
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analys av gåendes rörelsemönster på Stortorget, 
Nygatan och Drottninggatan i Gävle  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Sofia Mattsson 
Johanna Sundqvist 

 

 

 

 

 
 

 

2011 
 

 
 

 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Samhällsplanering 

Geomatikprogrammet 
 

 

  

 
 

 

Handledare: Janne Margrethe Karlsson 
Examinator: Julia Åhlén 

 

  

 
 

 



 

II 

 

Förord 
 

Detta examensarbete görs för att avsluta våra studier på Geomatikprogrammet, med inriktning 

mot samhällsplanering vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng på C-

nivå. Rapportens innehåll kommer att användas som underlag för Gävle Kommuns framtida 

centrumplan. Den behandlar människors rörelsemönster på Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan i Gävle samt även utvecklingsförslag för platsen. 

 

Vi vill tacka Gävle Kommun, framförallt planarkitekt Viveka Sohlén, för trevligt bemötande och 

all hjälp med primärkartor, tillstånd för kameraövervakning samt tillstånd för intervjuer på 

Stortorget. Vi vill även tacka vår handledare Janne Margrethe Karlsson på Högskolan i Gävle, för 

värdefull hjälp med att genomföra detta examensarbete. 

 

Alla fotografier i texten är författarnas egna, om inget annat anges. 

 

 

Gävle, juni 2011 

 

 

Sofia Mattsson  Johanna Sundqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

Sammanfattning 
 

Torg är en viktig allmän plats för stadens invånare och beskrivs ofta som stadens vardagsrum. 

Genom att skapa en aktiv stadskärna framkallas en trygghet hos invånarna som gör att de vågar 

använda torget oavsett tid på dygnet. En viktig mötesplats i Gävle är det centralt belägna 

Stortorget som är lokaliserat mellan Drottninggatan och Nygatan. Torget genomgick mellan 2009 

och 2010 en omfattande renovering vilket har resulterat i både positiva och negativa reaktioner 

hos invånarna. Syftet med arbetet var att undersöka de huvudsakliga gångstråken och 

mötesplatserna som stöd för Gävle Kommun i deras arbete vid upprättandet av en ny 

centrumplan. 

 

Genom studier av gåendes rörelsemönster på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan erhölls de 

huvudsakliga gångstråken och mötesplatserna under dygnets alla timmar. Studierna innefattade 

kameraobservationer över torget som kompletterades med en space syntax analys i GIS 

(geografiska informationssystem). Dessa metoder har tillsammans med intervjuer av torgets 

besökare samt tidigare studier, resulterat i olika utvecklingsförslag för Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan. Utvecklingsförslagen syftade till att skapa en trivsammare plats med mer rörelse 

under hela dygnet. En trivsam plats med mer rörelse skulle uppnås genom att uppföra fler 

sekundära sittplatser, öka växtligheten, förbättra belysningen, utöka cykelparkeringen, samt 

förbättra lekplatsen och torghandeln.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är att det finns en rad faktorer som påverkar gåendes 

rörelsemönster, bland annat avstånd, veckodag, ekonomi, trygghet, öppettider, väder, torgets 

utformning och design. Det har även konstaterats att de huvudsakliga stråken är längs med 

Drottninggatan, Nygatan, torgets kanter, samt diagonalt över torget, och återfanns oavsett tid på 

dygnet eller veckodag. Däremot varierade flödet beroende på veckodag och tid på dygnet.  

 

 

Nyckelord: rörelsemönster, space syntax, Gävle, Stortorget, Nygatan och Drottninggatan.  
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Abstract 
 

The town square is an important public space and is often described as the city´s living room. By 

creating a lively city center a sense of security is developed among the citizens which makes them 

wanting to use the town square regardless the time of the day. One important meeting point in 

Gävle is the centrally located Stortorget, sited between Drottninggatan and Nygatan. The town 

square went through an extensive renovation followed by both positive and negative reactions 

among the City´s inhabitants.  The aim with the study was to investigate the main walking paths 

and meeting points as a planning support to Gävle Municipality in their work with a new city 

plan.  

 

By studying the pedestrian movement patterns at Stortorget, Nygatan and Drottninggatan, the 

main walking paths and meeting points during all hours of the day was obtained. The study 

included camera observations at Stortorget which was complemented by space syntax analysis in 

Geographical Information Systems (GIS). These methods have, together with interviews of the 

visitors at Stortorget and earlier studies, ended in different development suggestions. The 

developments suggestions aim to create a more pleasant place with more movement throughout 

the day. This is achieved through the construction of more secondary seats, increase the plant 

growth, improve the street lighting, entend the cycle parking and improve the playground and 

market trade. 

 

Conclusions drawn from this study shows that there are a number of factors that affect pedestrian 

movement patterns, including distance, weekday, money, security, opening times, weather, layout 

and design. It has also been found that the main routes are along Drottninggatan, Nygatan, the 

square edges and diagonally across the square. The pattern was found regardless of time of day or 

day of week. However, the flow varied depending on the day of week and time of day. 

 

 

 

Keywords: movement patterns, space syntax, Gävle, Stortorget, Nygatan and Drottninggatan. 
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion och bakgrund till arbetet genom en presentation av tidigare studier, 

samt introducerar arbetets mål och syfte.  

 

1.1 Torgets betydelse för staden 
 

Torg beskrivs ofta som stadens vardagsrum och är en viktig del i stadsbilden eftersom det fungerar 

som stadens ansikte utåt (Moughtin, 2003; Björk, Nordling & Reppen, 2008). Enligt Moughtin (2003) 

är torg en av de viktigaste delarna i en stad, det skapar en identitet för staden och ökar dess 

attraktivitet. För att skapa ett livfullt torg är det viktigt att platsen fyller en funktion och ser tilltalande 

ut i dess utformning (Moughtin, 2003). Torg kännetecknas av att det är en öppen plats i staden där 

byggnader av betydelse, till exempel religiösa byggnader och myndigheter, finns samlade (Moughtin, 

2003; Nationalencyklopedin, 2011). Torg har tidigare agerat som handelsplats, vilket fortfarande gör 

sig påmint genom torghandel (Björk et al., 2008). Lynch (1960) anser att torg är en nod som skapas 

när stråk i staden möts. Det skapar platser med mycket människor i rörelse i och med att olika vägar 

korsas. Dessa platser fungerar som en viktig mötesplats för stadens invånare med möjlighet till 

shopping och arbete men kan även erbjuda evenemang av olika slag som bidrar till att skapa en mer 

livfull stad (Björk et al., 2008). Eftersom torg är en allmän plats är det viktigt att de är tillgängliga för 

alla och ger utrymme för gångtrafik, zoner att bara vara i och bra platser att sitta på (Gehl, 2006; 

Boverket, 2005). Torg är en plats med mycket rörelse eftersom det ofta har goda anslutningar till andra 

vägar. För att planerare ska förstå hur en stad fungerar och vad som kan utvecklas är det viktigt att 

observera händelserna som sker där, till exempel hur gående människor rör sig (Schelhorn, 

O´Sullivan, Haklay & Thurstain-Goodwin, 1999; Jacobs, 2004). Även detaljhandeln och näringslivet 

har stort intresse i hur staden fungerar för att de ska kunna dra nytta av att det är mycket människor i 

rörelse på specifika platser (Schelhorn et al., 1999). En stads goda rykte kan ökas genom attraktiva 

platser så som torg och kan innebära att fler företag och människor väljer att lokalisera sig i staden. 

