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Förord 

 

Detta är resultatet av ett examensarbete vid Geomatikprogrammet med inriktning mot 

samhällsplanering vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ska 

resultera i en kandidatexamen inom samhällsplanering. 

 

Vi vill tacka Hans Helmerson, projektledare för stadsdelsförnyelsen på Öster, och Ulf Gavlefors, 

projektledare tekniska enheten på Gavlegårdarna för ett trevligt bemötande samt mycket användbar 

och intressant information om Öster.  

 

Vi vill även tacka alla andra som har varit i kontakt med oss under arbetets gång och gett oss nya 

infallsvinklar i arbetet. 

 

Dessutom vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Janne Margrethe Karlsson på Akademien för 

Teknik och Miljö för ovärderlig hjälp under arbetets gång och för att hon varit en engagerad, 

kompetent och inspirerande lärare under våra år på Högskolan i Gävle.   

 

Alla bilder i dokumentet är tagna av författarna om inget annat anges.  

 

 

Gävle, Juni 2011  



II 

 

Abstract 

Nearly 50 years after the building of the first million programme neighbourhoods many Swedish 

municipalities faces an extensive restoration work in these neighbourhoods which during their 

relatively short lifetime have acted as a target for a large amount of criticism. Öster in Gävle is a 

million programme neighbourhood that has gone through an extensive restoration between 2001-2009 

with the aim of improving the living environment. Improvements have been made in the outdoor 

environment, to the facades of the houses and the entrances’ of each building. The purpose of this 

study has been to investigate the effects of the renewal in the physical outdoor environment for those 

who live in the neighbourhood. Factors such as safety, comfort and use of the outdoor environment 

have been investigated through observations and an inventory of the outdoor environment together 

with a questionnaire study which was distributed among the citizens of Öster. This study shows that 

both safety and comfort are satisfactory among the residents unlike previous studies. Many residents 

reside in the outdoor environment at least once a week and the aesthetics of the area is widely 

appreciated. To develop the neighbourhood, further improvements that encourage spontaneous 

meetings in the outdoor environment can be made. Examples of such improvements could be more 

outdoor sitting areas.  The renewal of the area can boost positive spirals for the sense of community in 

the area which can lead to an increased sense of safety and comfort among the residents. Continued 

studies could for example examine what effect the development of Gävle Strand east of Öster will 

have on the integration of the neighbourhood with the other parts of Gävle.  

 

Keywords: neighbourhood renewal, physical outdoor environment, well-being, safety, the million 

programme, Öster, Gävle.  
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Sammanfattning 

Nästan 50 år efter uppförandet av de första miljonprogramsområdena ställs många svenska kommuner 

inför omfattande upprustningsarbeten av dessa bostadsområden, som under sin relativt korta livstid 

varit föremål för mycket kritik.  Öster i Gävle är ett miljonprogramsområde som under åren 2001-2009 

genomgått en omfattande förnyelse för att förbättra boendemiljön. Förbättringar av utemiljön, 

husfasader och entréer är några exempel på åtgärder som utfördes under förnyelsen. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka effekterna av förnyelsen av den fysiska utemiljön för de boende på Öster. 

Genom observationer och en inventering av utemiljön i området tillsammans med en enkät som gått ut 

bland de boende på Öster har faktorer som trygghet, trivsel och utemiljöns användning undersökts. 

Studien visar att både tryggheten och trivseln bland de boende är god till skillnad från tidigare studier i 

området. Många vistas i utemiljön minst en gång i veckan och områdets estetik uppskattas. För att 

utveckla området föreslås ytterligare åtgärder som uppmuntrar till spontana möten i utemiljön som till 

exempel fler sittplatser. Förnyelsen i området kan skapa positiva spiraler för den sociala 

sammanhållningen i området vilket i sin tur ger en ökad känsla av trygghet och trivsel bland de 

boende. Fortsatta studier kan förslagsvis undersöka hur utvecklingen av Gävle Strand öster om Öster 

påverkar integrationen av stadsdelen med övriga Gävle. 

 

Nyckelord: stadsdelsförnyelse, fysisk utemiljö, trivsel, trygghet, miljonprogrammet, Öster, Gävle.    
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1. Inledning 

Vad skapar ett bra bostadsområde? I detta projekt besvaras denna fråga genom att analysera 

stadsdelsförnyelsen på Öster i Gävle. I inledningen presenteras examensarbetets bakgrund, mål, syfte 

och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I början av 1960-talet rådde det stor bostadsbrist i Sveriges städer på grund av den snabbt växande 

befolkningen. På grund av detta startade regeringen år 1965 det så kallade miljonprogrammet som 

hade målet att bygga en miljon bostäder på tio år för att dämpa den akuta bostadsbristen (Hall & 

Vidén, 2005; Rutström, 2008). Det är viktigt att understryka att miljonprogrammet inte bara utgjordes 

av flerbostadshus utan också av ett stort antal villor och radhus. De problem som förknippas med 

miljonprogrammet gäller framför allt de större bostadsområdena med flerbostadshus (Bergström, 

2001; Rutström, 2008). I fortsättningen av detta arbete är det dessa områden som åsyftas vid 

användning av begreppet miljonprogramsområde.  

 

Miljonprogramsområden skulle vara placerade vid lugna, idylliska och trafiksäkra områden. Men även 

om tanken var god innebar dessa planeringsideal att områdena ofta blev isolerade och svåra att hitta i 

(Rutström, 2008). Miljonprogramsområden var ofta planerade för att människor mellan kvarteren inte 

hade för avsikt att mötas och detta påverkade stadslivet och de naturliga mötesplatserna (Rutström, 

2008). Anledningen till att denna planering gjordes var att människor ansågs ha dessa förväntningar på 

sin boendemiljö (Bergström, 2001).  

 

Flerbostadshusens huskroppar kom färdigfabricerade i delar från fabrik, vilket gjorde att de enkelt 

kunde monteras på plats och minska byggnadstiden (Hall & Vidén, 2005). Detta gjorde att 

byggprocessen var relativt billig och effektiv, men miljonprogramsområdena fick ett likartat utseende 

(Hall & Vidén, 2005). Utemiljön i miljonprogrammen var ofta planerade med stora ambitioner men 

gavs i slutändan lägst ekonomisk prioritet och den stimulerande utemiljön uteblev (Hall & Vidén, 

2005). Genom nya byggnadstekniker kunde kuperade och sumpiga marker tas i anspråk för byggandet 

men detta skedde ofta på bekostnad av den naturliga vegetationen vilken sällan återställdes i områdena 

efter husens uppförande. Istället fylldes de stora gårdarna med strikt formade gångvägar, sparsam 

vegetation och likartade lekplatser (Hall & Vidén, 2005).   

 

Under 1980-talet hade utvecklingen på bostadsmarknaden vänt och det fanns ett bostadsöverskott, 

vilket ledde till vakanser i miljonprogramsområdena (Rutström, 2008). Vakanserna ledde i sin tur till 

eftersatt underhåll på grund av pengabrist hos bostadsföretagen (Rutström, 2008). I början av 1990-

talet revs många miljonprogramsfastigheter, vilket också var en metod som vissa politiker och experter 
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menade var den enda utvägen att lösa problemen med miljonprogramsområdena. Med den kommande 

högkonjunkturen i slutet av 1990-talet steg efterfrågan på bostäder och köerna minskade återigen 

(Rutström, 2008). Eftersom alla miljonprogramsområden byggdes under tio års tid kommer dessa att 

behöva rustas upp samtidigt. Underhållet har varit bristfälligt och många hus är i den åldern då 

omfattande renoveringar behövs (Rutström, 2008). Detta gör att frågan om hur ett 

miljonprogramsområde rustas upp på bästa sätt är väldigt aktuell (Boverket, 2008). Skanska i 

Stockholm, Gårdstensbostäder i Göteborg och Gavlegårdarna i Gävle har samtliga drivit projekt för att 

hitta bra metoder för upprustningar i miljonprogramsområden. Projekten har många saker gemensamt, 

framförallt att den grundläggande utgångspunkten för förnyelsen var de boendes åsikter. Boverket 

(2007; 2008; 2010) påvisar att de boende i de olika områdena framför allt prioriterade tryggheten och 

utemiljön i området. Enligt Austin, Furr & Spine (2002) har standarden på bostadsområdet ett 

samband med den upplevda tryggheten. Till exempel ger ett nedgånget bostadsområde en ökad oro för 

att bli utsatt för brott. Därför är bostadskvaliteten och den fysiska utemiljön direkt kopplad till trygghet 

och trivsel inom ett område (Austin et al., 2002). 

 

Trygghet skapas lättare i befolkade utrymmen eftersom fler ögon bevakar miljön (Bergström, 2001; 

Jacobs, 1961). Den fysiska strukturen tillsammans med låg befolkningstäthet hos många 

miljonprogramsområden skapar problem att befolka utemiljön i områdena (Bergström, 2001). 

Miljonprogrammen byggdes ofta med höga punkt- eller lamellhus. Stora grönområden intill husen 

skapar en låg befolkningstäthet sett till hela området. Andra problem med miljonprogrammens 

utformning är att de är felanpassade till dagens hushållsstrukturer (många fler bor ensamma) och 

människors förväntningar på sin fritid (fler vill ha fysisk aktivitet på fritiden eftersom arbetet är 

stillasittande). Till detta ska tilläggas att de estetiska idealen ändrats sedan 1960-talet och arkitekter nu 

strävar efter en större variation i bebyggelsens design (Bergström, 2001). 

 

När utemiljön i miljonprogramsområden ska upprustas är det viktigt att göra en tillräcklig satsning. 

Målet är att få de boende att bli så pass förtjusta i sin närmiljö att de gillar att vistas i den och månar 

om den genom att till exempel plocka upp skräp (Boverket, 2008). När detta mål uppnås skapas 

positiva spiraler för utemiljön och fler personer börjar vistas i utemiljön allt oftare. Om målet inte 

uppnås genom att byggherren inte använt tillräckligt stora resurser kan negativa spiraler istället skapas 

och förfallet snabbas på (Boverket, 2008). Detta innebär att byggherren genom att avsätta tillräckligt 

mycket resurser kan göra de boende glada genom en bättre boendemiljö medan byggherren själv 

sparar pengar på minskat underhåll. Vad som anses vara tillräckligt mycket resurser beror på 

områdenas egna förutsättningar (Boverket, 2008). 
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1.2 Mål och Syfte 

Upprustningsprojekt av miljonprogramsområden är en mycket aktuell fråga och stora summor pengar 

satsas av bostadsbolag och kommuner för att göra insatser i den fysiska miljön för enskilda områden. 

Därför är den här studiens syfte att undersöka vilka effekter de insatser Gavlegårdarna har gjort i den 

fysiska utemiljön på stadsdelen Öster i Gävle fått för effekt för de boende i området. Målet med 

studien är att erfarenheterna från examensarbetet kan vara till hjälp för kommuner och bostadsbolag 

vid liknande projekt i framtiden. Följande frågeställningar ska besvaras i examensarbetet.   

 

 Hur påverkar upprustningen av den fysiska utemiljön, tillvaron för de boende på Öster?  

 Vilket samband har den fysiska utemiljön, tryggheten och trivseln på Öster?  

1.3 Avgränsningar 

De sekundära källorna (se kapitel 2) som användes i projektet speglar framför allt en beskrivning av 

Öster gjord av människor som inte själva bor på Öster. På grund av detta har insamlingen av primär 

data för projektet avgränsats till personer som själva bor på Öster. Arbetet undersöker den yttre fysiska 

miljön på Öster och lägger ingen vikt på renoveringen i lägenheterna. Den yttre fysiska miljön 

omfattar alla ytor utomhus på Öster där människor rör sig. Den geografiska avgränsningen är 

stadsdelen Öster i Gävle (figur 1). Områdesbeskrivningen i nästa kapitel ger en bild av området som 

projektet avgränsats till.  
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Figur 1. Lokaliseringskarta över Gävle och Öster. Öster ligger centralt i Gävle nära centralstationen.  
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2. Områdesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs Östers historia för att skapa förståelse för hur dagens Öster växt fram. 

Problemen som förknippats med området blir lättare att förstå om de sätts i ett historiskt sammanhang. 

Stadsdelsförnyelsen åtgärder beskrivs och tillsammans med brottsstatistik för Öster för att få en bättre 

bild av utvecklingen. En beskrivning av barriäreffekter, brottsstatistik och tidigare studier av Öster 

avslutar kapitlet.   

2.1 Östers historia  

Gävle är norrlands äldsta stad och grundades 1446. Staden var en stor handelspunkt vid Gavleåns 

mynning ut i Östersjön och på Öster bodde många hamnarbetare och sjömän (Sundin, 2000).  

Stadsdelen Öster hade redan på 1500-talet fått sitt namn och kallades också för Öster i staden och 

Öster i byn. Under 1700-talets början användes en av stadsdelens stenhus som interneringsplats för 

ryska krigsfångar.  År 1731 byggdes det ett nytt sjuk- och fattighus på Öster. Huset kunde byggas klart 

först efter 1766 när kronprinsessan Sofia Magdalena donerade pengar till bygget. Utöver detta har 

Öster haft en kyrka, ett ålderdomshem och ett lasarett vilka alla har rivits (Sundin, 2000). 

 

I slutet av 1800-talet byggdes en och en halv våningar höga hus på Öster som skulle inhysa 

järnvägsarbetare, sjömän och stuveriarbetare (Sundin, 2000). I generalplanen för 1953 var Öster avsett 

som industriområde men intresset för detta var lågt och de befintliga husen i stadsdelen förföll. 

