa faktorer sammanfaller till stor del med jämställhetintegreringen och blir 

därför viktig i samband med fysisk förtätning. Parkområdets träd och grönska 

erbjuder ett naturligt skydd mot väder samtidigt som de fyller ett rekreationellt 

syfte som Lynch (1984) framhåller som en viktig aspekt för stadens rumsliga form. 

Platsens hårdgjorda yta har till följd av förslaget delvis ersatts med gräs, som dels 

bidrar till högre luftkvalité och dels ger mindre risk för värmeöar. 

Boendeformerna är av blandade upplåtelser i olika storlek och utformning, vilket 

överensstämmer med både Boverket (2010b) och Rådberg (2014) som betonade 

vikten av dessa essentiella faktorer i en hållbar stad. Vid intervjuerna med samtliga 

tjänstemän framkom en önskan om blandade upplåtelseformer och dess 

socioekonomiska betydelse. Otryggheten minskas i gestaltningsförslaget eftersom 

det ger färre bilar, färre hårdgjorda ytor samtidigt som uppförandet av ett nytt 

flerbostadshus överbryggar platsens existerande rumsliga barriär. Detta bidrar också 

till ökad stadsmässighet genom högre täthet, ett förstärkande av stadens befintliga 

rutnätsmönster, samt en bättre sammanhållen stad. Undermålig planering är enligt 

UNDP (2015) en bidragande faktor till social problematik i städer som har en 

positiv befolkningstillväxt. Det finns stora utmaningar i att skapa en socialt hållbar 

miljö i samband urbaniseringen. Gestaltningsförslaget lanserar ett förslag på en 

utformning som är mer anpassad till urbaniseringens framtida utmaningar.  

Studiens första fråga har ämnat svara på hur jämställdhet och social hållbarhet uppnås 

vid fysisk förtätning där resultatet varit omfattande och på många sätt synonymt med 

varandra. Det är tydligt att jämställdhet uppnås i fysisk förtätning genom att utgå 

från erfarenheter och behov hos de grupper i samhället som är mest utsatta, vilket 

för jämställdhetsfrågan handlar om människor som identifierar sig som kvinnor. 

Belysning, faciliteter och goda siktvägar är kriterier som visat sig viktiga i 

trygghetsfrågor på offentliga platser. Av den anledningen indikerar denna studie att 

jämställdhet i fysisk förtätning, bör förlängas från enbart teori, attityder och 

värderingar till att också handla om fysiska former och ting.  

Studiens andra fråga behandlar vilken typ av fysiska och sociala förutsättningar den 

valda platsen har. Svaret på denna fråga inbegriper en platsanalys som har begränsats 

till de fysiska objekten i området och visade sammantaget på ett hålrum i 

stadsstrukturen. Platsen har därför också goda förutsättningar för fysisk förtätning.  

De fysiska förutsättningarna gav även till viss del en indikation på vilka 

förutsättningar för social hållbarhet och jämställdhet som finns på platsen.  

Studiens tredje fråga har ämnat undersöka vilken slags utformning som lämpar sig 

för en socialt hållbar utveckling och ökad jämställdhet. Resultatet vittnar om 

behovet av en flexibel och dynamisk utformning som syftar till att attrahera 

människor, en plats med gott om mötesplatser som föder sociala interaktioner, 

tillsammans med aktivitet och rörelse. 



 

 
74 

Viktigt är också att utformningen verkar för trygghet med individen som 

utgångspunkt. Detta är sannolikt den utformning som på sikt främjar socialt hållbar 

utveckling och följaktligen jämställdhet. Resultatet visar också att det är av stor vikt 

att utformningen erbjuder grönska som en naturlig och integrerande del av staden, 

främst med anledning av grönskans hälsobringande fördelar för människan men 

också för dess luftrenande egenskaper, reducerande effekt på värmeöar, 

dagvattenhantering, samt bullerdämpande aspekter. 

I likhet med Howards idéer om trädgårdsstaden (Hall, 2002), innehåller 

gestaltningsförslaget parker, möjligheter till socialt umgänge och en högkvalitativ 

plats att bo på. Arbetskraftens härkomst, som Howard (Hall, 2002) menade skulle 

vara lokal, har dock inte integrerats i denna studie och i gestaltningsförslaget. Det 

skulle därför kunna vara av intresse att i framtida studier undersöka hur och om det i 

nutid, är möjligt att implementera Howards idéer om återinvestering av kapital i 

städer. Syftet med återinvesterat kapital skulle kunna kopplas samman med att 

främja städers grönska och skapa kollektiv identitet. Ytterligare en spännande studie 

skulle kunna bli en fördjupning i hur social hållbarhet och jämställdhet bättre kan 

implementeras och förankras i kommunala organisationer samt förvaltningar.  