Tidigare forskning som undersökt människors val av gångväg visar att människor påverkas av fysiska, 

sociala och individuella faktorer och kan även påverka människor till att välja ett helt annat 

transportsätt (Giles-Corti, Timperio, Bull & Pikora, 2005). Gång är däremot ett transportsätt som 

uppmanas av kommuner eftersom det bidrar till en bättre stadsmiljö med mer rörelse, minskade 

utsläpp och bättre hälsa bland invånarna (Southworth, 2005). 

 

1.1.1 Stortorget, Nygatan och Drottninggatan 

Gävles huvudsakliga torg idag, Stortorget, är beläget norr om Gavleån mellan Nygatan och 

Drottninggatan (Figur 1). Platsen har växt fram ur det som tidigare kallades Nytorget, då 

Drottninggatan var sammankopplad med nuvarande Norra Slottsgatan, vilket tillät biltrafik i området 

(Kultur och Fritid Gävle, 1999).  
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Idag utgör Stortorget, Nygatan och Drottninggatan en central punkt i Gävle (Gävle Kommun, utan 

årtal: a), med Centralstationen med tåg- och bussförbindelser i öst samt Högskolan och Teknikparken 

med utbildning och arbetstillfällen i väst. 

 

Förutom Centralstationens transporter finns Rådhustorget där kollektivtrafiken utgår ifrån. Tack vare 

den tillgängliga kommunikationen är transporter till och från centrala Gävle inget problem. I direkt 

anslutning till Stortorget finns bland annat biograf och på gångavstånd finns både Gävle Teater och 

Gävle Konserthus. Intill Stortorget finns Gävles största shoppinggator, Nygatan och Drottninggatan 

där de största kedjorna och galleriorna är lokaliserade. Runt omkring dessa gator finns mindre butiker 

och affärer. Stortorget har idag ett flertal mötesplatser, till exempel sittplatser, caféer med 

uteserveringar och även en mycket uppskattad torghandel som mer eller mindre pågår året runt. Under 

sommarhalvåret har Konditori Lido, Brända Bocken, Coffee Lounge/To Go, Coffee House by George, 

Java Coffee Shop och Bienvenidos uteserveringar i anslutning till torget (Se avsnitt 3.1.3.1, Figur 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lokalisering av Stortorget i Gävle. 
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Sedan invigningen av Stortorget 1974 har platsen rustats upp i omgångar, varav den senaste 

upprustningen ägde rum 2009-2010 där syftet bland annat var att skapa en mer attraktiv stadskärna 

(Gävle Kommun, utan årtal: a). Förslaget innebar att Stortorget skulle bestå av tre olika zoner; det 

öppna torget, det småskaliga torget och handelstorget (Gävle Kommun, utan årtal: b). Det öppna torget 

syftar till att vara en öppen yta med flexibel användning över året och dygnet där plats för evenemang 

och möten är möjligt. På det småskaliga torget finns plats för möten i form av sittplatser i solen, 

lekplats och vattenspel medan det på handelstorget finns plats för torghandel av olika slag (Gävle 

Kommun, utan årtal: b). Nygatan som tidigare var belägen lägre än Stortorget, har även den utvecklats 

och är idag upphöjd på samma nivå som övriga torget. Den trafikeras endast av distributionstrafik, 

buss och taxi (Gävle Kommun, utan årtal: c). Renoveringen av Stortorget och Nygatan resulterade i 

nya sittplatser, en ny lekplats, enhetliga markiser till torghandeln, ett nytt vattenspel samt ny 

markbeläggning. 

 

1.2 Mål och syfte 

Trots ombyggnationen av Stortorget och Nygatan kan platsen utvecklas mer för att användas på bästa 

sätt. Eftersom tidigare studier gjorda på hur människor rör sig i staden, redovisar flertalet faktorer som 

påverkar människors rörelsemönster (Southworth, 2005; Gehl, 2006), är det viktigt att ta reda på hur 

Stortorget och Nygatan används idag och vad som kan utvecklas och därmed förbättra de båda 

platserna. Den här studien syftar till att analysera gåendes rörelsemönster på Stortorget och Nygatan i 

Gävle samt undersöka vilka faktorer som påverkar rörelsemönstret. Genom att undersöka vilka som är 

de huvudsakliga gångstråken och vilka platser som är mest välbesökta under dygnets olika timmar, 

kan förslag tas fram för att gynna utvecklingen av Stortorget och Nygatan. Arbetet har fokuserats 

kring huvudfrågorna: 

 Hur ser rörelsemönstret ut på Stortorget och Nygatan under dygnets olika timmar? 

 Vilka är de huvudsakliga stråken och mötesplatserna? 

 Vilka är orsakerna till de huvudsakliga stråken och mötesplatserna? 

 Hur kan Stortorget, Nygatan och Drottninggatan bli mer uppskattat av besökare? 

1.3 Avgränsning 

Tidigare forskning gjord av bland andra Saelens, Sallis och Frank (2003) samt Southworth (2005) 

visar faktorer som påverkar människors rörelsemönster i städer och främst på dess gator. Stadens gator 

fungerar som transportsträcka medan torget, som är stadens mittpunkt där många gator korsas, 

fungerar som transportsträcka, mötesplats och handelscentrum. Examensarbetet är avgränsat till att 

undersöka gående människors rörelsemönster på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan i Gävle, samt 

de underliggande faktorerna till rörelsemönstret. 
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1.4 Tidigare studier 

Detta avsnitt presenterar tidigare studier som gjorts av bland andra Gävle Centrumsamverkan samt 

forskning som visar olika faktorer som påverkar människors rörelsemönster. 

 

1.4.1 Tidigare studier på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan 

Tidigare har Gävle Centrumsamverkan (2007) genomfört gåenderäkningar på 15 platser i centrala 

Gävle. De utfördes tio minuter varje timme mellan kl. 10-21 under två vardagar och 10-16 på en 

lördag (Gävle Centrumsamverkan, 2007). Under 2007 gjordes även kundintervjuer i Gävle centrum. 

 

1.4.2 En livfull stad – aktiviteter och mötesplatser 

En livfull stad med dess mötesplatser, exempelvis torg, har stor betydelse för att människor ska få 

socialt utbyte med andra individer (Mehta, 2009). En stad uppfattas som livfull om det är mycket 

människor i rörelse och framförallt under dygnets alla timmar (Jacobs 1961). Gehl (2006) menar att 

aktiviteterna som pågår i staden kan delas in i tre kategorier; valbara, nödvändiga och sociala 

aktiviteter. För att dessa ska vara möjliga att utföra måste staden och den fysiska miljön erbjuda 

tillfällen för dessa. De nödvändiga aktiviteterna, exempelvis att åka till jobbet, vänta på bussen eller 

möta någon, genomförs av människor oavsett väder och andra förhållanden. Att sitta i solen och titta 

på människor eller ta en promenad hör till de valbara aktiviteterna. De utförs om personen i fråga 

känner för det och om övriga förhållanden, så som väder och tid, tillåter. De nödvändiga och valbara 

aktiviteterna skapar tillsammans den tredje kategorin, sociala aktiviteter. Det sker vanligtvis spontant 

och uppstår där det finns människor i rörelse, vilket leder till exempelvis lekande barn och 

konversationer. Att invånarna i en stad har tillgång till torg som möjliggör dessa möten är en viktig 

aspekt inom fysisk planering eftersom det berör många människor och bidrar till en livfull stad 

(Chiesura, 2004). I och med att en stad anses var livfull upplevs den som attraktiv vilket bidrar till att 

fler människor och företag lockas dit (Baycan-Levent & Nijkamp, 2009). 