Eftersom stadsdelen var i ett dåligt skick bestämde stadsplanerarna att förnya området helt, nu endast 

med bostäder. Under 1960- och 1970-talet byggdes stadsdelen upp med drygt 700 lägenheter i 

lamellhus om tre och fyra våningar, och fyra punkthus på åtta våningar närmast stadens centrum. I 

figur 2 syns byggnadsmönstret på Öster med innegårdarna som omsluts av husen och viktiga objekt i 

och omkring Öster. Det finns två typer av gårdar samt en större park i mitten av Öster. Tre lamellhus 

skapar en fyrkantig innergård där portarna är vända ut mot gården. Mellan punkthusen är gårdarna 

öppna åt två håll och varje gård har entréer från punkthusen båda sidorna. Parken i mitten av området 

saknar entréer som vetter ut mot parken. Vägen genom parken är den genaste vägen för gående och 

cyklister som ska genom området.   
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Figur 2. Ortofoto över Öster med illustration över viktiga platser (© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0077). 

 

Under 1970- och 1980-talet rapporterades det om sämre sammanhållning på Öster och läget 

förbättrades inte när berättelser om sanitära brister och råttor uppdagades av media (Sundin, 2000). 

Slitaget på området hade gjort det nedgånget och enligt Sundin (2000) hade en vi-och-dom känsla lagt 

sig som ett lock över Öster. En fritidsgård för de unga uppfördes inte förrän 1980 vilket gjorde att 

många ungdomsgäng satt och drack i trappuppgångarna (Sundin, 2000). Under 1990-talet har Öster 

förknippats med rån, mord och beskrivits som ett otryggt område. I avsnitt 2.4 presenteras 

brottstatistik för området för att ge en tydligare bild av utvecklingen när det gäller brott i stadsdelen.  

Efter flera decennier av försämrad boendemiljö för Östers invånare bestämde Gavlegårdarna år 2001 

att Öster skulle genomgå en stadsdelsförnyelse genom en omfattande upprustning (Sundin, 2000).  
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2.2 Stadsdelsförnyelsen 

Idag bor det knappt 1800 personer på Öster fördelat på ungefär 735 lägenheter (personlig 

kommunikation med Hans Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 27 april 2011). Förutom 

bostäder finns det en närlivsbutik (figur 3) ett ålderdomshem, en förskola och en samlingslokal för de 

boende. Mitt i Öster ligger en större park där bland annat en boulebana och en gemensam grillplats är 

placerad.  

 

Figur 3: Östers närlivs som är stadsdelens enda livsmedelsbutik. 

 

Den fysiska stadsdelsförnyelsen på Öster började 2001 (personlig kommunikation med Hans 

Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 27 april 2011). Öster har endast hyresrätter vilka 

samtliga ägs av det allmännyttiga bostadsföretaget Gavlegårdarna AB. Detta gjorde att Gavlegårdarna 

kunde snabba på processen utan att blanda in för många parter (personlig kommunikation med Hans 

Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 27 april 2011). Stadsdelsförnyelsen fokuserade på att 

upprusta den fysiska miljön men även att förbättra den sociala miljön i området. Gavlegårdarna var 

noga med att Österborna skulle vara med och påverka processen i största möjliga utsträckning och 

därför skapades Bodemokratiprojektet. Flertalet möten anordnades med de boende där deras 

synpunkter utgjorde grunden till stadsdelsförnyelsen. Byggnaderna i området tilläggsisolerades, fick 

ny putsad fasad och ny färg i varmare toner (figur 4). 
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Figur 4. Ett av punkthusen före (överst) och efter (underst) stadsdelsförnyelsen.  

Dessutom förnyades bland annat portar, förråd och badrum i lägenheterna. (personlig kommunikation 

med Ulf Gavlefors, projektledare Gavelgårdarna AB, 27 april 2011).  

 

I utemiljön gjordes stora insatser för att öka tryggheten och trivseln. Genom Bodemokratiprojektet fick 

Österborna möjligheten att bestämma hur deras gård skulle se ut (personlig kommunikation med Hans 

Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 27 april 2011). På de gårdar där de boende inte hade 

speciella önskemål användes en standarddesign. Ett exempel på förändringarna kan ses i figur 5.  
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Figur 5. En av gårdarna före (överst) och efter (underst) stadsdelsförnyelsen.  

Tunneln under Fältskärsleden förekommer ofta i medierna som otrygg att gå igenom (Carlsson, 2011; 

Ronge, 2011; Siksjö, 2006). Bland annat därför byggdes tunneln delvis om för att ta bort dolda vinklar 

och skapa en bättre insyn i tunneln (figur 6). 
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Figur 6. Ingången till tunneln under Fältskärsleden från Östers sida. 

Ombyggnadsprojektet av tunneln slutfördes dock aldrig eftersom Länsstyrelsen inte godkände planen, 

eftersom den nya tunneluppgången väster om järnvägen skulle innebära att skyddsvärd kulturmiljö 

skulle förvanskas (Carlsson, 2011). Därför har bara nedgången på Östers sida byggts om.  Den fysiska 

upprustningen av stadsdelsförnyelsen avslutades 2010 och vid det tillfället hade ungefär 300 miljoner 

kronor lagts ner på projektet. Utöver detta fortgår Bodemokratiprojektet för att utveckla den sociala 

miljön i stadsdelen (personlig kommunikation med Hans Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 

27 april 2011). 

2.3 Omgivningar och barriäreffekter 

Öster ligger mycket centralt i Gävle med cirka 200 meter till Centralstationen och 700 meter till 

Stortorget. Ändå upplevs området som avskiljt och isolerat (Sundin, 2000). Denna isolering är vanlig 

bland miljonprogramsområden överlag och enligt Rutström (2008) är det viktigt för 

miljonprogramområdenas fortsatta utveckling att de sammanlänkas med andra områden med hjälp av 

kollektivtrafik eller genom förtätning. I figur 7 beskrivs Östers läge i staden och barriärerna som 

skiljer området från andra delar av Gävle. Kartbildens syfte är inte att beskriva miljön i detalj, istället 

utgör den en förenklad bild av Öster med de barriärer som omger stadsdelen.  
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Figur 7. Illustration över Öster med omgivning. 

Det finns två naturliga sätt att ta sig till fots eller med cykel till Öster från stadskärnan. Den ena vägen 

leder under både järnvägen och Fältskärsleden genom två långa tunnlar. Båda tunnlarna har krökta 

avslutningar vilket gör att den passerande inte ser vem eller vad som väntar på andra sidan tunnelns 

mynning (figur 8).  
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Figur 8. Tunneln under Fältskärsleden med den krökta öppningen. 

Den andra vägen leder under järnvägen och över Fältskärsleden, där övergången spänner över fyra 

körfiler intill en fyrvägskorsning. Järnvägen och Fältskärsleden fungerar som barriärer mellan Öster 

och stadskärnan. I söder avgränsas Öster av ett stort fabriksområde där det tillverkas kaffe medan det 

norr om Öster finns ytterligare en stor trafikled, Strömsbrovägen. I öster har stadsdelen tidigare endast 

gränsat mot ett delvis övergivet industriområde med rester från tung industri. På senare år har läget 

öster om stadsdelen förändrats eftersom ett nytt bostadsområde, Gävle Strand, har byggts upp. Gävle 

Strand och Öster är skiljda ifrån varandra genom stora grönytor mellan stadsdelarna. 

 

2.4 Brottstatistik 

Som tidigare nämnts har Öster fått en stämpel i media som ett otryggt och farligt område. Därför 

presenteras brottsstatistik för Öster som ger en tydligare bild av situationen på Öster. Statistiken är ett 

utdrag från Polismyndigheten i Gävleborgs databas och redovisas i sin helhet i bilaga 1. Antalet fall av 

misshandel utomhus visar en uppåtgående trend sett över hela tidsperioden 1997-2010 (figur 9). 

Däremot så sjunker antalet fall av misshandel kraftigt under 2009 och 2010 vilket sammanfaller med 

upprustningsarbetets slutförande.  
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Figur 9. Diagrammet visar antalet anmälda fall av misshandel utomhus på Öster mellan 1997 och 2010. Statistiken gäller 

både misshandel där offret är bekant med förövaren och där offret är obekant med förövaren. Endast fall som klassats som 

grov misshandel är inkluderade i statistiken. Den svarta linjen visar trenden (Källa: Polismyndigheten i Gävleborgs län). 

När det gäller stölder är trenden tydligt nedåtgående. Figur 10 visar cykelstölder som visserligen ökar 

något under 2010 men där trenden ändå är stadigt nedåtgående. Stölder ur eller från bilar och andra 

fordon (figur 11) samt lägenhetsinbrott (figur 12) visar på samma trend. År 2010 noterades den lägsta 

siffran på 10 år med endast ett anmält fullbordat lägenhetsinbrott.  

 

 

 

Figur 10. Anmälda cykelstölder på Öster mellan 1997-2010. Den svarta linjen visar trenden (Källa: Polismyndigheten i 

Gävleborgs län). 
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Figur 11. Anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn på Öster mellan 1997-2010. Den svarta 

linjen visar trenden (Källa: Polismyndigheten i Gävleborgs län). 

 

 

Figur 12. Anmälda fullbordade inbrott i lägenheter på Öster mellan 2001-2010. Den svarta linjen visar trenden (Källa: 

Polismyndigheten i Gävleborgs län) 

Statistiken över anmäld skadegörelse på Öster visar upp en trendlinje som är stabil sett över hela 

tidsperioden (figur 13). Skillnaden mellan de högsta nivåerna 2000-2002 och i slutet av tidsperioden 

2009-2010 är stor och skadegörelsen har minskat med ungefär hälften.  
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Figur 13. Anmäld skadegörelse på Öster mellan 1997-2010. Den svarta linjen visar trenden. Skadegörelse på motorfordon, 

genom brand, annan skadegörelse och skadegörelse mot stat kommun och landsting (ej klotter) omfattar statistiken (Källa: 

Polismyndigheten i Gävleborgs län). 

Motsvarande statistik för hela Gävle kommun visar att trenden för Öster följer trenden för hela Gävle 

till stor del (statistiken för hela Gävle kommun är ett utdrag ur Brottsförebyggande rådets databas som 

nås via deras hemsida www.bra.se, bilaga 1) vilket innebär att det är svårt att dra slutsatsen att 

stadsdelsförnyelsen är anledningen till Östers siffror. Men eftersom antalet brott är mycket mindre för 

Öster än för hela Gävle är statistiken och trenden känsligare för små variationer vilket är en 

osäkerhetsfaktor. Det är också viktigt att betänka att Öster varit förknippat med hög brottslighet. Det 

minskade antalet brott är, även om det inte är unikt för Öster, positivt och det kan påverka den 

upplevda tryggheten på Öster. 

 

2.5 Tidigare studier av Öster 

 

Studier av Öster har gjorts tidigare med olika infallsvinklar. Dessa studier fungerar som bakgrund och 

erbjuder intressanta infallsvinklar att arbeta vidare med. 

 

Bland de tidigare studierna av Öster finns Mats Sundins (2007) doktorsavhandling Bra läge men dåligt 

rykte: en jämförande historisk studie av tre stadsdelar i Borås, Eskilstuna och Gävle, samt Sundins 

(2000) studie Stadsdelen Öster – Urban folklore i Gävle 1963-2000. Stadsdelen Öster i Gävle är enligt 

Sundin (2000) en intressant företeelse att studera eftersom stadsdelen ligger så pass centralt i staden 

medan den samtidigt förknippas med problem som stigmatisering och utanförskap. Sundin (2000) 

hävdar att det finns en ”annorlundahet” på Öster som delvis har skapats och återskapats av mediernas 

bevakning av området vilket ofta är den enda bild av Öster som invånare som bor i andra stadsdelar 

får. Öster jämförs i Sundins avhandling med Norrby i Borås och Nyfors i Eskilstuna eftersom 

områdena ligger i ungefär lika stora städer och i ungefär samma läge. Alla tre är 

miljonprogramsområden och avskurna från resten av staden av järnvägen (Sundin, 2007). I Nyfors har 
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problemen i området minskat sedan befolkningssammansättningen ändrats i och med inflyttning av 

studenter. Dessutom har järnvägsbarriären reducerats i och med byggandet av en ny tunnel som 

erbjuder en tryggare passage till centrum. Detta har gett hela området en tryggare känsla (Eskilstuna 

kommun, 2007). I Norrby, Borås, har ett projekt kallat Attraktiva Norrby startats och ska pågå 2009-

2011. Projektet ska skapa attraktivitet genom upprustning, boendeinflytande och ökad gemenskap (AB 

Bostäder i Borås, 2010).  

 

Sammantaget kan Sundins studier (2000; 2007) sägas bygga på medieskildringar av Öster och de 

andra områdena. Dessa studier blir alltså en extern bild av stadsdelen Öster. Den externa bilden 

skildras även i Flods (2006) kandidatarbete vid Högskolan i Gävle med titeln Kulturell mångfald och 

sociala problem möter stadsdelsförnyelse: en studie av Öster i Gävle (Flod, 2006). Intervjuer med 

boende utanför Öster, polisen och förvaltare ger en bild av Öster som förstärker den ogynnsamma 

bilden som förmedlats i Mats Sundins studier.  