Sammanfattningsvis har gestaltningen av förtätningsförslaget omvandlat det aktuella 

området och skapat nya förutsättningar genom implementeringen av 

trygghetsfaktorer, jämställdhet och grönska. Detta har huvudsakligen utförts genom 

en förändring av den befintliga markanvändningen, där en fysisk förtätning som 

inbegriper nya bostäder, handel och parkområde skapar ett mer dynamiskt och 

levande forum, med fokus på människan och dess behov. I ett större perspektiv 

skulle jämställdhet och social hållbarhet kunna åstadkommas i samhället genom att 

implementera främjande faktorer likt de som använts i denna studie. Jämställdhet är 

samtidigt en fråga som inte enbart begränsas av fysiska objekt eller former, utan som 

inkluderar människors värderingar, normer och kultur. Jämställdhet alltså ett ämne 

som inte specifikt är knutet till fysisk planering eller samhällsbyggnad, utan ett ämne 

som berör samhällets alla sektorer och branscher oavsett könsidentitet. Varje sektor 

och bransch har möjlighet att utbilda och medvetandegöra jämställdhet och även att 

samarbeta tvärsektoriellt. Ett verkställande av gestaltningsförslaget från denna studie 

skulle kunna bidra till jämställdhet och social hållbarhet i ett större perspektiv, men 

som ovan nämnt så är en förutsättning för dessa samhällsövergripande förändringar, 

tvärsektoriella samarbeten och utbildningar för framgångsrik implementering, en 

process som kräver öppenhet och en vilja att utvecklas för att nå resultat.  
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Bilaga A. Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

• Vilken är din nuvarande befattning? 

• Vilken erfarenhet av planering har du? 

• Vad har du för utbildning? 

 

1. Hur anser du att social hållbarhet definieras generellt? 

2. Vad anser du ingår i social hållbarhet? 

3. Hur yttrar sig social hållbarhet och jämställdhetsaspekter för din yrkesroll 

och i planprojekten för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

(VGS)? 

4. Vad tycker du behöver ändras i utövandet för att förbättra social hållbarhet i 

planeringen? 

5. Hur han social hållbarhet och jämställdhet implementeras i 

gestaltningssammanhang? 

6. Hur jobbar VGS med att skapa en attraktiv miljö där medborgarna trivs som 

kan bidra till att de vill stanna kvar istället för att flytta? 

7. Finns det ett stadsmiljöprogram med riktlinjer för trivsel och trygghet? 

8. Hur anser du att jämställdhet kan yttra sig i den fysiska miljön, gällande 

användning och utformning? 

9. Vad tycker du bör ändras i planeringsprocesser och det färdiga resultatet i 

den fysiska miljön? 

10. Vad tycker du behöver ändras u planeringsprocesser och det färdiga 

resultatet i den fysiska miljön? 

11. Vilka effekter har fysisk förtätning gett Sandviken? 

12. Hur kan den fysiska bebyggelsen utformas i syfte att minska segregation och 

utanförskap? 

 

 



 

 
A2 

 

13. Vad är viktigast för att skapa ett levande kvarter? Rangordna: 

A) Befolkningstäthet 

B) Småskaliga kvarter 

C) Blandade upplåtelseformer 

D) Mötesplatser 

E) Gröna stråk/parkområden 

F) Tillgänglighet/kommunikationer  

14. Finns det några motsättningar mellan trafikplaneringen och den fysiska 

planeringen, samt existerar det förtur för trafik eller fysiska frågor?  

Trafikplanerarspecifika frågor: 

15. Hur Planeras gång- och cykeltrafik i jämförelse med biltrafik? 

16. Beskriv arbetet med tillgänglighet och säkerhet i trafikplaneringen. 

Planarkitektsspecifika frågor 

17. Hur fungerar kommunens organisation i att arbeta med social hållbarhet och 

jämställdhetsaspekter i planeringen? 

18. Vilka projekt skulle planenheten kunna arbeta med inom social hållbarhet 

och jämställdhet som inte görs idag? Vad är hindren? 
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