 

1.4.2.1 Gångstråk 

Att gå är en form av aktiv transport som förespråkas av kommuner och utförs ofta i samband med 

shopping (Southworth, 2005). Anledningen till det är att det bidrar till en trivsammare stadsmiljö med 

mindre biltrafik, minskade utsläpp och en förbättrad hälsa för invånare (Frank, 2000; Saelens, et al., 

2003a). En stad är uppbyggd av gångstråk med anslutning till stadens torg där affärer, restauranger, 

torghandel, rådhus och andra viktiga byggnader finns. I och med att dessa är samlade runt en och 

samma plats skapas en mittpunkt i staden, det vill säga ett torg som enligt Cullen (1961) ger plats åt 

allt. Nya gångstråk skapas på torget när människor rör sig mellan byggnaderna runt omkring samt 

sittplatser, utsmyckningar och träd som finns på torget. 
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Enligt Lynch (1960) och Jacobs (1961) är stråk och gator stadens viktigaste element som påverkar hur 

människor rör sig i staden och även speglar livet i staden (Jacobs, 1961). 

 

”Om en stads gator ser intressanta ut, ser staden intressant ut; om de ser tråkiga ut, ser 

staden tråkig ut” (Jane Jacobs, 1961, s. 51) 

 

Med det menar Jacobs (1961) att ju mer rörelse det finns i staden, desto intressantare är den. Gehl 

(2006) anser att stadens stråk är viktiga och framför allt om de är lagom rymliga. En gata i en stad 

skapar otrygghet om den är för rymlig när det är lite folk i rörelse exempelvis kvällstid, men den måste 

samtidigt ge plats åt en större mängd människor dagtid (Jacobs, 1961; Gehl, 2006). För att gångstråken 

ska användas även kvällstid är det viktigt att det finns rörelse där i form av andra människor. För att 

detta ska uppnås är det viktigt att gångstråken är ”gångbara” vilket enligt Southworth (2005, s. 247-

248) definieras enlig nedan: 

 

” Walkability is the extent to which the built environment supports and encourages 

walking by providing for pedestrian comfort and safety, connecting people with varied 

destinations within a reasonable amount of time and effort, and offering visual interest in 

journeys throughout the network. A highly walkable environment invites walking by 

means of a richly connected path network that provides access to the everyday places 

people want to go. It is safe and comfortable, with streets that are easy to cross for people 

of varied ages and degrees of mobility”. 

 

1.4.2.2 Sittplatser 

Sittplatser är ett viktigt element på torg för att människor ska stanna kvar och inte bara använda det 

som transportsträcka (Gehl, 2006; Mehta, 2009). Sittplatser behöver inte vara traditionella bänkar eller 

stolar, s.k. primära sittplatser, de kan även vara sekundära sittplatser i form av statyer, fontäner, murar 

och trappor (Gehl, 2006). De skapar intimare mötesplatser på den större mötesplatsen och ger 

besökarna möjlighet att stanna kvar på platsen längre. Men om sittplatserna är dåliga eller inte 

existerar alls, finns det ingen anledning för besökarna att stanna kvar på platsen (Gehl, 2006). 

 

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) måste allmänna platser anpassas så att de kan användas av 

människor med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. Gehl (2006) påpekar också att ordentliga 

sittplatser i form av bänkar som gör det enkelt att sätta sig och resa sig upp är en nödvändighet för att 

över huvudtaget kunna använda sittplatsen, vilket äldre människor med nedsatt rörlighet speciellt är 

beroende av. Förutom ordentliga sittplatser ska de vara placerade så att den sittande har ryggen 

skyddad, exempelvis mot en vägg och samtidigt har god uppsikt över vad som händer på torget (Gehl, 

2006). 
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Mehtas (2009) observationer visar däremot att bänkar ofta används av barn att klättra på. Gehl (2006) 

menar att yngre människor inte är lika kräsna i sitt val av sittplatser och kan därför nöja sig med 

kanten på en fontän eller liknande. 

 

1.4.3 Fysiska faktorer som påverkar gåendes rörelsemönster 

Tidigare forskning visar att den byggda miljön har påverkan på gåendes rörelsemönster och kan även 

påverka valet av transportväg (Painter, 1996; Saelens et al., 2003a; Stedman, 2003; Southworth, 

2005). Flera sammanhängande faktorer i den byggda miljön påverkar gående människors 

rörelsemönster. De funna faktorerna är avstånd, anslutning, tillgänglighet, densitet, varierad 

markanvändning, design, kvalitet och säkerhet (Handy, Boarnet, Ewing & Killingsworth, 2002; 

Saelens et al., 2003a; Southworth, 2005). 

 

De två huvudsakliga faktorerna som påverkar gåendes rörelsemönster är avstånd och anslutning 

(Frank, 2000). Handy (1996) stödjer Frank (2000) i att avstånd är den största faktorn som påverkar 

gående. Han anser att om avståndet är för långt till torget, där exempelvis shopping finns, väljer 

människor att inte promenera dit och använder istället ett annat transportmedel (Sveriges Kommuner 

och Landsting, Vägverket, Banverket & Boverket, 2007). Väl på torget är avståndet fortfarande en 

avgörande faktor vid val av gångväg, därför väljer många att korsa torget diagonalt för att gå kortaste 

vägen (Whyte, 1980). Den andra faktorn som påverkar är bra anslutningar vilket innebär att det är 

enkelt att transportera sig mellan destinationer med alternativa vägar (Saelens et al., 2003a).  Även 

Handy et al. (2002) anser att en bra anslutning är när det finns tillgång till alternativa vägar. Det ska 

även finnas gångmöjligheter till kollektiva färdmedel som buss och tåg. Finns inte anslutningar kan 

gång försummas (Southworth, 2005). Torg är platser i staden som uppfyller kraven på många 

alternativa vägar och har anslutning till olika kollektiva färdmedel. Om det är besvärligt att ta sig till 

torget på grund av dåliga anslutningar eller långa avstånd, är risken stor att besökarna väljer att inte gå 

dit (Cervero & Radisch, 1996; Southworth, 2005). Southworth (2005) anser att anslutningar är viktigt 

att beakta vid planering och kan bäst hanteras när ett nytt område ska utformas, eftersom det är svårt 

att åtgärda efteråt. 

 

En gångbar stadsdel kännetecknas av att den har blandad markanvändning som uppmuntrar människor 

till att promenera och ger invånarna en möjlighet att uträtta sina ärenden på cirka 10-20 minuter 

(Frank, Sallis, Conway, Chapman, Saelens & Bachman, 2006; Soutworth, 2005). Studier av Cervero et 

al. (1996) visar att shopping är den faktor som mest uppmanar till gång, eftersom den byggda miljön i 

innerstaden, dvs. torg, är anpassad till fotgängare och saknar parkering för bilar. Andra studier visar att 

det även kan vara bostäder och arbeten som skapar ökad gång bland invånare (Saelens et al., 2003a). 

Cerveros och Radischs (1996) forskning visar att de som bor i områden med varierad 

markanvändning, hög densitet och bra anslutningar har fler invånare som transporterar sig till fots. 
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Hög densitet innebär ett område med tät bebyggelse och många invånare. Cerveros och Radischs 

(1996) slutsatser stöds också av Saelens, Sallis, Black & Chen (2003b) vars forskning visar att 

invånare i gångbara områden promenerar mer. Saelens et al. (2003b) menar att ett område med hög 

densitet generellt har en mer blandad markanvändning. 

En förbättrad markanvändning med hög densitet i kommuner skulle uppmuntra till gång och skulle 

skapa en förbättrad miljö samt en förbättrad hälsa för människor (Frank, 2000). 