 

I Granlund & Robertsson (2001) magisterexamensarbete Hyresgäststyrd områdesförvaltning på Öster 

undersöker de förutsättningarna för självförvaltning på Öster. Med självförvaltning avser de 

invånarnas egna möjligheter att administrera insatser i sin bostadsmiljö. De skriver att bodemokrati 

och självförvaltning är ett allt vanligare arbetssätt bland kommunala bostadsbolag eftersom en rad 

positiva effekter kan uppnås. Förutsättningarna för Gavlegårdarna att införa Bodemokrati och 

självförvaltning på Öster var enligt Granlund & Robertsson (2001) goda men utmaningen var stor. De 

menar även att intresset för Bodemokrati och självförvaltning inte får överskattas utan snarare vara en 

möjlighet för de boende att påverka sin bomiljö och eventuellt kunna sänka sina egna kostnader. 

Parallellt med Bodemokratin måste Gavlegårdarna kunna sköta administrationen själva där 

hyresgästerna inte gör det (Granlund & Robertsson, 2001).  

 

För att undvika att upprepa tidigare studier men samtidigt fylla kunskapsluckor som uppenbarat sig vid 

läsandet av de tidigare studierna har en ny infallsvinkel valts för denna studie om Öster. I nästa kapitel 

presenteras denna infallsvinkel, en teoretisk utgångspunkt, för detta projekt.  
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3. Stadsplanering 

Detta kapitel behandlar den teoretiska utgångspunkten som det fortsatta arbetet grundar sig på. Även 

kritik mot den teoretiska bakgrunden presenteras eftersom det finns olika åsikter för hur stadens 

problem bör lösas.   

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

Byggnader i ett område skapar i sig själva inte samhörighet, det kommer av att människor rör sig i 

området (Gehl, 2010). Arkitekten Jan Gehl publicerade boken ”Livet mellan husen” redan på 1970-

talet men boken har uppdaterats under åren utan att ha förlorat sin ursprungliga mening vilken 

fortfarande är populär bland forskare och samhällsbetraktare. Detta koncept förklarar Gehl (2010, s 

29) bland annat med exemplet att folk stannar och tittar när gatumålare arbetar men när gatumålarna är 

borta går folket som vanligt över gatumålningen igen. Därför är det viktigt att planera för ett liv mellan 

husen och inte bara som en plats att uppehålla sig på (Gehl, 2010). Gehl (2010) och Jacobs (1961) 

pekar på bristerna i den funktionalistiska planeringen och föreslår en planering som präglas av 

människan som ska vistas i vår urbana miljö. Jane Jacobs bekämpade redan på 1960-talet New Yorks 

stadsplanerares planer på nya stora bilvägar som förstörde stadens ekologi. Stadens ekologi är precis 

som naturens ekologi känslig för förändringar och Jacobs förfasade sig över utvecklingen i New York. 

Hennes teorier om stadsplanering fick stort gehör redan på 1960-talet och hon fortsatte kämpa för sina 

idéer med stor framgång långt in på 2000-talet. Jacobs (1961) sätter också människan i fokus. Hon 

menade att den fysiska miljön och de fysiska faktorer som vi förknippar med trygghet är inte 

tillräckliga för att skapa en trygg eller för den delen intressant miljö. Det är människan i den fysiska 

miljön som avgör om staden blir levande eller inte genom sin närvaro. Hon använder ett exempel för 

att tydliggöra sitt resonemang där Jacobs beskriver skillnaden mellan en väl upplyst tunnelbanestation 

och en mörk biosalong. En tunnelbanestation är väl upplyst vilket förutsätts skapa en trygg miljö men 

få vill befinna sig vid tom tunnelbanestation hur upplyst den än är. Ljuset är bara ett bra verktyg om 

det finns människor som använder det till övervakning. Den andra lokalen, en mörk biosalong, saknar 

egenskapen ljus men upplevs av de flesta ändå som trygg på grund av människorna som skapar en 

socialt övervakad miljö (Jacobs, 1961, s 64).  

 

Jacobs (1961) förespråkar en stadsmiljö som präglas av mångfald. Med mångfald i hennes avseende 

menas en blandning av olika typer av människor, byggnader, funktioner och andra komponenter i 

stadsmiljön som parker, landmärken och vatten. Funktionsuppdelning skapar städer och stadsdelar 

som inte är livskraftiga och livfulla. Om zoner för bostäder, kontor, industrier och handel upprättas i 

staden leder detta ofta till att invånarna behöver bil för att ta sig mellan dessa zoner (Jacobs, 1961). 

Funktionsuppdelning med bilberoendet som följd motverkar positiva effekter som kan uppnås när 

människor promenerar i staden. Gehl (2010) instämmer med Jacobs och menar att integrering av olika 
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funktioner och grupper i staden eller stadsdelar låter folket ta del av hela stadens mångfald vilket 

bidrar till att stimulera befolkningen. Ett område som bara har en funktion isolerar dess invånare från 

stadens andra funktioner och grupperingar. Gehl (2010) anser att särskiljning av funktioner bara ska 

göras om fördelarna väger mycket tyngre än nackdelarna. Ett sådant fall kan vara att inte placera 

hyreshus tillsammans med tung industri med tanke på de uppenbara hälsofarorna för de boende (Gehl, 

2010).  

 

När mycket människor rör sig och uppehåller sig i stadens offentliga och semioffentliga miljöer blir 

det en tryggare och mer spännande livsmiljö (Jacobs, 1961). Offentliga miljöer är till exempel gator 

och parker, medan semioffentliga platser kan utgöras av affärer längs gatorna (Jacobs, 1961). Med det 

menas att offentliga miljöer bjuder in alla att använda miljön medan en semioffentlig miljö är 

tillgänglig för alla men med en tydlig prägel av att ytan ägs av någon annan, den är inte fri (Jacobs, 

1961). De offentliga ytornas potential för spontana möten (figur 14) kan enkelt förbättras genom att 

skapa fler och bättre sittplatser (Gehl, 2010).  

 

 

Figur 14. Spontant möte? 

Enligt Wilkerson, Carlson, Yen & Michael (in press) är grannsämja viktigt för individens välmående 

och bidrar till en känsla av tillhörighet. Tillfälliga spontana kontakter grannar emellan sker tre gånger 

oftare än planerade träffar (Wilkerson et al., in press) och de ytliga band som skapas bidrar till en ökad 

trygghets- och samhörighetskänsla (Gehl, 2010; Wilkerson et al., in press). Ett områdes fysiska design 

spelar en viktig roll för grannsämjan. Den fysiska miljön bör uppmuntra till promenader inom 

bostadsområdet eftersom informella och spontana möten kan ske när människor promenerar 

(Wilkerson et al, in press).  
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Bilfria miljöer eller fartdämpande åtgärder i bostadsområden är faktorer som uppmuntrar interaktion 

mellan människor (Wilkerson et al., in press). Även en miljö som är fri från oönskad graffiti och skräp 

uppmuntrar till spontana möten eftersom graffiti och skräp kopplas ihop med risken att bli utsatt för ett 

brott (Wilkerson et al., in press). Wilkerson et al. (in press) framhåller att semiprivata ytor i rummet 

har en viktig funktion för möten mellan grannar eftersom det ofta finns en anledning att uppehålla sig 

där en längre stund. Boendemiljön ska ge möjlighet att ”möta” andra människor på olika sätt. 

Antingen bara genom visuell kontakt eller mer interaktiva kontakter vilka skapas på platser som 

uppmuntrar till att stanna och prata (Wilkerson et al., in press). Detaljer i den fysiska miljön som 

upplevs som semiprivata och därmed är bra för möten är till exempel verandor ut mot ett gåvänligt 

utformat och väl sammanbundet trottoarvägnät (Wilkerson et al., in press). Med det menas att 

semiprivata ytor är privata men uppfattas som mer inbjudande för den utomstående än vad en helt 

privat yta gör (figur 15). En person på en veranda känns mer naturlig att stanna och prata med än en 

person inomhus (Gehl, 2010). 

 

Figur 15. Verandor ut mot gångvägen uppfattas som semiprivat. (Egen bild) 

Enligt Gehl (2010) finns det tre typer av aktiviteter utomhus: nödvändiga, frivilliga och sociala. Dessa 

aktiviteter påverkas mer eller mindre av den fysiska miljön (figur 16). Nödvändiga aktiviteter som att 

pendla till arbetet görs oavsett hur utomhusmiljön ser ut, men vid en god utomhusmiljö tar dessa 

aktiviteter oftast mer tid eftersom den intressanta miljön inbjuder till att sakta ner och betrakta 

omgivningarna. De frivilliga och sociala aktiviteternas intensitet påverkas mer av den fysiska miljön 

än de nödvändiga. De valfria aktiviteterna kan vara att personer sätter sig, äter picknick eller leker. De 

sociala aktiviteterna påverkas av de frivilliga och vid en ökning av de frivilliga aktiviteterna bildas 

även tillfällen att umgås med andra personer i utemiljön (Gehl, 2010).  
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Figur 16. Fysiska miljöns påverkan på olika aktiviteter. Större ring visar på en högre användning av den fysiska miljön 

och vice versa (efter Gehl, 2010, s. 11). 

 

3.2 Kritik av vald teoretisk utgångspunkt 

 

Jacobs teorier står i stark kontrast till Le Corbusiers vision om ”Den strålande staden” där 

storskalighet, bilism och en industrialisering av husbyggnadssektorn präglar idéerna (Hall, 2002). 

Rybczynski & Linneman (1999) pekar på liknande problem som Jacobs när det gäller storstaden, men 

istället för att föreslå lösningar för att förbättra storstadsmiljön menar de att loppet är kört och 

lösningen är den horisontella småstaden istället för den vertikala storstaden. Den nya tekniken med 

internet, satellit-tv, kommunalt vatten och avlopp med mera gör att storstadens fördelar gentemot 

förorten försvunnit vilket är anledningen till storstadens förfall (Rybczynski & Linneman, 1999). 

Bruegmann (2008) hävdar att dagens populära tro på en förtätning av staden har skapats av en felaktig 

tolkning av historien. Sprawl, vilket innebär att staden växer sig allt större genom förorternas 

utbredning, är inget nytt fenomen som kommit med personbilen utan har funnits lika länge som städer 

har funnits (Bruegmann, 2008). Människor har enligt Bruegmann (2008) alltid flytt staden om de har 

haft chansen och motståndare till sprawl har enligt honom en felaktig, romantiserad bild av den täta 

staden.  

 

Det finns alltså olika åsikter om hur staden ska utformas och Jacobs och Gehls kritiker kanske tillhör 

de som anser att lösningen i debatten om miljonprogrammen är att riva problemområden och bygga 

glesare. Som vi nämnt tidigare var rivning (se kapitel 1.1) faktiskt en metod som politiker 

förespråkade i flera fall. Metoder för att lösa problem kommer även nästa kapitel handla om, fast nu 

om vilka metoder som ska lösa problemställningarna i det här examensarbetet.  
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4. Metoder 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i examensarbetet. Bakgrunden till varför en metod har 

valts presenteras och genomförandet beskrivs. För att svara på frågeställningarna som ställdes upp för 

arbetet användes tre olika metoder. Litteraturstudien var bakgrunden till arbetet där teoretisk 

utgångspunkt valdes. Fältstudien utgår från litteraturstudien för att beskriva områdets karaktär och 

fysiska miljö. Enkätstudiens frågor grundar sig också på litteraturstudien och teoretisk utgångspunkt 

vid val av frågor. Tabell 1 visar sambandet mellan metoderna.  

 

Tabell 1. Använda metoder i examensarbetet tillsammans med bakgrunden, indata och utdata för varje metod.  

Metod Bakgrund Indata Utdata 

Litteraturstudie 

 

Förkunskaper, 

Personliga åsikter 

Vetenskapliga artiklar, 

Böcker, Muntlig 

kommunikation, 

Rapporter, Internet 

Teoretisk utgångspunkt. 

Bakgrund och 

sammanhang 

Fältstudie 

 

Teoretisk utgångspunkt, 

Litteraturstudier 

Observationer, foton, 

inventering 

Områdesbeskrivning 

Enkätstudie 

 

Teoretisk utgångspunkt, 

Litteraturstudier 

Svar på utskickad enkät Resultat i form av de 

boendes åsikter, 

uppfattningar och förslag  

4.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis lästes litteratur av Jan Gehl och Jane Jacobs som behandlade fysisk planering och livet i 

staden. Denna litteratur skapade en grund för begrepp och definitioner som styrde det fortsatta letandet 

av information. Resultatet av studien fokuserar därmed på deras teorier och kan tolkas på ett annat sätt 

med en annan utgångspunkt än författarnas. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har sökorden the 

million programme, safety, fear, physical planning, sense of community, barrier effects och sprawl 

använts.  

 

Sökning av övrig litteratur har gjorts via Googles sökverktyg. Även Boverkets publikationsdatabas har 

sökts igenom där mycket information går att få tag på om miljonprogrammet. Information om 

vetenskaplig forskningsmetodik har sökts i böcker och vetenskapliga artiklar. Litteratursökningar har 

genomförts kontinuerligt under arbetets gång allt eftersom arbetets innehåll utvecklats. 
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4.2 Fältstudie 

4.2.1 Fysiska miljön 

 

För att beskriva dagens Öster har en checklista (bilaga 2) använts som utvecklats 2006 av Skanska, 

Boverket, Landskapslaget och Wallenstam (Boverket, 2008). Checklistan skapades för att bedöma 

upprustningsbehovet av utemiljöer i framförallt miljonprogramsområden. Figur 17 visar exempel på 

trygghetsfrågor som finns med i checklistan.  