 

Säkerhet är ett brett begrepp och omfattas av många faktorer. Enligt Handy (2006) innefattas säkerhet 

av transport, trafik, design, trottoarer och gatubelysning.  Southworth (2005) är överens om detta, men 

anser att också brottslighet innefattas i begreppet säkerhet. Förutom brottslighet är fordonstrafik det 

största säkerhetsproblemet för människor eftersom det ofta skapar olyckor. Därför anser Gehl (1989) 

att biltrafiken borde uteslutas ur staden för att gatulivet ska gynnas. Förbättringar i stadsmiljön har 

gjorts men Maibach, Steg & Anable (2009) anser att ännu mer förbättringar krävs för att skapa säkra 

och bekväma gator som uppmanar till gång. Bristen på trottoarer i ett område leder till ökad osäkerhet 

eftersom människor har större risk att bli påkörd när de promenerar på bilvägar.  Studier i 

Storbritannien visar att fler kollisioner sker med fotgängare i områden med få trottoarer 

(Transportation Research Board, 2005). 

 

Även vägbanors kvalité och design har en påverkan på säkerheten (Southworth, 2005; Transportation 

Research Board, 2005). Vägarna bör vara släta och hela för att vara säkra och fungera för 

rullstolsburna. Trasiga och ojämna trottoarer och vägar är ett säkerhetsproblem som kan hindra 

promenader (Transportation Research Board, 2005). Även bredden på gågatorna är viktig, minst två 

till tre personer ska kunna mötas på bredden (Southworth, 2005). I en rapport från Transportation 

Research Board (2005) visar en undersökning att närmare 50 % av respondenterna anser att 

förbättrade vägar och belysning skulle höja säkerheten. Painter (1996) visar i sina 

säkerhetsundersökningar att brottsligheten minskat betydligt på tre platser i London, där 

belysningsförbättringar gjorts på gatorna.  

 

Om platsen blir mer upplyst är det lättare för besökarna att hålla uppsikt och minska risken för att 

ramla eller krocka med någon. Björk et al. (2008) poängterar att ett trivsamt gaturum även innehåller 

möbler och dekorationer av olika slag som också gör platsen funktionell. Det är till exempel 

skräpkorgar, cykelställ, blomsterplanteringar i urnor, belysning och sittplatser. Dessa gaturum fungerar 

som mindre mötesplatser på torget vilka människor gärna håller sig intill. Om dessa inte finns väljer 

människor att hålla sig längs med kanterna för att hålla ryggen skyddad och samtidigt ha bra uppsikt 

över platsen (Gehl, 2006). Förutom sittplatserna som gör att besökarna stannar kvar på torget är det 

torghandel och andra evenemang som bidrar till det. 
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Hur en plats ser ut och vad som finns där påverkar hur människor upplever platsen och bidrar till 

livligheten i staden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de estetiska faktorerna vid fysisk planering 

(Faskunger, 2007; Mehta, 2009). 

 

1.4.4 Sociala faktorer som påverkar gåendes rörelsemönster 

Det är inte bara den fysiska miljön som påverkar gåendes rörelsemönster. Studier visar att även sociala 

och psykosociala faktorer skapar påföljder på rörelsemönstret. Med sociala och psykosociala faktorer 

menas hur människor känner för en plats som till exempel rädsla, trygghet och känslan av gemenskap 

(Lund, 2002; Stedman, 2003; Faskunger, 2008). Fysiska faktorer som skymd sikt på torget påverkar 

människors känsla av trygghet och gör att platsen känns mindre trevlig att vistas på (Painter, 1996). 

Gående påverkas mer av psykosociala och sociala faktorer än till exempel bilåkare och känner 

generellt mer rädsla när de promenerar ute (Handy et al., 2002). Jacobs (2004) menar att det är viktigt 

att vi känner oss trygga ute på allmänna platser vilket är grunden till ett fungerande samhälle. De 

områden där människor känner trygghet och en känsla av gemenskap uppmuntrar till gång 

(Transportation Research Board, 2005). Jacobs (2004) menar på att det är gatubelysningen i städerna 

som får människor att våga gå ut. Hon menar att det är den kontinuerliga rörelsen av invånare som 

skapar trygghet. Jacobs (2004) skriver att; 

 

”Grundvalen för en välfungerande stadsdel är att man känner sig trygg och säker på 

gatan bland alla dessa främlingar” (s. 52). 

 

Enligt Handy et al. (2002) påverkas människor framförallt av andras erfarenheter och rykten. 

Massmedia anses också vara en faktor som frambringar otrygghet hos invånare eftersom brottslighet 

uppmärksammas mycket i media (Nilsson, 2007). Det behöver inte ske många brott för att människor 

ska känna rädsla på platser. Om människor använder platsen mindre på grund av rädsla för brott, 

resulterar det i att platsen känns ännu mer otrygg eftersom att det är mindre rörelse där (Jacobs, 1961). 

Det är generellt äldre, kvinnor och barn som känner större rädsla att råka ut för brott (Painter, 1996; 

Faskunger, 2008). Planerare bör utforma allmänna platser på så vis att det främjar känslan av 

gemenskap och det kan bland annat uppnås genom att minska biltrafiken i området och ha en god 

design (Lund, 2002). Lunds (2002) studie visar att ett område med hög känsla av gemenskap har fler 

invånare som promenerar och även Gehls (1989) studier i Danmark visar på att minskad biltrafik ökar 

antalet fotgängare. 

 

1.4.5 Individuella faktorer som påverkar gåendes rörelsemönster 

Att den byggda miljön som gångavstånd och trottoarer påverkar om människors går/promenerar har vi 

länge vetat (Handy, 1996). Men det är inte den enda faktorn som påverkar, det kan också vara 

individuella faktorer som till exempel motivation (Handy, 2006). 
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Handys (1996) studier visar att i områden som har låg ”gångbarhet” (se definition under gångstråk s. 

5) kan trots detta ha många gångtrafikanter. Hon tror att det är människors motivation som påverkar 

detta. Andra faktorer så som hälsa, ålder och funktionshinder kan också påverka människors 

motivation till att gå. Eftersom att det är mer eller mindre fysiskt krävande att gå har inte alla samma 

möjlighet att gå långa sträckor (Saelens et al., 2003a; Gehl, 2006). Ett gångstråk på 500 meter kan 

upplevas långt för en äldre person medan det inte är några problem för yngre. Estetiska förbättringar så 

som sittplatser på torget kan öka möjligheten för äldre att transportera sig längs stråken som finns på 

torget eftersom det finns möjligheter att vila längs vägen (Gehl, 2006). Genom att förbättra underlaget 

och minska höga kanter blir det möjligt att transportera sig längs sträckan själv (Saelens et al., 2003a). 

Tid kan även den vara en faktor som påverkar att människor inte går till torget. Transportation 

Research Board (2005) förklarar att en ensamstående förälder eventuellt inte har tiden att gå och väljer 

därför ett annat färdmedel. 

 

Med dessa faktorer i åtanke kommer nästa kapitel att undersöka om rörelsemönstret på Stortorget 

påverkas av någon av de tidigare nämnda faktorerna och i sådana fall vilka faktorer det är. 

 

2. Metod 

I det här avsnittet beskrivs metoderna kameraobservationer, space syntax-analyser och intervjuer. 

Metoderna syftar till att kartlägga gåendes rörelsemönster under dygnets alla timmar för att se de 

generella stråken, kartlägga de huvudsakliga mötesplatserna samt ta fram utvecklingsförslag utifrån 

intervjuerna på torget. 