 

 

Figur 17. Checkpunkter för tryggheten i området från checklistan.   

 

Listan fokuserar i stor grad på den fysiska 

miljön i området men också på den 

upplevda tryggheten och rumsligheten.  

En rundvandring med checklistan 

utfördes av författarna den 3 maj 2011. 

Under tiden fylldes checklistan i och en 

överblick av listans punkter skapades. 

Detta skapade ett underlag för 

bedömningen av stadsdelen.  

Inventeringen är generell för Öster och 

bedömningen av innergårdarna gjordes 

efter en promenad genom hela området. 

Mindre variationer mellan olika gårdar 

har inte redovisats.  

4.2.2 Observationer 

 

Under tre tillfällen om en timme vardera 

har fotgängare och cyklister räknats vid 

korsningen mellan Fältskärsleden och 

Nygatan (figur 18). Första 

observationstillfället var mellan 07.50–08.50 (4:e maj) när många går till jobbet eller skolan. Det 

Figur 18. Översikt över observationsplatsen. Den svarta pricken visar 

observationsplatsen. Det gröna strecket visar tunneln medan det blåa 

strecket visar övergångstället över Fältskärsleden (© Lantmäteriet 

Gävle 2011. Medgivande I 2011/0077). 
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andra tillfället var mellan 14.00–15.00 (5:e maj) när många kommer hem från skolan. Det tredje 

tillfället var mellan 16.15–17.15 (5:e maj) när många kommer hem från jobbet. Detta gjordes för att ta 

reda på vilken väg som används mest när personer rör sig mellan centrum och Öster. Alternativen stod 

mellan tunneln under Fältskärsleden eller att ta övergångstället över Fältskärsleden. Utöver detta 

räknades också bilar på Nygatan för att få en bild över trafiktätheten och se hur trafiksituationen 

påverkade området som helhet. 

4.3 Enkätstudie 

Enkäter är ett bra verktyg för att ta fram primär data om människor och deras beteende, attityder och 

åsikter (Flowerdew & Martin, 2005). Eftersom enkäter är så vanligt förekommande i dagens samhälle 

menar Flowerdew & Martin (2005) att det är viktigt att varje enkät som genomförs är väl genomtänkt 

och betydelsefull. Annars är den svarandes tid bortkastad och förtroendet, viljan, för framtida 

enkätstudier minskar. Enkäterna för denna studie utformades med tio frågor varav tre kategoriserande 

frågor, fem strukturerade frågor om Öster och två öppna frågor (bilaga 3). Genom att använda 

förhållandevis få frågor och en internetbaserad enkät, skulle inlämningen och genomförandet av 

enkäten vara i enklaste laget.   

 

En enkätstudie ska enligt Flowerdew & Martin (2005) vara tillförlitlig (resultatet ska kunna upprepas) 

och giltig (enkäten har uppfyllt sitt syfte och går att lita på). De fallgropar som behöver undvikas för 

att få ett bra svar är fel i urvalet, fel i svarsformulären eller uteblivna svar (Flowerdew & Martin, 

2005). Systemet för urvalet, en enkel utformning av enkäten samt påminnelse i varje trappuppgång är 

åtgärder som vidtagits för att undvika dessa fallgropar.  

4.3.1 Utformning av frågor 

 

Enligt Flowerdew & Martin (2005) kan data från enkäter delas in i klassificerande frågor, 

beteenderelaterade frågor samt frågor som undersöker attityder, åsikter och trosuppfattningar. De 

sistnämnda är det som är svårast att samla in eftersom det ligger nära till hands för den svarande att 

vilja vara till lags och välja ett svar som denne tror förväntas. Själva formuläret riskerar också att styra 

den svarande genom utformningen av frågan eller på grund av att den svarande känner skam över att 

de inte har någon åsikt eller uppfattning om det specifika ämnet (Flowerdew & Martin, 2005).  

 

I denna studie användes frågor som behandlade de svarandes attityder och åsikter till tryggheten och 

trivseln på Öster. Dessutom uppmanades de svarande att fritt beskriva sin åsikt om Öster och vad som 

skulle kunna förbättras i framtiden. Nedan följer en förklaring till varför frågorna var av betydelse för 

denna studie. Trygghet är en grundläggande variabel och därför går denna in mycket bland de andra 

frågorna i enkätstudien. 
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Kategoriserande frågor 

Pain (2001) skriver att kvinnor generellt upplever mer otrygghet i samhället även om det även finns 

många individuella och kulturmässiga variationer. Mäns, framför allt unga mäns, upplevda rädsla är 

ofta underskattad eftersom de oftast har utmålats som orsaken till andras rädsla trots att brottsstatistik 

tyder på att män oftare är utsatta för brott än kvinnor (Pain, 2001). Det kan därför vara intressant att 

undersöka om förändringarna har påverkat kvinnor och mäns upplevda trygghet olika. 

 

Åldersgruppers syn på förändringarna på Öster är en faktor som undersöktes. En studie från 

Storbritannien har visat att personer i åldrarna 16-25 är de som är mest rädda för att utsättas för 

personligt våld (Moore & Shepherd, 2007). När det gäller att bli bestulen på personliga ägodelar är 

människor mellan 40-60 mest rädda (Moore & Shepherd, 2007). Åldersintervallet 18-30, 31-50, 51-65 

och 66+ valdes för ålderskategoriseringen. Dessa åldrar speglar enligt författarna olika tidsskeden i 

livet. Eftersom människor är olika är det svårt att generalisera vilka livssituationer som förknippas 

med olika åldrar. Detta innebär utformningen av ålderskategorierna kan se annorlunda ut i en annan 

undersökning.  

 

Churchman (2003) menar att den fysiska miljön i ett bostadsområde påverkar barns förmåga att leka 

själv ute i tidig ålder. Det som påverkar är bland annat närheten till vuxna, utbudet av aktiviteter i en 

tillräckligt stor öppen yta, trafiksituationen och komforten för de vuxna som eventuellt övervakar 

leken (Churchman, 2003). Jacobs (1961) menar att en levande stadsdel har en bra uppfostrande effekt 

på barn eftersom många människor samtidigt hjälps åt att hålla uppsikt över barnen. Föräldrar känner 

en större trygghet att låta sina barn leka ute på platser som är bevakade av många vuxna (Jacobs, 

1961). Det är därför intressant att undersöka barnfamiljers upplevda trygghet av området jämfört med 

hushåll som bara består av vuxna eftersom positiva spiraler för den sociala miljön kan skapas om 

föräldrar är trygga med att släppa ut sina barn för att leka. 

 

Strukturerade frågor 

En viktig faktor för att göra upprustningar i bostadsområden är att minska vakanser samt att öka 

hyresintäkterna och fastighetsvärdet (Boverket, 2007; Boverket, 2008). Därför är det intressant att veta 

om stadsdelsförnyelsen är den avgörande faktorn till valet att bosätta sig på Öster vilket i slutändan 

kan skapa en bättre ekonomi för Gavlegårdarna. På grund av detta frågades det hur viktigt 

stadsdelsförnyelsen var för respondenternas beslut att flytta till Öster.  

 

Studier har visat att kvalitén på ett bostadsområde påverkar känslan av tryggheten (Austin et al, 2002). 

Upprustningen på Öster hade som mål att skapa ett tryggare område och därför frågades det om hur 
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tryggt det är på Öster. Denna statistik kan jämföras med brottsstatistik för området för att se om 

känslan av trygghet speglar den faktiska utvecklingen av antalet brott i stadsdelen. 

 

En fråga undersökte hur de boende trivdes på Öster. Detta kan sedan analyseras med 

stadsdelsförnyelsens åtgärder för att se vad som har gjorts bra för att skapa ett mer trivsamt område, 

och vad som kan göras bättre. Det är även intressant att se hur de andra frågorna kan kopplas till 

trivseln. Ifall utemiljön används i stor utsträckning kan det vara en bra social mötesplats. Därför 

frågades det om hur ofta personer vistas i utemiljön på Öster. Om utemiljön inte används kan det vara 

intressant att försöka hitta problemen. Gör den området vackrare eller kan det vara en källa till 

otrygghet? Det är även intressant att se om en viss kategori använder utemiljön mer än andra. 

Utformningen kanske lockar vissa grupper medan andra grupper ogillar utemiljön. 

 

Öppna frågor 

Här fick svaranden chansen att skriva om det bästa med Öster och vilka förbättringar som kan göras i 

framtiden för att fortsätta utveckla stadsdelen. Frågorna som ställdes var ”vad skulle kunna förbättras 

på Öster?” och ”vad är det bästa med Öster?”. De öppna frågorna var tänkta att ge nya infallsvinklar 

på Öster och upptäcka eventuella viktiga aspekter som inte tagits med i de strukturerade frågorna.  

4.3.2 Enkätens utförande 

 

Webbtjänsten Googles verktyg för enkäter användes för att skapa tre olika enkäter. Enkäterna 

motsvarar före, under och efter den upprustning av den fysiska miljön som gjordes på Öster mellan 

2001-2009. En enkät var för de som bott på Öster sedan innan 2001 för att förnyelsen började detta år. 

En för de som flyttat in mellan 2001 och 2009 samt en för de som flyttat in mellan 2009-2011 

eftersom stadsdelsförnyelsen i stora drag var färdig. 

 

Sills & Chong (2002) skriver att det i högteknologiska och välutbildade länder finns stora fördelar 

med att använda internetenkäter jämfört med pappersenkäter. Kostnaden, snabbheten i utskick och 

inhämtning samt enkelheten i sammanställning av informationen är de stora fördelarna med 

internetenkäter (Sills & Chong, 2002). Andelen kvinnor och män som har tillgång till internet i 

Sverige för 2010 var 91 % respektive 92 % av hela befolkningen (SCB, 2010). Detta gör att enkäter på 

internet kan nås av nästan hela Sveriges befolkning. Internet och datorer är mer attraktivt för vissa 

åldersgrupper och därför är det en större chans att dessa grupper fyller i en enkät om den finns 

tillänglig på internet istället för pappersform (Van Selm & Jankowski, 2006). Dessa åldersgrupper är 

troligtvis den yngre delen av befolkningen eftersom de har växt upp med internet. I detta fall vägde 

fördelarna med en internetenkät tyngre än risken att vissa åldersgrupper inte hade lika stor tillgång till 

enkäten. 
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Efter enkäternas färdigställande skapades en hemsida på internet via www.gratishemsida.me. På 

hemsidan fanns länkar till enkäterna publicerade tillsammans med information om arbetet och 

kontaktuppgifter för att de tillfrågade enkätdeltagarna skulle känna förtroende för studiens upplägg 

(bilaga 4).  

 

Torsdagen den 28 april 2011 lämnades 260 informationsblad ut till de utvalda respondenterna där kort 

information om arbetet, hur enkäterna fylldes i och kontaktinformation presenterades (bilaga 5). 

Urvalet utgick ifrån hela lägenhetspopulationen på Öster där en person från varje hushåll skulle svara. 

För att få en blandning av olika stora hushåll och hushåll med olika ekonomiska förutsättningar 

delades enkäten ut enligt ett system. Systemet innebar en jämn fördelning av enkäten till lägenheter av 

olika storlek. Systemet bygger på att lägenheter som ligger i lodrätt förhållande till varandra har 

samma utformning (Personlig kommunikation med Ulf Gavlefors, projektledare Gavelgårdarna AB, 

27 april 2011). Därför delades till exempel tre informationsblad ut i ett tre våningar högt hus med tre 

lägenheter på varje våning. Högst upp delades ett informationsblad ut till lägenheten på höger sida. På 

mittenvåningen delades ett informationsblad ut till lägenheten i mitten och längst ner delades ett 

informationsblad ut till lägenheten på vänster sida. Mönstret förklaras i detalj i bilaga 6.  Insamlingen 

av enkäterna skedde automatiskt via internet och svaren sparades i excelformat med hjälp av Google 

Documents. Tisdagen den 3 maj 2011 sattes påminnelser upp på entrédörren i varje trappuppgång som 

påminde de som fått enkäten om att fylla i den (bilaga 7). Påminnelsen annonserades på förmiddagen 

efter normal dagarbetstids början för att de boende skulle se påminnelsen när de kom hem från arbetet 

eller annan aktivitet. Innan påminnelsen hade 28 svar inkommit och efter påminnelsen tillkom 14 svar. 

Slutdatum för inlämning av svar var söndagen den 8 maj 2011. 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av fältstudien och enkätstudien. Litteraturstudiens resultat vävs 

in i övriga delar av arbetet och har därför ingen egen rubrik.  

5.1 Fältstudie 

I avsnittet beskrivs resultatet av de observationer som gjordes av trafiksituationen och människors 

vägval till och från Öster. Dessutom redovisas resultatet av inventeringen av den fysiska miljön som 

gjorts.  

5.1.1 Observationer  

Under de tre tillfällen som observationerna gjordes användes övergången över Fältskärsleden 290 

gånger och tunneln under Fältskärsleden endast 80 gånger. Se tabell 2 för sammanställning av 

observationerna av vägval. Noterbart var att ett 20-tal personer gick eller cyklade rakt över 

Fältskärsleden utan att använda anvisat övergångsställe. Dessa finns i statistiken registrerade som 

”Över vägen”. Vid första observationstillfället var vädret soligt med måttlig vind. Vid andra tillfället 

var vädret soligt och vindstilla och vid det tredje tillfället var det molnigt väder och svag vind. Därför 

bör inte vädret ha spelat in speciellt mycket på valet av väg.   

Tabell 2. Vald väg vid passage av Fältskärsleden. Tabellen visar antalet personer som valde övergångsstället över 

Fältskärsleden respektive tunneln under Fältskärsleden vid tre olika observationstillfällen.   

Vald 

väg/Tidpunkt 

4 maj -11,  

14.00–15.00 

5 maj -11,  

07.50-08.50 

5 maj -11,  

16.15–17.15 

Totalt  

Över vägen 101 77 112 290 

Gångtunneln 35 18 27 80 

 

Under de tre observationstillfällena körde 300 bilar på Nygatan vilket resulterar i drygt 1,5 bilar per 

minut. Det finns bara en bilväg in i stadsdelen vilket gör att koncentrationen av bilar är hög vid 

infarten på Nygatan. Avsaknaden av fler infarter gör även att stadsdelen kan uppfattas som 

svårtillgänglig för bilister. 

 

Kommunikationen mellan bilförarna och fotgängare/cyklister var under flera tillfällen bristfällig vilket 

ledde till att bilförarna styrde in i fel körfält för att undvika kollision med fotgängaren eller cyklisten. 

Infartsområdet saknar övergångsställe över Nygatan vilket bidrar till den dåliga kommunikationen 

(figur 19). Enligt Gehl (2010) kan orsaken till att fler väljer övergångstället vara att den vägen är 

lättare att se visuellt och därför upplevs som kortare. Tunneln innebär en höjdskillnad vilket också 

uppfattas som ”längre”. Utöver detta hindras cyklisters nedfart till tunneln av en hög trottoarkant. 

Även cykelbana längs med Nygatan saknas. Under de tre observationstillfällena passerade ungefär 
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fyra bussar i timmen. Eftersom Nygatan är smal och saknar cykelbana utsätts cyklisterna för extra hög 

risk när det passerar bussar. Detta kan bidra till otrygghet för de boende på Öster.  

 

 

Figur 19. Nygatans utfart(markerad med röd pil) mot Fältskärsleden. 

5.1.2 Inventering av den fysiska miljön 

Det första intrycket av Öster är att det är en välskött stadsdel som är hel och ren med fina gårdar utan 

klotter eller dylikt. Stadsdelen saknar idag några givna målpunkter som till exempel affärer eller 

matställen dit folk från andra stadsdelar i Gävle kan förväntas söka sig till. Genom att skapa 

målpunkter i ett område kan människors rörelsemönster påverkas (Boverket, 2008). Till exempel finns 

det en skateboardanläggning mellan Öster och Gävle strand som är välanvänd av barn och ungdomar 

(figur 20). Även Korpens bollhall som bland annat används till innebandy och badminton ligger 

utanför Öster bredvid Gävle strand. Dessa anläggningar är målpunkter som gör att människor behöver 

passera Öster vilket bidrar till livfullheten och den trygghet som uppstår när människor rör sig i 

utemiljön. 
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Figur 20. Skateboardparken med Gävle strand i bakgrunden. Hit kommer många ungdomar för att umgås 

och åka skateboard.   

Gårdarna på Öster är av mycket hög standard och med sittplatser, bord samt en lekplats för de mindre 

barnen. I figur 21 visas en av gårdarna med växtligheten i förgrunden och lekpark i bakgrunden. Den 

större parken består av kuperad terräng med en boulebana och en allmän grill kompletterad med 

sittplatser. Nygatan har längs kanalsidan en trädallé som effektivt skymmer vyn mot Gevaliafabriken 

på sommarhalvåret och bidrar till en grönskande miljö. På innergårdarna finns det flertalet träd som 

bidrar till en grön stadsdel. 

 

 Figur 21. Exempel på gårdsmiljö på Öster med prydnadsträd och lekpark i bakgrunden. 
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Träden gör att skuggområden från solen går att hitta, men på de flesta ställen lyser solen igenom och 

skapar soliga platser. Däremot är det svårt att hitta skydd från vinden. Framför allt på Nygatan och 

nära punkthusen är vinden kraftigare än andra delar av området.   

 

Bilparkeringen för de flesta bilarna på Öster är placerat i utkanten av området mot Strömsbrovägen. 

Personer med bil tvingas gå en bit till sina trappuppgångar vilket gör att och gångtrafiken till stor del 

ersätter biltrafiken i stadsrummet. Cykelparkeringar är placerade mitt emot ingångarna och det finns 

cykelrum i varje trappuppgång.       

 

Sophusen är som majoriteten av bilparkeringarna placerade i utkanten av området mot 

Strömsbrovägen. Där finns chansen att källsortera sopor. Däremot saknas det rum för hantering av 

grovsopor.  

 

På flertalet av husen finns det väggmålningar av konstnären Rolfcarlwerner som speglar stadsdelens 

boende (Figur 22). Poängen med målningarna är att skapa en större samhörighetskänsla bland 

invånarna och därför fick de boende själva rösta fram motiven på väggarna (Personlig kommunikation 

med Hans Helmerson, projektledare Gavlegårdarna AB, 27 april 2011). 

 

Figur 22. Väggmålning på Öster som föreställer en familj från Öster som umgås.  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till Öster med bil är begränsad eftersom bilar endast kan åka ut eller in på Nygatan 

via Fältskärsleden. För gång- och cykeltrafik finns även en infart från Strömsbrovägen och vid andra 

änden av Nygatan mot Gävle Strand. Tillgängligheten inom området är däremot väldigt god eftersom 

området är litet och valmöjligheterna av gång och cykelvägar är stor. 
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Trygghet & trafiksäkerhet 

Belysningen är bra med väl upplysta innergårdar och gator. Tryggheten byggs också på i och med att 

husen är vinklade mot innegårdarna vilket, gör att det är många som kan ha uppsikt över stora delar av 

området. Det finns flera vägar som leder till husen i området vilket gör att tryggheten ökar. Däremot 

har majoriteten av husens kortsidor en avsaknad av fönster vilket gör att dessa platser kan kännas 

otrygga. Passagerna mellan husen är också en sådan plats där det är trängre och mindre bevakat. 

Tryggheten för fotgängare och cyklister anses vara dålig på Nygatan eftersom bussar och bilar 

kommer i hög fart och de flesta personer tar sig över Nygatan istället för att använda tunneln under 

Fältskärsleden. En avsaknad av ett naturligt övergångställe gör att fotgängare och cyklister ofta 

befinner sig på Nygatan vilket kan öka risken för olyckor. 

 

Tydlighet 

Gårdarna mellan husen är allmänna men troligtvis används de mest av de närmast boende vilket ger 

känslan av dem som semioffentliga. Vid flera av husen har bottenvåningen egen terrass och mellan 

dem finns det grönytor som känns privata även om de är allmänna. Dessa ytor skulle kunna utnyttjas 

bättre som uteplatser för de boende i markplan (Boverket, 2008). Längs med vissa gångstråk ligger 

uteplatserna i direkt anslutning till gångvägarna och dessa uteplatser uppfattas som semiprivata (figur 

23).  Utöver detta är entréerna till husen och gångvägarna tydliga.   

 

Figur 23. Uteplatser i direkt anslutning till gångväg. Närheten mellan gångväg och uteplats inbjuder till 

kontakt mellan människor och därför upplevs uteplatserna som semiprivata.  

 

Rumslighet 

Gårdarna uppfattas som proportionella i förhållande till husstorlek och höjd. Gårdarnas naturliga 

avgränsningar är byggnader och vegetation.   
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5.2 Resultat av enkäter 

Utav de 260 lägenheter som tilldelades enkäten svarade 42 stycken. Eftersom ett tillräckligt stort antal 

enkäter inkommit kan resultatet analyseras. Tabell 3 visar antal respondenter för varje enkät. Tabell 4 

visar åldersfördelningen mellan respondenterna tabell 5 visar antal svarande med barn i hushållet och 

tabell 6 visar fördelningen mellan könen.  

 

Tabell 3. Antal svarande per enkät. 

Före 2001 2001-2009 2009-2011 Totalt 

6 22 14 42 

 

Tabell 4. Åldersfördelning. 

18-30 31-50 51-65 66+ 

17 14 10 1 

 

Tabell 5. Hushållsstruktur. 

Barn i hushållet Ej barn i hushållet 

18 24 

 

Tabell 6. Fördelning mellan könen. 

Kvinna Man 

21 21 

 

5.2.1 Inflyttade före 2001 

 

Av de totalt 42 som svarade på enkätstudien flyttade sex stycken in före 2001 och gjorde därför 

enkäten som riktade sig till dem. Internt material från Gavlegårdarna visar att Öster haft en 

omflyttning på i snitt 30,3 % varje år mellan 2001 och 2009 vilket innebär att chansen att få tag i 

personer som bott i området sedan innan 2001 minskat (bilaga 8). Eftersom ingen exakt siffra på den 

totala storleken av den gruppen gått att få tag på kan inga slutsatser dras av statistiken för denna grupp. 

Därför har fokus riktats mot de öppna frågorna i slutet av enkäten.  

 

I tabellerna 7 och 8 redovisas ålders - och könsfördelningen. Tabell 9 visar om de svarande bor 

tillsammans med barn (0-17år).  
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Tabell 7. Åldersfördelning. 

18-30 31-50 51-65 66- 

0 3 3 0 

 

Tabell 8. Fördelning mellan könen. 

Kvinna Man 

2 4 

 

Tabell 9. Hushållsstruktur. 

Barn i hushållet Ej barn i hushållet 

3 3 

 

Två personer menade att stadsdelsförnyelsen hade stor eller mycket stor inverkan på beslutet att bo 

kvar på Öster. 4 av 6 svarande uppgav att de hade bott kvar på Öster även om stadsdelsförnyelsen inte 

ägt rum. Samtliga verkar dock nöjda överlag med den utveckling som skett i stadsdelen vilket visas av 

att både trivseln och tryggheten har ökat bland de svarande.  

 

När det gäller frågan: ”Vad är det bästa som stadsdelsförnyelsen har fört med sig?” är den ökade 

storleken på balkongerna uppskattat. Även det estetiska och trygghetsmässiga nämns med borttagna 

buskar, renoverade fasader och rymligare entréer. En av de svarande skriver att den höjda hyran som 

kommit av upprustningen var positivt. 

 

Gällande frågan: ”Vad tycker du behövs för att göra Öster till en ännu bättre stadsdel i framtiden?” 

svarar två av respondenterna att de inte vet vad som skulle kunna bli bättre. Bland förslagen till 

förbättring av den fysiska miljön nämns en ny infart till området, ett sommarfik och bättre städning av 

trappuppgångarna. 

5.2.2 Inflyttade 2001-2011 

 

Sammanställning av strukturerade frågor 

Av de totalt 42 som svarade på enkätstudien flyttade 22 stycken in mellan 2001 och 2009 och 14 

stycken flyttade in mellan 2009-2011. Eftersom antalet svar för var och en av enkäterna var för få 

sammanställdes svaren på dessa två enkäter till ett gemensamt resultat. Resultaten av dessa två enkäter 

kunde sammanställas eftersom alla frågor utom en var identiska (bilaga 3). Den särskiljande frågan, 

som behandlade vikten av stadsdelsförnyelsen för deras beslut att flytta till Öster, var olika formulerad 

till de båda grupperna men hade samma innebörd och svaren går därför att jämföra. Enkäten för de 
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som flyttade till Öster innan 2001 skiljde sig för mycket i frågeställningarna för att kunna 

sammanställas med de andra enkäterna. I tabell 10 och 11 redovisas köns- och åldersfördelningen. 

Tabell 12 visar om de svarande bodde tillsammans med barn (0-17 år). Trots sammanställningen av de 

två enkäterna är antalet svarande få. Resultat där mer än en kategoriserande faktor används blir inte 

trovärdiga pågrund av det låga antalet i varje kategori. I resultatavsnittet redovisas endast resultat med 

en kategoriserande faktor tillsammans med varje fråga.  

 
Tabell 10. Åldersfördelning bland de 36 svarande. 

18-30 31-50 51-65 66- 

17 11 7 1 

 

Tabell 11. Fördelning mellan könen bland de 36 svarande. 

Kvinna Man 

19 17 

 

Tabell 12. Hushållsstruktur, barn i hushållet, bland de 36 svarande. 

Barn i hushållet Ej barn i hushållet 

15 21 

 

Till de som flyttade in på Öster mellan 2001 och 2009 ställdes frågan: ”Hur viktig var den pågående 

stadsdelsförnyelsen för ditt beslut att flytta in på Öster?”. De som flyttade in på Öster mellan 2009-

2011 fick frågan: ”Vilken inverkan hade stadsdelsförnyelsen för ditt beslut att flytta till Öster?”. Figur 

24 visar att 61 % av de svarande i båda svarsgrupperna uppgav att stadsdelsförnyelsen var viktig eller 

mycket viktig för beslutet att flytta till Öster. Det finns inga tydliga skillnader mellan könen, de olika 

åldersgrupperna eller mellan de svarande som lever tillsammans med barn och de som inte gör det. 

Figur 25 och 26 visar tendensen att fler män än kvinnor lägger stor vikt på stadsdelsförnyelsen vid 

flyttbeslutet.   



35 

 

 

Figur 24. Stadsdelsförnyelsen betydelse för beslutet att flytta till Öster (absoluta tal inom parentes, totalt 36 personer). 