 

2.1 Observationer med kamera 

För att ta reda på hur människor rör sig och de eventuella mötesplatserna på Stortorget och Nygatan 

gjordes observationer med kamera. Med hjälp av kameran kunde observationer utföras under ett helt 

dygn och dessutom flera dagar i följd. I och med att kameran inte var synlig för torgets besökare 

påverkades inte resultatet exempelvis av att de kände sig övervakade. Studier visar att 

kameraövervakning skapar ett förändrat beteende hos individer när de är medvetna om att de är 

övervakade (Krueger, 2005). Ju mer dold kameran är desto mer accepterad blir övervakningen av 

människor eftersom att de inte är medvetna om kameran (Krueger, 2005). För att få övervaka med 

kamera på allmän plats (SFS 1998:150) krävdes tillstånd från Länsstyrelsen vilket Gävle Kommun 

ansökte om (Länsstyrelsen Gävleborg, okänt år). I början av april godkändes övervakningen och sattes 

kameran upp i Åhlénshuset varpå datainsamlingen började. 
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Tack vare att kameran tog bilder var tjugonde sekund kunde flera dagar och alla tider på dygnet 

observeras och analyseras, vilket hade varit svårare om observationerna endast hade gjorts direkt på 

torget. Observationerna av Stortorget och Nygatan besvarar de två frågorna; 

 

 Hur ser rörelsemönstret ut på Stortorget och Nygatan under dygnets olika timmar? 

 Vilka är de huvudsakliga stråken och mötesplatserna och varför är de det? 

 

Ett krav för att övervakningen skulle gå att genomföra var att Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 

efterföljdes och att människorna på bilderna inte skulle kunna identifieras. Kameran sattes upp i ett 

kontor i Åhlénshuset vars fönster vetter ut mot Stortorget och Nygatan, dvs. det område som skulle 

observeras och analyseras. Observationerna av Stortorget och Nygatan har begränsats till en kamera 

eftersom att tillståndet endast gällde en kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av kamerans placering och vinkel kunde endast en begränsad del av Stortorget och Nygatan 

observeras (Figur 2). Vissa delar av Stortorget och Nygatan skymdes av restaurang Brända Bocken, 

torghandeln och pylonerna. Mörker, regn, skuggor och solen som låg på mot fönstret där kameran stod 

påverkade sikten ner på Stortorget och Nygatan (Figur 3). 

 

 

 

Figur 2. Kameravinkeln över Stortorget och Nygatan. 
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Efter ett par dagar kunde analysen av bilderna påbörjas. Bilderna var från början namngivna med 

datum och klockslag samt indelade dygnsvis. För att underlätta bildanalysen delades bilderna från 

varje dygn in i kategorier efter klockslag samt om det var vardag eller helg. Kategorin morgon, kl. 

06:00-10:59, delades in efter de klockslag som människor vanligtvis tar sig till skola och arbete. Nästa 

kategori, kl. 11:00-14:00, delades in i de klockslag när de flesta har lunch och därmed kanske går till 

de mer centrala delarna av staden för att äta lunch och samtidigt få frisk luft. Eftermiddagskategorierna 

delades in i olika klockslag beroende på vardag, kl. 14:01-19:00, eller helg, 14:01-17:00, eftersom att 

det kunde påvisa om affärernas öppettider påverkar om människor stannar kvar på platsen även efter 

att affärerna har stängt eller inte. I kvällskategorin, kl. 19:01-23:59 och 17:01-23:59, går det att se om 

det är något annat som lockar besökarna att stanna kvar och i sådana fall vad som gör att de stannar 

kvar. Nattkategorin, kl. 00:00-05:59, kan påvisa skillnader i mängden människor som rör sig på torget 

mellan olika dagar i veckan. Indelningen i kategorierna underlättade analysen av bilderna eftersom det 

förenklade jämförelsen mellan de olika dagarna när samma kategori under två olika dagar gick att 

jämföra, dock inte eftermiddags- eller kvällskategorierna för vardag respektive helg eftersom de 

tiderna skiljde sig åt (Tabell 1, tabell 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

Figur 3. Skugga, regn, mörker och smutsiga fönster försvårade kameraobservationerna. 

Tabell 1. Indelning vardag. Tabell 2. Indelning helg. 

Natt 00:00-05:59

Morgon 06:00-10:59

Lunch 11:00-13:59

Eftermiddag 14:00-16:59

Kväll 17:00-23.59

Helg

Natt 00:00-05:59

Morgon 06:00-10:59

Lunch 11:00-13:59

Eftermiddag 14:00-18:59

Kväll 19:00-23.59

Vardag
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Bilder samlades in under 15 dagar och utifrån dem valdes två vardagar och två helgdagar som 

analyserades. Valet av dagarna som analyserades styrdes av vilka bilder som fanns tillgängliga först 

hos Gävle Kommun. De första bilderna var från 7-9 april 2011, dvs. torsdag, fredag och lördag. Den 

andra lördagen var från 16 april 2011.  

 

För att markera var människorna befann sig på kamerabilderna användes en analog karta över 

Stortorget och Nygatan. För varje människa sattes en prick på kartan i förhållande till exempelvis 

sittplatserna eller torgstånden. Perspektivet i kamerabilderna gjorde det svårt att bedöma avståndet på 

den analoga kartan. En prick på kartan representerade en människa på torget, dock kunde samma 

människa återkomma flera gånger vilket gjorde att analysen inte kunde användas för att undersöka hur 

många som rör sig på Stortorget och Nygatan (Figur 4). Objekt på torget som Brända Bocken och 

pylonerna gjorde att sikten skymdes och människor har därför inte kunnat observeras bakom objekten. 

Som framgår av figur 4 var kameravinkeln begränsad vilket gjorde att analysen inte kunde göras på 

hela torget. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Personerna på kamerabilderna resulterade i prickar på den analoga kartan. De svarta strecken på 

högra bilden visar kameravinkeln. 
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Vid vissa tillfällen kunde samma människa observeras på flera bilder tack vare att de hade färgglad 

jacka som stack ut från mängden, till exempel byggarbetskläder i neonfärger. Trots de färgglada 

kläderna var det inte möjligt att identifiera personen (Figur 5) 

 

De långa tidsintervallen gjorde att tydliga flöden skapades av prickarna. Ju tätare prickar i ett område, 

desto större flöde av människor. I och med att flödena observerades under flera olika dagar kunde 

likheter och skillnader i flödena upptäckas. Flödeskartorna digitaliserades sedan i Arc Map 9.3 för att 

presenteras på ett tydligt sätt. 

 

2.2 Space Syntax 

För att få ytterligare förståelse för vilka de huvudsakliga gångstråken på Stortorget och Nygatan 

är, framför allt de områden som inte syntes på kamerabilderna, gjordes GIS-analyser med space 

syntax. 

 

”En traditionell space syntax-analys är i grund och botten en analys av tillgängligheten 

från ett visst stadsrum till alla andra stadsrum i det stadsområde man analyserar, där 

varje stadsrum definieras och representeras av en linje i axialkartan” (Space scape, 

utan årtal, s. 9) 

 

Stråken i GIS-analyserna baseras på stadens struktur och att människor ofta väljer den rakaste vägen 

för att komma fram dit de ska så fort som möjligt (Gehl, 2006). På grund av att kameravyn över 

Stortorget, Nygatan och Drottninggatan var begränsad gjordes kompletterade kartläggning med hjälp 

av en space syntax-analys i ArcMap. Anledningen till detta var för att se hur integrerade Stortorget, 

Nygatan och Drottninggatan är i centrala Gävle. Space Syntax utvecklades av den engelske 

arkitekturforskaren Bill Hillier tillsammans med hans kollegor vid University College of London och 

syftade till att ta fram ett verktyg som kan användas för att beskriva den byggda miljön som fysisk 

form och rumslig struktur genom rumslig analys (Space Scape, utan årtal).  

  

Figur 5. Återkommande människor på Stortorget. 
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Dessa analyser resulterar i kartor som består av axiallinjer, dvs. varje axiallinje representerar en väg i 

kartan (Figur 6). De visar hur integrerad en viss gata är i ett vägnät och därmed hur trafikerad den 

troligtvis är.  

 

 

 

 

 

En primärkarta från Gävle Kommun med information om byggnader, vägar och vatten användes vid 

analysen. Vid space syntax-analysen användes tillägget Axwoman 4.0 som utvecklats av professor Bin 

Jiang, vilket möjliggjorde den rumsliga analysen av Stortorget och Nygatan. Axwoman 4.0 utför 

snabba beräkningar på de möjliga gångstråken i ett område genom att raka linjer, så kallade axiallinjer, 

ritas upp längs gatunätet och de möjliga gångstråken (Jiang, utan årtal). Axiallinjerna ritades längs alla 

de vägar där det var möjligt att ta sig fram till fots. För att vara helt säker på att det var möjligt 

kontrollerades vägarna med hjälp av hitta.se gatuvytjänst 

(http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?start). Ibland kunde linjerna dras längre än vad primärkartan 

visade tack vare att kontroller i gatuvyn gjordes som visade att det fanns gångstråk mellan vägarna 

(Figur 6). 

 

Figur 6. Området för space syntax-analysen. 
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Utifrån axialkartan gjordes en analys över centrala Gävle för att se vilka gator som hade högst 

integration, dvs. högst anslutning till angränsande gator och därmed borde vara de gator med mest 

rörelse. En gata med många anslutande och korsande vägar antas ha hög integration och därför även 

mycket mänsklig rörelse (Space Scape, utan årtal). För att undvika randeffekt valdes ett område som 

även täckte in intilliggande vägar runt Stortorget, Nygatan och Drottninggatan (Figur 6). Det är viktigt 

att ta med ett så stort område som möjligt, utöver det som avses för själva analysen, eftersom 

integrationen på gatorna visas mest rättvist om hela vägnätet tas med i beräkningen och randeffekt 

undviks (Space Scape,utan årtal). Gatorna i utkanten av det valda området kan i axialkartan uppfattas 

som lågt integrerade medan de i verkligheten kan vara högt integrerade. 

 

Utifrån axiallinjerna gjordes beräkningar som resulterade i att linjerna tilldelades olika färger beroende 

på hur hög integration just den vägen hade (Se avsnitt 3.1.2, Figur 10). Resultatet visade integrationen 

på lokal nivå istället för global nivå. Det innebar att integrationen graderas utifrån den närmaste 

omgivningen till skillnad från global nivå som graderar integrationen utifrån alla vägar i analysen. 

Anledningen till att analysen gjordes på lokal nivå var för att analysen utfördes på ett litet område. 

 

2.3 Intervjuer 

För att ta reda på besökarnas egen uppfattning om hur de rör sig på Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan samt deras åsikter om vad som kan bli bättre gjordes intervjuer med torgets 

besökare. Intervjuer gjordes med personer på Stortorget och Nygatan för att besvara frågorna; 

 

 Hur kan Stortorget, Nygatan och Drottninggatan bli mer uppskattat av besökare? 

 Hur ser rörelsemönstret ut på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan under dygnets olika 

timmar? 

Intervjuerna var strukturerade och innehöll tio frågor som planarkitekt Viveka Sohlén på Gävle 

Kommun varit med och tagit fram (Bilaga 1, Figur A) Formuläret var utformat så att respondenternas 

svar antecknades av författarna och innehöll sju kryssfrågor och tre öppna frågor. Kryssfrågorna var 

stängda frågor som handlade om kön, ålder, trygghet och var de bodde för att vara säker på att få ett 

brett urval. De öppna frågorna handlade om hur människorna upplever Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan, vad som är bra med platsen idag och hur den kan förbättras. Dessa frågor ställdes för 

att ta reda på vad respondenterna anser behöver utvecklas på platsen. 

 

Anledningen till att respondenterna inte fick fylla i enkäten själva var delvis på grund av frågan som 

berörde var de bodde, eftersom att människor har olika uppfattning på vad som kännetecknar centrala 

Gävle, Gävle stad och utanför Gävle stad men i Gävle Kommun (Bilaga 2, 3, 4). 
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Därför tillfrågades respondenterna ”Var bor du?” och utifrån deras svar valdes ett av svarsalternativen 

som är; centrala Gävle, Gävle stad, utanför Gävle stad men i Gävle Kommun och Utanför Gävle 

Kommun. Exempelvis kategoriserades Brynäs som Gävle stad även fast det ligger nära centrala Gävle 

och respondenten själv hade kanske ansett sig bo i centrala Gävle. 

 

En ”gatupratare”, det vill säga en skylt med affisch, från Gävle Kommun placerades på Stortorget intill 

Indiska (Figur 7) vilket gjorde det möjligt att fråga människor som även passerade på Drottninggatan. 

Utöver gatuprataren användes jackor från Gävle Kommun med Tekniska Kontorets logotyp. 

Försäljning av mobilabonnemang eller medlemsvärvning som ibland pågår på gator och torg är 

vanligtvis inte uppskattade av besökare (Konsumentrådgivningen Göteborg, okänt år) och för att ge ett 

förtroendeingivande intryck och för att förstärka bilden av att det inte handlade om försäljning 

användes gatuprataren och jackorna. För att undvika eventuella oklarheter från fastighetsägare 

användes ett tillstånd skrivet av Viveka Sohlén på Gävle Kommun. Där framgick det att kommunen 

såg positivt på intervjuerna och att de skulle ha stor nytta av resultatet i deras kommande arbete 

(Bilaga 5).  

 

 

 

  

Figur 7. Gatuprataren placerades mellan Indiska och Åhléns. 
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Intervjuerna gjordes under två dagar, varav den första gjordes onsdagen den 20 april 2011 mellan 

klockan 14:00-16:00 under påsklovsveckan vilket gjorde att många ungdomar var lediga och i centrala 

Gävle. Båda intervjutillfällena var bland de första dagarna efter en lång vinter som det var fint väder 

och därför mycket människor i rörelse. Enligt Merrill, Shields, White och Druce (2005) är vädret en av 

de faktorer som påverkar hur människor går. Det andra intervjutillfället var fredagen den 29 april 2011 

mellan klockan 10:00-12:00. Även den dagen var det relativt mycket ungdomar i rörelse eftersom 

skolungdomarna hade påsklov då. Vädret var även denna gång soligt och tack vare att intervjuerna 

gjordes på förmiddagen var många ute för att äta lunch just då. Anledningen till att intervjuerna 

gjordes under två dagar under olika tider på dygnet var för att väder och tid kan påverka mängden 

människor och vilka människor som vistas på torget. Respondenterna som deltog i intervjuerna valdes 

utifrån att de inte såg ut att ha bråttom eller pratade i mobiltelefon. Åldern togs inte hänsyn till och 

valdes därför slumpmässigt. Cirka tre av fyra tillfrågade personer svarade att de inte hade tid att svar 

på frågorna men många genomförde hela enkäten trots att de var tveksamma till en början. Totalt 

svarade 122 personer vid intervjutillfällena. Sex av respondenterna var under 15 år vilket gjorde att 

svaren inte kunde användas eftersom det kräver målsmans godkännande (Etiska rådet, utan årtal). 

Även personer med annan etnisk bakgrund tillfrågades, dock kunde vissa av intervjuerna inte slutföras 

på grund av språkförbistringar. 

 

Med kameraobservationen, intervjuerna och den kompletterande space syntax-analysen kan de 

huvudsakliga stråken och mötesplatserna identifieras på Stortorget och Nygatan. Intervjuerna bidrar 

med idéer till utvecklingsförslagen. 