 

Figur 25. Stadsdelsförnyelsens betydelse för mäns beslut att flytta till Öster (totalt 17 personer). 
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Figur 26. Stadsdelsförnyelsens betydelse för kvinnors beslut att flytta till Öster (totalt 19 personer). 

Majoriteten av respondenterna anser att det är tryggt eller mycket tryggt på Öster. 28 % av de svarande 

känner sig otrygga eller mycket otrygga (figur 27). Skillnaden mellan kvinnor och mäns 

trygghetskänsla är knappt märkbar. Inte heller ålder verkar ha någon tydlig inverkan på upplevd 

trygghet. Däremot visar figur 28 att personer utan barn i hushållet är de som känner sig mycket 

otrygga. Av de som har barn i hushållet är det ingen som känner sig mycket otrygg.  

 

Figur 27. Österbornas upplevda trygghet (absoluta tal inom parentes, totalt 36 personer). 
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 Figur 28. Upplevda tryggheten hos personer med barn och utan barn i hushållen. 

Invånarnas upplevda trygghet och trivsel på Öster stämmer till stor del in på utvecklingen av antalet 

brott i området.  Personer som har bott på Öster sedan före 2001 anser att tryggheten har ökat vilket 

styrks av det minskade antalet anmälda stölder och inbrott. Majoriteten av inflyttade mellan 2001 och 

2011 tycker också att tryggheten är god på Öster. Sedan 1997 har antalet fall av misshandel tenderat 

att öka sett över perioden 1997-2010 vilket inte speglar den upplevda tryggheten. Förklaringen till 

detta kan vara att det under 2009 och 2010 skett en kraftig minskning av antalet anmälda 

misshandelsfall vilket på ett bättre sätt speglar den upplevda tryggheten. Även en minskning av andra 

typer av brott som stölder och skadegörelse speglar de svarandes upplevda trygghet.   

 

Figur 29 visar att trivseln på Öster generellt sett är god. 86 % av de svarande trivs bra eller mycket bra 

på Öster. Den enda kategorin av svarande som skiljer sig från mängden är de i åldrarna 31-50. I den 

kategorin har 3 av 10 svarat att de trivs mindre bra vilket skiljer sig från de andra grupperna. 
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Figur 29. Upplevd trivsel på Öster (absoluta tal inom parentes, totalt 36 personer). 

Tryggheten påverkar hur de svarande trivs på Öster. Det tydligaste exemplet på det är att de fem 

personer som anser att det är ”mycket tryggt” på Öster även trivs ”mycket bra” i området. De som 

anser att det är ”tryggt” på Öster anger också i de flesta fall att de trivs bra (11 av 19) eller mycket bra 

(7 av 19). De två som svarar att de inte alls trivs bra på Öster svarar också att de anser att det är 

mycket otryggt i området (figur 30). 

 

 

Figur 30. Staplarna visar sambandet mellan de svarandes upplevda trygghet och trivsel. 

Användningen av utemiljön på Öster skiljer sig mycket åt bland de boende. 33 % av de boende 

använder miljön flera gånger i veckan medan 19 % uppger att de aldrig använder utemiljön. 

Sammantaget använder 50 % av befolkningen utemiljön regelbundet på veckobasis (figur 31). Det är 
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vanligare att personer som lever tillsammans med barn använder utemiljön än de som bor utan barn. 

Även svarande i åldrarna 51-65 uppger att de använder utemiljön frekvent vilket skiljer sig från övriga 

åldersgrupper. 

 

Figur 31. Österbornas användning av utemiljön (absoluta tal inom parentes, totalt 36 personer). 

Hur mycket olika personer vistas i utemiljön hänger ihop med hur trygga de känner sig (figur 32). 58% 

(14 av 24) av de som uppger att de är trygga eller mycket trygga vistas minst en gång i veckan i 

utemiljön. Motsvarande siffra för de som känner sig otrygga eller mycket otrygga är 20 % (2 av 10). 

 

Figur 32. Sambandet mellan användning av utemiljön och upplevd trygghet. 
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Även trivsel och vistelser i utemiljön har ett samband. Av de fem personer som trivs mindre bra eller 

inte alls bra på Öster anger fyra stycken att de aldrig eller endast någon enstaka gång vistas i 

utemiljön. Undantaget är en person som vistas i utemiljön flera gånger i veckan men trivs mindre bra 

med att bo på Öster. 

 

Tydligt är att utemiljön på Öster framför allt uppskattas för att den gör området vackert (tabell 13). 

Inga betydande skillnader upptäcktes mellan inställningen till umgänges-, lek- och 

avkopplingsmöjligheterna. Endast två personer ansåg att utemiljön på Öster inte var bra på något av de 

sätt som föreslogs av förslagsalternativen. 

 
Tabell 13. Sammanställning av svar för parkmiljöns egenskaper (Max svarande per kategori är 36 och fler än ett svar fick 

markeras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler kvinnor (47 %) än män (29 %) ansåg att parkmiljön var bra för att umgås och de uppskattade även 

lekmöjligheterna i parkmiljön mer än män. För lekmöjligheterna var motsvarande siffror 47 procent 

för kvinnor och 35 procent för män.  

 

Hushåll med barn uppskattar lekmöjligheterna i utemiljön mer (47 %) än hushåll utan barn (38 %). 

Hushåll utan barn anser istället att utemiljön erbjuder bra umgängesmöjligheter (48 %) jämfört med 

hushåll med barn (20 %).   

 

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är att med sjunkande ålder uppskattas lekmöjligheterna mer och 

med stigande ålder uppskattas avkopplingsmöjligheterna mer. När det gäller umgängesmöjligheterna 

skiljer sig den yngsta ålderskategorin från de andra. 41 procent av den gruppen uppskattar 

umgängesmöjligheterna i utemiljön på Öster jämfört med drygt 27 procent av de äldre 

ålderskategorierna.  

 

Tre personer valde alternativet ”Annat” på denna fråga och skrev egna alternativ. Dessa var 

”Parkmiljön ger skydd åt brottslingar nattetid”, ”Mycket goda kulturella möten” samt ”Ingen aning”. 

 

Parkmiljön gör området vackert 24 

Parkmiljön erbjuder bra lekmöjligheter 14 

Parkmiljön är bra för att umgås 13 

Parkmiljön erbjuder bra avkopplingsmöjligheter 13 

Parkmiljön är inte bra på något av ovanstående sätt: 2 

Annat:  3 
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En annan intressant aspekt av utemiljöns egenskaper är att de som aldrig eller endast någon enstaka 

gång använder utemiljön på Öster nästan inte alls uppskattar avkopplingsmöjligheterna i utemiljön. 

Endast 1 av 14 anger bra avkopplingsmöjligheter som en egenskap hos utemiljön på Öster. För de som 

vistas i utemiljön minst en gång i månaden är motsvarande siffra 29 % (7 av 24). 

 

Sammanställning av de öppna frågorna 

I de öppna frågorna framhåller respondenterna att det bästa med Öster är närheten till centrum och det 

centrala läget. Även närheten till centralstationen uppskattas. I framtiden framhåller respondenter att 

länken mellan Öster och centrala Gävle behöver förbättras eftersom den nuvarande lösningen med 

tunneln och övergången över Fältskärsleden inte är bra.    

 

Låga hyror nämns också ofta som en positiv egenskap men det finns även en som nämner att hyrorna 

är på väg upp och denne vill få ut mer av de extra pengar som tas ut i hyran.  

 

Väggmålningarna som gjorts i området är uppskattade och många tycker Öster är ett tilltalande 

område rent estetiskt. Flera nämner att städningen, klottersaneringen och underhållet sköts mycket bra. 

Här finns det dock en motsättning bland invånarna eftersom ännu fler nämner problem med sopor och 

städning som något som behöver bli bättre i framtiden. Skräpet i området förefaller vara en följd av att 

vissa boende inte bär sina sopor till soprummen i utkanten av området. Istället nämns det att sopor 

hittas nedslängda från balkongen eller utställda i trappuppgången. Rum för hantering av grovsopor 

saknas enligt några svarande vilket leder till att bråte ställs ut i trappuppgångar. Detta är något som 

även noterades vid inventeringen av området.  

 

När det gäller service i området efterfrågas en ny och större livsmedelbutik, alternativt en utveckling 

av det befintliga Östers Livs. Förslag finns även på en pizzeria och ett sommarfik i området.  

Få tar upp biltrafiken som ett problem. En ny infart till Öster samt fartdämpande åtgärder på Nygatan 

är de enda förslag som kommer fram. Angående parkeringar finns det både positiva kommentarer och 

förslag på förbättringar. Bland annat efterfrågas fler gästparkeringar och att ”skrotbilar” fraktas iväg. 

Den nya busslinjen genom Öster till centrum är positivt för området. Bättre cykelparkeringar är också 

ett önskemål från flera. Fler cykelförråd, tak över cykelparkeringarna och mer stöldsäkra cykelställ 

och cykelförråd är åtgärder som efterfrågas. Gårds- och parkmiljön får flera uppmuntrande 

kommentarer och lekmöjligheterna för barnen beröms tillsammans med grillplatsen och boulebanan. 

På frågan om vad som är det bästa med Öster skriver till exempel en svarande att ”människorna man 

möter ute, i affären och parkmiljön som gör området mysigt på något sätt”. En annan person 

berömmer den fysiska miljön på följande sätt:  
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” små avgränsade gårdar, typ fyrkanter, bra grannar som passar att bo i ett hyresområde i det avseendet 

att de står ut med sina grannar och kan handskas med det faktumet att alla är vi olika, det finns ett stort 

utrymme av tålamod och överseende hos majoriteten som bor på öster. Det gör Öster till en bland de 

bättre hyresområde som finns i Gävle…”. Det finns även förslag på förbättringar i utemiljön som 

innefattar fler sittplatser och bord, samt ett större utbud för de personer som inte har barn. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att stadsdelsförnyelsen bidragit till att många använder utemiljön vilket enligt Gehl 

(2010) och Jacobs (1961) leder till fler naturliga möten i stadsdelen. Enkätsvaren visar att 

barnfamiljerna uppskattar lekmöjligheterna som utemiljön innebär och vid inventeringen av utemiljön 

på Öster märks det tydligt att satsningar gjorts på lekparker och redskap för lek. Det är tydligt att 

samband finns mellan utemiljön och Österbornas upplevda trygghet och trivsel. Eftersom utemiljön 

har förbättrats på Öster under stadsdelsförnyelsen leder det till ökad trygghet och trivsel. Enkelt 

uttryckt finns det två miljöer som påverkar de boendes trivsel på Öster. De boendes privata ytor, 

innemiljön, samt de offentliga ytorna, utemiljön. Som tidigare nämnts värderade Österborna en 

förnyelse av utemiljön högre än upprustning av lägenheterna. Detta pekar på att utemiljön är den 

viktigaste faktorn för att skapa trygghet och trivsel i stadsdelen (figur 33).  

 

 

Figur 33. Utemiljön är den viktigaste faktorn för att skapa trygghet och trivsel på Öster. 

Observationer har visat att personer undviker att använda tunneln under Fältskärsleden. Istället väljer 

många att använda övergångstället vilket infrastrukturen vid infarten till Öster inte är anpassat för. 

Detta tillsammans med en avsaknad av målpunkter för Gävlebor utanför området gör Öster till en 

isolerad stadsdel. Även enkätstudien visar att sociala målpunkter inom området och en ombyggnad av 

passagen till centrum är något som efterfrågas av de boende. Detta är även något Jacobs (1961) menar 

är viktigt för områdets vidare utveckling eftersom det bidrar till livfullheten och invånarnas upplevda 

trygghet och trivsel. Fler semioffentliga platser kan öka Östers attraktivitet både för boende i 

stadsdelen och stadens invånare. En restaurang och några detaljhandelsaffärer är exempel som kan 

etableras i området för att få in nya målpunkter där både stadsdelens invånare och stadens invånare 

kan söka sig till. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten av fältstudien och enkätstudien i relation till litteraturstudien och 

den teoretiska utgångspunkten. Fokus riktas mot utemiljön på Öster i enlighet med de avgränsningar 

för projektet som gjorts. Dessutom diskuteras metoderna i projektet och vilken effekt upplägget av 

studien har på resultatet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Öster är ett miljonprogramsområde och har flera karaktäristiska drag typiska för miljonprogrammets 

bebyggelse. Funktionsuppdelningen, gårdstrukturen och trafiklösningen är exempel på detta. Öster är 

samtidigt ett område som skiljer sig på flera punkter från bilden av ett typiskt miljonprogramsområde. 

Det ligger till skillnad från de typiska exemplen mycket centralt i staden samt att bebyggelsen är 

relativt småskalig. Under stadsdelsförnyelsen har ordentliga satsningar gjorts för att komma till rätta 

med de problem som funnits i gårdsmiljöns och husens enformighet. Nya uttryck har skapats genom 

nya lekplatser, vegetation, fasadfärger och väggmålningar. Östers speciella förutsättningar påverkar 

effekten av stadsdelsförnyelsen. I ett område med andra förutsättningar är det inte säkert att 

stadsdelsförnyelsens åtgärder fått samma effekt. En viktig faktor som kan användas i liknande projekt 

är Gavlegårdarnas strategi att låta de boende vara med och påverka förnyelsen. Österborna känner sitt 

område bäst och är även de som påverkas mest av förnyelsen.  

 

Fältstudien av Öster har lämnat ett bestående intryck av Öster som en trevlig stadsdel. Framför allt 

upplevdes husens storlek i proportion till människan som ska befinna sig intill dem tillsammans med 

ljusa, gröna innergårdar som behagligt. Gehl (2010) menar att det är viktigt att planera för ett liv 

mellan husen vilket innebär att aktiviteter och möten ska kunna ske i utemiljön. Enkätstudien antyder 

att detta mål är delvis uppnått på Öster. 50 % av de svarande vistas i utemiljön minst en gång i veckan 

och det är framför allt barnfamiljer och personer i åldergruppen 51-65 som vistas där. Barnfamiljernas 

användning av utemiljön kan kopplas till lek. Enkätsvaren visar att barnfamiljerna uppskattar 

lekmöjligheterna som utemiljön innebär och vid inventeringen av utemiljön på Öster märks det tydligt 

att satsningar gjorts på lekparker och redskap för lek. Den äldre åldersgruppens användning av 

utemiljön skulle kunna kopplas till att många av de boende anser att utemiljön gör området vackert. 

Enligt Wilkerson et al. (in press) är det viktigt för den sociala miljön och grannsämjan att miljön 

uppmuntrar till promenader i området. Med ökad ålder ökade uppskattningen av 

avkopplingsmöjligheterna enligt enkätundersökningen. Avkoppling kan vara att sitta på en parkbänk 

och begrunda skeenden i omgivningen eller att ta en promenad i området. Fler parkbänkar och 

aktiviteter för vuxna utan barn är något som efterfrågas bland svarande vilket tyder på att det finns 

arbete kvar för att skapa en fullgod utemiljö på Öster. Enligt Gehl (2010) är fler och bättre sittplatser 

ett enkelt sätt att skapa en bättre miljö för spontana möten. Utemiljöns egenskaper är mycket 
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avgörande för om de boende utför frivilliga aktiviteter ute och är även nyckeln till att sociala 

aktiviteter uppstår (Gehl, 2010). Satsningarna på den fysiska utemiljön är med andra ord viktiga för att 

fortsätta utveckla den sociala utemiljön på Öster, vilket också avspeglas i svaren på 

enkätundersökningen.  

 

När många människor rör sig utomhus eller har anledning att iaktta utemiljön skapas en tryggare miljö 

(Jacobs, 1961). Enkätstudien visar en tydlig tendens att invånarna känner sig trygga på Öster eftersom 

70 procent svarat att de känner sig trygga eller mycket trygga. Det är vanskligt att dra slutsatsen att 

stadsdelsförnyelsen skapat denna trygghetskänsla i området eftersom få av de svarande bodde på Öster 

innan stadsdelsförnyelsen. Av de sex svarande som bodde på Öster innan 2001 så svarar alla att 

tryggheten blivit bättre (4 st.) eller mycket bättre (2 st.). Enligt Jacobs (1961) kan positiva spiraler 

bildas när förändringar i miljön gör att fler börjar vistas i utemiljön eftersom en ökning av antalet 

personer ger en ökad trygghet vilket i sin tur gör att fler vågar vistas i utemiljön. Studien tyder på att 

stadsdelsförnyelsen initierat en positiv spiral för tryggheten på Öster. Jacobs (1961) varnar dock för att 

precis som positiva spiraler kan negativa spiraler skapas om negativa faktorer för tryggheten inte 

motarbetas. Exempel på negativa faktorer kan enligt Wilkerson et al. (in press) vara klotter och 

nedskräpning. Enkätstudien visar på att renhållning och klottersanering sköts väl av Gavlegårdarna 

som förvaltar området. Undantagen tyder på att vissa trappuppgångar eller gårdar har mer problem än 

andra till följd av att de boende troligtvis inte orkar bära sitt skräp till de externa soprummen. Även 

avsaknad av en bra lösning för grovsopor är ett problem. Både enkätsvaren och inventeringen av 

området visar att grovsopor i form av möbler eller annat bråte som ställs i trappuppgångarna försämrar 

boendemiljöns estetik.  

 

En annan aspekt som negativt påverkar den övergripande trygghetskänslan på Öster är tunneln under 

Fältskärsleden som leder mellan Öster och centrala Gävle. Eftersom Öster är en stadsdel med i princip 

bara bostäder måste de boende ta sig från Öster nästan oavsett vilket ärende de ska göra. Tunneln har 

delvis byggts om för att öka tryggheten.  Men på grund av att Länsstyrelsen inte godkände förslaget 

för utformningen av tunnelns mynning på centrumsidan slutfördes aldrig hela den ombyggnad som 

krävts för att skapa en tryggare länk mellan Öster och centrum (Carlsson, 2011). Observationer av 

vägval till och från Öster visar tydligt att personer väljer att korsa den tungt trafikerade Fältskärsleden 

istället för att använda tunneln. Detta kan bero på flera orsaker men en känsla av otrygghet spelar 

troligtvis en stor roll i sammanhanget. Tunneln förekommer ofta i medierna (Carlsson, 2011; Ronge, 

2011; Siksjö, 2006) som en otrygg plats att vara på vilket antagligen påverkar personers val av väg. 

Som Gehl (2010) skriver tar fotgängare oftast den närmsta vägen (figur 33) och eftersom tunneln 

innebär en höjdskillnad ses detta som ett hinder. Väljs istället övergångsstället får den passerande en 

bra överblick över sin målpunkt och därför upplevs denna väg som kortare än tunneln även om 

skillnaden är mycket liten. Problemet att ta sig till och från Öster riskerar att drabba trivseln och 
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tryggheten bland de boende och öka den negativa externa bilden bland övriga Gävlebor som Sundin 

(2000) beskriver. Barriären försvårar för Gävlebor att besöka Öster och skaffa sig en egen bild av 

Öster istället för den som tidningarna förmedlar. 

 

 

Figur 34. Ett exempel på att personer väljer den snabbaste vägen oavsett hur liten skillnaden blir. 

Att få övriga Gävlebor att besöka Öster kan enligt Jacobs (1961) teorier skapa ett tryggare Öster 

eftersom ännu fler människor rör sig i utemiljön. Eftersom Öster idag inte erbjuder några speciella 

målpunkter för andra än de som bor där kommer ingen heller att besöka området. Flera respondenter 

efterlyser en större livsmedelsbutik, ett fik eller en restaurang vilket skulle underlätta för att göra 

ärenden på Öster och bidra till sociala möten. Ett fik eller restaurang skulle innebära att människor 

från andra stadsdelar skulle ha en anledning att besöka Öster vilket är positivt för integrationen av 

Öster med resten av staden. Jacobs (1961) menar att stadsplanerare kan bidra till en livfullare miljö i 

hela staden om samhällsfunktioner sprids ut. Till exempel skulle en vårdcentral på Öster göra att 

arbetare och patienter sökte sig till Öster. Vårdcentralen skulle kunna locka till sig ett apotek eller 

andra kringverksamheter som kan utnyttja det ökade kundunderlaget. På det viset skapas ett flöde av 

människor som gör ärenden eller ser på när andra gör det. Detta kan enligt Jacobs (1961) vara ett sätt 

att initiera en positiv spiral för livfullheten och tryggheten på Öster.  

 

Östers rykte har länge varit dåligt och ett rykte är svårt att ändra på.  Stadsdelsförnyelsen är första 

steget mot ett område som invånarna kan känna sig stolta över. Ändringarna som gjorts har skapat god 

trivsel bland Österborna, brottstalen går nedåt och vakanserna har försvunnit. Frågan är om 

Gävleborna har hängt med i utvecklingen?  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Observationer 

Under observationerna kan mindre fel ha begåtts. Observationsplatsen var placerad utanför punkthuset 

närmast centrum därför att både tunneln och övergångstället endast var synliga från denna plats. Vissa 

personer kan ha cyklat in i tunneln utan att bli räknade eftersom vinkeln till tunneln var snäv och det 

ibland kom många personer och bilar samtidigt borta vid övergångstället och på Nygatan. Men detta 

ska inte ha någon större påverkan på resultatet eftersom det maximalt kan handla om ett par personer 

per timme. En lösning på problemet skulle kunna vara att två personer sitter på olika ställen med bättre 

sikt och räknar varsin plats. 

6.2.2 Enkäter 

Fallgroparna som behövde undvikas i enkäten var fel i urvalet, fel i svarsformulären och uteblivna svar 

(Flowerdew & Martin, 2005). De uteblivna svaren utgjorde det största problemet och vilket kan bero 

på flera orsaker. Till exempel har endast cirka 60 % av Östers population internet genom 

Gavlegårdarnas nät (Personlig kommunikation med Hans Helmerson, projektledare Gavlegårdarna 

AB, 27 april 2011). Det finns säkerligen en andel som har mobilt bredband på Öster vilket kan ha ökat 

andelen tillgängliga respondenter. Populationens avsaknad av internet kan ha medfört att många inte 

kunde fylla i enkäten. De flesta av de svarande tillhörde de yngre åldersgrupperna (73 % i åldrarna 18-

50 och 27 % i åldrarna 51 och äldre) vilket stärker teorin om att de personer som har växt upp med 

internet hade lättare att svara. Endast en person var över 65 år vilket också pekade på att denna metod 

kan vara bättre för ”internetgenerationen”. För att få fler personer över 65 år att svara kunde enkäterna 

ha skickats ut i pappersform så att internet inte skulle behövas. Men detta hade troligtvis minskat 

svarsfrekvensen i en annan åldersgrupp. Svårigheter att förstå det svenska språket kan också ha 

påverkat resultatet. I ett projekt med större resurser och mer tid hade båda sätten samtidigt varit att 

föredra.  

 

Totalt svarade 16,2 % av de som fick enkäten. Vad kunde, förutom insamling i pappersform, göras för 

att öka svarstalen? Någon form av kompensation, till exempel deltagande i utlottningen av ett pris, till 

de svarande hade troligtvis ökat svarsfrekvensen. Problemet här blir mer av en ekonomisk fråga 

eftersom kompensationen kostar pengar. Noggrannare påminnelser med personliga besök hade varit 

ett alternativ, men detta ansågs ta för mycket tid i anspråk. Ett sätt att öka antalet svar hade varit att 

dela ut enkäten till fler lägenheter vilket i efterhand visats sig hade varit bra.  

 

Det låga antalet svar påverkade arbetet genom att begränsa tolkningsutrymmet. Det var för få svar 

inom varje kategori (kön, ålder, hushållsstruktur) för att kunna analysera svaren med två 

kategoriserande faktorer. Till exempel var det för få män som svarade för att kunna jämföra män i 
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olika åldersgrupper. Att jämföra hur män trivdes på Öster beroende av ålder skulle innebära ett så lågt 

antal i varje grupp att inga säkra slutsatser skulle kunna göras. Dessutom hade en alltför specificerad 

svarandekategorisering tillsammans med det låga antalet kunnat riskera anonymiteten hos de svarande. 

Anonymiteten var på förhand utlovad till de svarande i enkätens inledning där det stod 

”Svarsformulären behandlas helt anonymt och uppgifter som kan spåras till enskild individ kommer 

inte att redovisas”.  

 

Anledningarna till att endast sex svar kom in från personer som flyttade in på Öster före 2001 kan vara 

flera. Omflyttningsprocenten på Öster mellan 2001 och 2009 har i snitt legat på 30,3 procent vilket 

antagligen bidragit till att det inte finns så många boende kvar från tiden innan 2001. Urvalet som 

byggde på att få olika lägenhetsstorlekar kan ha inneburit att personer som bott där länge genom 

slumpen inte fick enkäten. Det finns även en möjlighet att personer som bott där länge tillhör den del 

av populationen som saknar internet. Det hade gett undersökningen ett mervärde om fler svar från 

denna kategori hade kommit in eftersom detta tydligare hade visat stadsdelsförnyelsens effekter. De 

svar som kommit in från de två andra kategorierna innebär en beskrivning av nuläget eftersom de inte 

upplevt Öster ur boendesynpunkt innan stadsdelsförnyelsen.  

  

Svarsformulären som kom in var väl ifyllda och feltolkningarna av frågorna var till synes låg. I 

efterhand ses frågan om hur ofta personer vistas i utemiljön som en fråga där chansen för feltolkning 

fanns. Definitionen av att ”vistas” i utemiljön kan vara mycket olika. Till exempel kan vissa tolka 

”vistas” som att gå genom stadsdelen till arbete, skola eller dylikt. Andra kan tolka det som att 

personen i fråga måste uppehålla sig i utemiljön och vara aktiv på något vis. Detta kan beaktas vid 

tolkningen av resultatet. Vid observationerna på Öster var majoriteten av personerna som räknades 

tillhörande till den yngre ålderskategorin. Detta kan delvis förklara svarspopulationens 

sammansättning men för att dra några större slutsatser skulle befolkningsstatistik över stadsdelen 

behövas för att klargöra om urvalet stämmer med hela befolkningen. 

  

Enkäten "inflyttande 2001-2009" och "inflyttande efter 2009" slogs ihop till en gemensam 

sammanställning. Eftersom frågorna var identiska med undantag av en fråga som behandlade deras 

beslut att flytta till Öster anses detta inte påverkat resultatet.  

 

 

 

 

 



48 

 

7. Slutsats och fortsatta studier 

Frågeställningarna för projektet var hur upprustningen av den fysiska utemiljön påverkar tillvaron för 

de boende på Öster och vilket samband den fysiska utemiljön har med tryggheten och trivseln på 

Öster? Den fysiska utemiljön är den viktigaste faktorn för den goda tryggheten och trivseln på Öster. 