 

3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de tre metoderna kameraobservationer, space syntax-analys 

och intervjuer med torgets besökare. 

 

3.1 Gångstråk på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan 

Detta avsnitt redovisar olika gångstråk som har identifierats på Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan med hjälp av de tre metoderna. 

 

3.1.1 Prickkartor över gångflöden 

Kameraobservationerna resulterade i prickkartor som visar gångstråken på Stortorget och Nygatan. 

Kameran gjorde det möjligt att göra observationer under dygnets alla timmar. Resultatet av 

observationerna visar vissa skillnader mellan de olika dagarna. 
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Utifrån kartorna har de generella stråken identifierats; diagonalt över torget samt rakt över torget i 

både nord-sydlig riktning och öst-västlig riktning (Figur 8 & 9). Det diagonala stråket har identifierats 

som det huvudsakliga stråket över torget. 

 

Vardag 

Under vardagarna har den största skillnaden observerats vara att det generellt är mer människor i 

rörelse den fredag 8 april än vad det är torsdag den 7 april. Observationerna visar att det är mycket 

människor i rörelse på Stortorget under morgontimmarna vilket kan bero på att torget fungerar som en 

transportsträcka till skola, arbete eller för att byta till annat transportsätt. Bilderna tyder på att 

människor går över torget för att ta sig från Centralstationen eller Rådhustorget till busshållplatserna 

på Nygatan (Figur 8, kl. 06:00-10-59). 

 

Vid klockslaget 11:00-13:59 syntes ett tydligare flöde av människor till galleriorna under båda 

vardagarna. Antagligen var människor i rörelse för att uträtta ärenden eller för att äta lunch. Stråket 

längs Indiska har fått ett större flöde än under morgontimmarna vilket kan bero på att människor 

tidigare inte hade någon anledning att gå där i och med att affärer inte var öppna mer än en timme 

under den första observationskategorin. Under nästa tidsintervall, kl. 14:00-18:59, var flödesmönstren 

detsamma men med högre intensitet. Eftersom affärer och gallerior stänger kl. 19:00 syntes en kraftig 

minskning i intensiteten i flödet mellan kl. 19:00-23:59. De besökare som är på torget fram till midnatt 

har inte för avsikt att uträtta ärenden i affärerna. Det sista tidsintervallet, kl. 00:00-05:59, visade en 

drastisk skillnad i rörelse eftersom endast få människor observerades jämfört med tidigare på dagen. 

Trots att det var få människor kunde det diagonala flödet identifieras. Däremot hade flödet utanför 

Indiska nästintill upphört. Observationerna visar att det är större flöden under fredagen än under 

torsdagen. 

 

Under torsdagen den 7 april var vädret mycket blåsigt och det regnade vilket kan ha påverkat hur 

många människor som rör de sig på torget eftersom att det var färre människor i rörelse än under 

fredagen (SMHI, 2011). Fortsättningsvis var det mulet under torsdagen. På morgonen under fredagen 

den 8 april var det också mulet och regn. Ingen större skillnad i resultatet märktes under 

morgontimmarna, vilket möjligtvis beror på att ta sig till arbetet är en nödvändig aktivitet som måste 

utföras oavsett vad det är för väder. Under lunchtid på fredagen förbättrades vädret och det blev soligt 

vilket kan ha ökat flödet av människor över torget. Flödesskillnaderna under torsdagen och fredagen 

behöver inte bara bero på vädret, det kan också bero på att fler människor är ledig eller slutar tidigare 

på fredagar och därmed passar på att gå på stan.  
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Helg 

 

Generellt sett är det inte stora skillnader mellan de två lördagarna (Figur 9). Till en början, mellan kl. 

06:00-10:59, är det relativt få människor i rörelse, vilket sedan ökar i och med affärernas öppettider, 

kl. 11:00-13:59. Efter att affärerna stängt, kl.  17:00-23:59 minskar flödet av människor. Jämförelsen 

mellan lördagarna visar att det är något fler människor på torget under morgonen, kl. 06:00-10:59, på 

lördagen den 16 april än lördagen den 9 april. Däremot är flödet mindre jämfört med på vardagar när 

många transporterar sig till skola och arbete. Flödet på kartorna visar att strömmen med människor 

tydligt drar mot Flanör under klockslaget 11:00-13:59. Under vardagarna däremot är flödet inte lika 

tydligt riktat mot Flanör eftersom att fler arbetar under vardagarna. Mellan kl. 14:00-16:59 är flödet av 

människor jämnt mellan de två lördagarna, dock har flödet av människor avtagit jämfört med tidigare 

tidskategori. Prickkartorna för tidskategorin 17:00-23:59 under lördagarna visar att flödet fortfarande 

avtar men att stråket längs med Indiska inte minskar lika tydligt som under torsdagen den 7 april. 

Mellan kl. 00:00-05:59 är flödet av människor i princip detsamma mellan de två lördagarna, dock är 

flödet kraftigare än på vardagar vilket tyder på att det antagligen är någon form av nöje, exempelvis 

krogen eller restaurangbesök, som lockar.  

 

Generellt sett är det mer människor i rörelse den 9 april än den 16 april vilket kan bero på att den 

förstnämnda lördagen är närmare löningsdagen och att människor därför har mer pengar i plånboken. 

Däremot var vädret detsamma under de två dagarna med sol. Temperaturen antas vara något högre den 

16 april eftersom att det var längre in på våren. 
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3.1.2 Space Syntax-analyserna 

Space syntax-analysen visar att de mest centrerade vägarna i kartan, dvs. de som har många anslutande 

vägar, är de vägar som också har högst integration. Området söder om Gavleån har generellt lägre 

integration på grund av att det endast finns ett fåtal anslutande vägar in i området och därmed färre 

anslutningar till omkringliggande vägar. Norr om Gavleån finns betydligt fler röda vägar, det vill säga 

vägar med hög integration. De stråk runt Stortorget som har högst integration visade sig vara 

Drottninggatan och Nygatan (Figur 10). Eftersom att analysen är gjord på ett litet område kan 

randeffekt ha påverkat resultatet.  Randeffekt innebär att områdets ytterkanter får lägre integration i 

analysen men kan i verkligheten vara en väg med hög integration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10. Integrationen i centrala Gävle, med Stortorget inzoomat. 
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3.1.3 Rörelsemönster utifrån intervjuerna 

Intervjuerna som utfördes på Stortorget för att bland annat undersöka människors rörelsemönster, 

tyder på att många korsar torget diagonalt. Figur 11 visar också att torgets besökare väljer att gå längs 

med ytterkanterna. Intervjuerna visade att Drottninggatan var det huvudsakliga gångstråket och 

användes av majoriteten av de tillfrågade. 

 
 

Figur 11. Respondenternas rörelsemönster. 
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3.1.3.1 De huvudsakliga stråken 

Utifrån de tre metoderna har de huvudsakliga stråken sammanställts. Ett flertal stråk identifierats med 

varierande flöden (Figur 12). Stråken tros bero på galleriornas placering och torgets lokalisering 

mellan Centralstationen, Teknikparken och Högskolan. Det kan även bero på att människor gärna 

håller sig intill kanter och andra objekt eller att de tar den snabbaste vägen. Transportsättet är också en 

faktor som kan påverka stråken eftersom besökarna anländer till torget på olika platser beroende på 

transporsätt. Buss som var det populäraste transportsättet till Stortorget anländer vid Rådhuset vilket 

gör att besökarna troligtvis går på Drottninggatan för att ta sig till torget. 