Målpunkter skapar rörelse och en ökning av antalet målpunkter på Öster kan öka tryggheten och 

trivseln i stadsdelen. Detta tillsammans med nya lösningar för att komma över barriärerna runt Öster 

kan skapa en bättre samhörighet med Gävle vilket bygger bort stadsdelens negativa stämpel. För att 

hålla de positiva spiralerna som skapats på Öster vid liv krävs en fortsatt satsning på utveckling och 

underhåll av utemiljön. Vid utveckling av utemiljön kan med fördel de boendes åsikter tas till vara 

med hjälp av Bodemokratiprojektet. Erfarenheterna från Öster kan användas i andra upprustningar av 

miljonprogramsområden men hänsyn måste tas till att alla områden har speciella förutsättningar.      

 

Det är tydligt att stadsdelsförnyelsen hade stor påverkan på majoriteten av de som flyttade in 2001-

2011. Detta har troligtvis bidragit till att personer med olika socioekonomisk bakgrund har flyttat till 

stadsdelen. Det vore intressant att undersöka om detta har skett och hur det i så fall påverkar 

stadsdelen. En kartläggning av vilka som flyttar till och från Öster skulle kunna bidra till framtida 

strategier för hur en balanserad befolkningssammansättning ska kunna uppnås.  

  

För att komplettera denna studie skulle djupintervjuer med några av de boende kunna ge en bättre 

förståelse för de förändringar som skett.  Till exempel kan intervjuerna kunna ge en bättre bild av den 

enskildas sociala liv på Öster. Hur sker kontakter med grannar och vad betyder grannsämjan för 

trivseln? En annan infallsvinkel på samma tema vore att undersöka Bodemokratiprojektet djupare för 

att se vilken inverkan den har på trygghet och trivsel i området.  

  

Till sist vore det intressant att undersöka hur barriäreffekterna och utvecklingen av Gävle Strand 

påverkar Öster. Eftersom Öster tidigare varit sista utposten österut i staden har det inte funnit naturliga 

anledningar för människor att ta sig igenom området. Kommer utvecklingen av Gävle Strand innebära 

att Öster upplevs som mer integrerat i staden?   
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Bilaga 1 - Brottsstatistik 
Statistiken som presenteras i tabellen för Öster är ett 

utdrag ur Polismyndigheten i Gävleborgs läns databas.  
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Statistiken för Gävle kommun är ett utdrag ur Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) hemsida. 

[www.bra.se] 
 

 

Anmälda brott Gävle kommun 

År  

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  

Gävle kommun  
              

Misshandel inkl.grov                              

Mot samtliga personer                              

Utomhus  194 254 283 256 307 311 365 380 457 517 486 456 526 441 

Stöld, tillgrepp av fordon                              

Cykel  1 949 1 771 1 592 1 464 1 174 1 202 1 256 1 070 1 007 908 1 148 883 942 836 

Stöld ur och från fordon                              

Motorfordon (se även bilbrott)  2 133 1 589 1 413 1 492 1 405 1 460 1 609 1 150 854 745 644 755 611 553 

Inbrottsstöld                              

I bostad (lägenhet & villa)                              

Lägenhet                              

Fullbordat  .. .. .. 4 44 47 65 43 37 35 39 42 32 33 

Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan                              

På motorfordon (ej brand) (se även bilbrott)  376 350 364 428 488 396 532 452 394 416 447 520 474 349 

Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan                              

Genom brand (även på motorfordon)  31 32 65 46 97 33 56 71 67 73 58 90 72 63 

Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan                              

Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  126 105 96 154 132 95 154 119 174 127 129 136 143 100 

Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan                              

Annan skadegörelse (ej klotter)  513 443 413 498 416 420 458 381 478 542 502 416 447 344 
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Bilaga 2 - Checklista inventering av utemiljö 
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Bilaga 3 – Enkäter 

Stadsdelsförnyelse på Öster (Svarande flyttade in på Öster före 2001) 

Formuläret får endast fyllas i av en person per hushåll. Svarsformulären behandlas helt anonymt och 

uppgifter som kan spåras till enskild individ kommer inte att redovisas. 

 

* Required 

Jag är: *  

Kvinna 

Man 

 

Ålder: *  

 

Bor det barn i hushållet? (0-17 år) *  

Ja 

Nej 

 

Vilken inverkan på ditt beslut att bo kvar på Öster har stadsdelsförnyelsen haft? *  

Mycket stor 

Stor 

Liten 

Ingen alls 

Ingen uppfattning 

 

Efter stadsdelsförnyelsen har tryggheten på Öster: *  

Förbättrats mycket 

Förbättrats 

Varken blivit bättre eller sämre 

Försämrats 

Försämrats mycket 
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Efter stadsdelsförnyelsen vistas jag i utemiljön på Öster: *  

Mycket mer 

Mer 

Varken mer eller mindre 

Mindre 

Mycket mindre 

 

Vad har blivit bättre efter stadsdelsförnyelsen i utemiljön på Öster? * (Fler än ett alternativ får väljas)  

Lekmöjligheterna 

Avkopplingsmöjligheterna 

De har blivit vackrare 

Umgängesmöjligheterna 

Inga av ovanstående förbättringar har skett  

Other:  

 

Hur har stadsdelsförnyelsen påverkat din trivsel på Öster? *  

Förbättrats mycket 

Förbättrats 

Varken bättre eller sämre 

Försämrats 

Försämrats mycket 

 

Vad är det bästa som stadsdelsförnyelsen har fört med sig? 
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Vad tycker du behövs för att för att göra Öster till en ännu bättre stadsdel i framtiden? 

 

 

Stadsdelsförnyelse på Öster (svarande flyttade in på Öster mellan 2001-2009).  

Formuläret får endast fyllas i av en person per hushåll. Svarsformulären är helt anonyma och inga 

uppgifter som kan spåras till en individuell person kommer att redovisas.  

 

* Required 

Är du: *  

Kvinna 

Man 

 

Ålder: *  

Bor det barn i ditt hushåll? *  

Ja 

Nej 

 

Hur viktig var den pågående stadsdelsförnyelsen för ditt beslut att flytta in på Öster? *  

Mycket viktig 

Viktigt 

Inte speciellt viktigt 

Inte alls viktigt 

Visste inte om att den pågick 

 

Hur tryggt är det på Öster? *  

Mycket tryggt 

Tryggt 
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Otryggt 

Mycket otryggt 

Ingen uppfattning 

 

Hur ofta vistas du i utemiljön på Öster? *  

Flera gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Har gjort det någon enstaka gång 

Vistas aldrig på de ytorna 

 

Vilka egenskaper stämmer in för utemiljön på Öster? * (Fler än ett alternativ får väljas)  

Parkmiljön är bra för att umgås 

Parkmiljön gör området vackert 

Parkmiljön erbjuder bra lekmöjligheter 

Parkmiljön erbjuder bra avkopplingsmöjligheter 

Parkmiljön är inte bra på något av ovanstående sätt 

Other:  

 

Hur trivs du på Öster? *  

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Inte alls bra 

 

Vad är det bästa med Öster? 
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Vad skulle kunna förbättras på Öster? 

 

 

Stadsdelsförnyelse på Öster (svarande flyttade in på Öster efter 2009)  

Formuläret får endast fyllas i av en person per hushåll. Svarsformulären är helt anonyma och inga 

uppgifter som kan spåras till en individuell person kommer att redovisas.  

 

* Required 

 

Är du: *  

Kvinna 

Man 

 

Ålder: *  

 

Bor det barn i ditt hushåll? *  

Ja 

Nej 

 

Vilken inverkan hade stadsdelsförnyelsen för ditt beslut att flytta till Öster? *  

Mycket stor 

Stor 

Liten 
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Ingen alls 

Ingen uppfattning 

 

Hur tryggt är det på Öster? *  

Mycket tryggt 

Tryggt 

Otryggt 

Mycket otryggt 

Ingen uppfattning 

 

Hur ofta vistas du i utemiljön på Öster? *  

Flera gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Har gjort det någon enstaka gång 

Vistas aldrig på de ytorna 

 

Vilka egenskaper stämmer in för utemiljön på Öster? * (Fler än ett alternativ får väljas)  

Parkmiljön är bra för att umgås 

Parkmiljön gör området vackert 

Parkmiljön erbjuder bra lekmöjligheter 

Parkmiljön erbjuder bra avkopplingsmöjligheter 

Parkmiljön är inte bra på något av ovanstående sätt 

Other:  

 

Hur trivs du på Öster? *  

Mycket bra 

Bra 
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Mindre bra 

Inte alls bra 

 

Vad är det bästa med Öster? 

  

Vad skulle kunna förbättras på Öster? 
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Bilaga 4 - Hemsidan 
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Bilaga 5 – Brev om enkäten 

 

Hur har Öster förändrats av 

stadsdelsförnyelsen?  

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss med vårt examensarbete genom att fylla i en enkät på 

internet. Enkäten fylls enkelt i via vår hemsida och tar bara någon minut att göra.  

Enkäten består bara av 10 frågor och handlar om stadsdelsförnyelsens effekter för Er 

som bor på Öster. Fyll gärna i enkäten så fort som möjligt eftersom det underlättar 

vårt arbete.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om Du tog dig tid att hjälpa oss!  

 

Så här gör Du för att fylla i enkäten:  

1. Gå in på hemsidan: www.examensarbete2011.n.nu  

2. Klicka på länken till enkäten 

3. Fyll i enkätfrågorna 

4. Klicka på ”Submit”-knappen för att lämna in 

5. Klart! 

På hemsidan kan Du även läsa mer om oss och vår utbildning till Samhällsplanerare. 

Dessutom finns kontaktuppgifter om Du har några frågor eller synpunkter. Om Du 

inte har tillgång till internet men ändå vill göra enkäten så ring oss på telefon: 076 

316 15 86 (Gustav) så delar vi ut den i din brevlåda.  

 

Med vänliga hälsningar, Gustav Elfström och Jacob Lithammer.  
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Bilaga 6 – Utdelningsmönster 

Torsdagen den 28 april 2011 delades 260 exemplar av det förberedda pappersutskicket ut till boende 

på Öster. Pappret stoppades direkt i lägenheternas brevinkast. Mönstret valdes eftersom lägenheterna 

på Öster har samma storlek om de ligger i lodrätt vinkel mot varandra. Genom att dela ut enligt 

följande mönster spreds enkäten till olika stora lägenheter.  

 

I flervåningshus med två lägenheter på varje plan delades pappret ut enligt följande mönster: 

Våningen högst upp: Lägenheten till höger. 

Våningen under: Lägenheten till vänster. 

Detta mönster följdes tills dessa att alla våningar i trappuppgången klarats av. 

 

I trevåningshus med tre lägenheter på varje plan delades pappret ut enligt följande mönster: 

Våning 3: Lägenheten till höger. 

Våning 2: Lägenheten i mitten. 

Våning 1: Lägenheten till vänster. 

 

I trevåningshus med sex lägenheter på varje plan delades pappret ut enligt följande mönster: 

Våning 3: Första och andra lägenheten till höger. 

Våning 2: De två mittersta lägenheterna. 

Våning 1: Första och andra lägenheten till vänster. 

 

I fyrvåningshus med tre lägenheter på varje plan delades pappret ut enligt följande mönster: 

Första trappuppgången: Våning 4: Lägenheten till höger. 

Våning 3: Lägenheten i mitten. 

Våning 2: Lägenheten till vänster. 

Våning 1: Lägenheten till höger. 

 

I andra trappuppgången delades pappret ut till lägenheten i mitten på fjärde våningen och sedan 

fortsatte utdelningen i samma mönster som ovan till dess att alla trappuppgångar i ett hus hade klarats 

av. 

 

I niovåningshus med sex lägenheter per plan i våning 2-9 och 2-3 lägenheter i plan 1 delades 

pappret ut enligt följande mönster: 

Våning 9: Första och andra lägenheten till höger. 

Våning 8: De två mittersta lägenheterna. 

Våning 7: Första och andra lägenheten till vänster. 
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Våning 6: Första och andra lägenheten till höger. 

Våning 5: De två mittersta lägenheterna. 

Våning 4: Första och andra lägenheten till vänster. 

Våning 3: Första och andra lägenheten till höger. 

Våning 2: De två mittersta lägenheterna. 

Våning 1: Lägenheten till vänster. 

 

Undantag från utdelningsmönster 

Vissa lägenheter som enligt mönstret skulle tilldelas ett informationsblad men inhyste ett företag eller 

var markerad med Gavlegårdarna på brevinkastet hoppades över. 
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Bilaga 7 – Påminnelse om enkät 

   

Påminnelse! 

Har du fått en enkät i brevinkastet om Stadsförnyelsen på 

Öster? 

 

Glöm inte att svara på den, det tar bara 5 minuter av din 

tid. 

 

Om du tappat bort lappen så var hemsidan: 

www.examensarbete2011.n.nu 

 

Tack på förhand! 

Mvh Gustav Elfström och Jacob Lithammer 
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Bilaga 8 – Omflyttningsstatistik 

Omflyttnings statistik Öster 2001-2009 

     

 

procent Antal Flyttar inom ABG 

 2001 37,8 280 13,3% 

 2002 37 274 16,9% 

 2003 36,7 272 17,4% 

 2004 31,4 233 11,2% 

 2005 28,9 214 15,2% 

 2006 26,6 197 16,0% 

 2007 26,3 195 10,4% 

 2008 25,8 191 10,0% 

 2009 22,1 164 15,5% 

 

 

30,3 272,6 
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