 

 

Stråket som går diagonalt över torget kan sägas vara det huvudsakliga stråket eftersom intervjuerna 

och kameraobservationerna visar att stråket har stor användning. Kamerabilderna visar att flödet 

diagonalt över torget kunde identifieras alla tider på dygnet trots att ett fåtal människor vistades där 

under vissa tider. Både i space syntax-analysen och intervjuerna fick stråket över torget hög 

integration och stor användning. 

Drottninggatan är ett stråk med stort flöde som bevisas i både space syntax-analysen där stråket fick 

högst integration och i respondenternas svar vid intervjuerna där de angav att de gått på 

Drottninggatan när de besökte torget. 

  

Figur 12. De huvudsakliga stråken vid Stortorget. 
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Kameraobservationerna visar att stråket vid Indiska har mycket varierad användning. Dagtid finns ett 

tydligt stråk som används av torgets besökare. Ju mer klockan blir desto färre använder stråket och 

ibland upphör det helt nattetid. I space syntax-analysen fick stråket vid indiska medelhög integration, 

sett till hela området som analyserades, dock fick det lägst integration av de stråk intill Stortorget och 

Nygatan. Intervjuerna visade på stråkets höga användning, vilket dock kan ha berott på att intervjuerna 

utfördes intill. 

Nygatan är ett stråk med medelstort flöde. Space syntax-analysen visar att stråket fick hög integration 

medans intervjuerna visade på att det endast var få som gick där. Kameraobservationerna visar att 

stråket korsas mot Flanörs och Winns huvudingångar, dock är det få som går längs med Nygatan. Efter 

affärernas stängningstid minskar flödet på Nygatan. 

 

3.2 Mötesplatser på Stortorget och Nygatan 
 

Utifrån kamerabilder har de generella mötesplatserna på Stortorget och Nygatan kartlagts. Den 

tydligaste mötesplatsen som identifierades var de primära sittplatserna vid lekplatsen (Nr. 1, figur 13), 

mellan Brända Bocken och Indiska som tillkom i och med ombyggnationen (Figur 13). Sittplatserna är 

i solen större delen av dagen och ger användaren en bra blick ut över resterande delar av torget. 

Klockan 10:00-19:00 användes sittplatserna mest jämfört med övriga timmar på dygnet. Generellt 

användes sittplatserna mer kvällstid än på morgonen. Dessutom observerades det att vädret hade en 

stor påverkan på dess användning. Regn gjorde att människor lämnade platsen och sol lockade snabbt 

dit människor igen. 

 

Torghandeln (Nr. 2, Figur 13) har visat sig vara en populär mötesplats eftersom att många människor 

har observerats stå och prata intill torghandlarna. Även pylonerna (Nr. 3, Figur 13) på torget och 

träden (Nr. 4, Figur 13) längs med Indiska (Figur 13) har observerats fungera som mötesplatser 

eftersom många av torgets besökare har observerats att de träffats där. Det kan bero på att människor 

vill stå i närheten av fysiska föremål och ha ryggen skyddad och därmed känna sig trygg (Gehl, 2006). 
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3.2.1 Döda ytor på Stortorget 

Utifrån kamerabilderna har döda ytor, dvs. mindre använda områden, identifierats. Däremot finns det 

ingen tydlig död yta eftersom bilderna visar att det skiljer sig under dygnets alla timmar, samt 

beroende på vilken dag det är. Generellt sett är torget en död yta under vardagsnätterna till skillnad 

från helgnätterna, eftersom det är betydligt mer människor i rörelse då. Ett tydligt exempel på detta är 

stråket utanför Indiska som på helger är ett använt stråk under hela dygnet. Däremot under 

vardagskvällar är stråket näst intill obefintligt. Ytan mellan Indiska gångstråket och baksidan av 

Brända Bocken är ett område som urskilts vara ett område som används sällan. Det har även 

observerats att ytan längs kameravinkelns kanter har glesare användning och får även den minskad 

användning under natten. Sittplatsområdet är även den en död yta under morgontimmarna när 

människor är på väg till arbete och skola. Under dagen får Stortorget och Nygatan allt mer användning 

för att sedan få minskad användning igen under nattimmarna. Det har även observerats att stråket mot 

Flanörs huvudingång blir en allt mer död yta efter butikernas stängningstid. Det kan bero på att det 

inte finns någon anledning att gå där efter stängningstid. 

 

 

  

  

 

 

Figur 13. Mötesplatser på Stortorget (Egna foton). 
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3.3 Intervjuer med besökare på Stortorget, Nygatan och Drottninggatan 

Intervjuerna som utfördes på torget gjordes för att ta reda på vad besökarna tycker om Stortorget och 

Nygatan som det ser ut idag och vad som kan utvecklas och bli bättre. Som figur 14 visar var det fler 

kvinnliga än manliga respondenter. Totalt deltog 122 personer i intervjuerna. Anledningen till att det 

var fler kvinnor än män kan bero på att intresset för shopping skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Dholakia (1999) säger att kvinnor ser shopping som ett nöje och åker därför gärna oftare till platser 

som erbjuder shopping. Ålderskategorin 25-44 år fick flest respondenter vilket kan bero på att 

intervjuerna bland annat utfördes mellan kl.10-12 när många av de arbetande tar lunch. Att kategorin 

20-24 år fick få respondenter kan bero på att de studerar och kanske därför inte har råd med shopping 

och nöjen. 

 

Figur 14. Kön- och åldersfördelning bland respondenterna. N = 122 

 

Boende 

Respondenterna förfrågades även om var de bodde. I och med informationen om var de bodde kunde 

kopplingar göras mellan boende och transportsätt. De flesta av respondenterna bodde i Gävle stad 

(Bilaga 3 & 6, Figur A). De mest populära transportsätten till Stortorget och Nygatan enligt alla 

respondenterna redovisas i bilaga 6, Figur B. 

 

Bland de boende i centrala Gävle var gång det överlägset populäraste transportsättet, ett fåtal cyklade 

och endast en åkte bil (Bilaga 7, figur A). Alla respondenter mellan 65-80+ år som var boende i 

centrala Gävle transporterade sig till fots, likväl gäller det respondenterna mellan 25-64 år. Däremot 

var cykel lika populärt som gång bland respondenterna i åldrarna 16-24 år. Att resultatet ser ut så här 

kan bero på att äldre generellt inte har fysiken för att cykla, men orkar gå korta sträckor till exempel 

till Stortorget. Yngre väljer istället att ta cykeln för att snabbt kunna transportera sig mellan olika 

platser.  
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 De populäraste transportsätten bland de boende i Gävle stad var buss och bil medans cykel och gång 

var mindre populärt (Bilaga 7, figur B). Äldre personer i åldrarna 65-80+ boende i Gävle stad 

transporterade sig främst med buss och bil till Stortorget medans personer i åldrarna 25-64 främst åker 

bil till Stortorget. Övriga transportsätt, gång, cykel och buss, används mindre än bilen men är lika 

populära. Främsta transportsättet bland unga i åldrarna 16-24 är buss och cykel. Äldre människor som 

främst åker buss och bil gör troligtvis det för att de inte orkar gå långa sträckor. De yngre i åldrarna 

16-24 transporterar sig med buss eller cykel vilket kan bero på att de inte har körkort eller tillgång till 

bil. De som är 24-64 åker främst bil vilket kan bero på att de äger en egen bil och har aktiviteter som 

underlättas av biltransport, exempelvis att hämta barn på skola eller dagis. 

 

De generella transportsätten för de boende utanför Gävle stad men inom Gävle kommun är bil, buss 

och tåg. Bland personerna 65-80+ samt 25-64 var det vanligaste transportsättet bil medan det i 

åldrarna 16-24 var buss och tåg. Detta kan bero på att yngre inte har körkort eller tillgång till bil vilket 

gör att de åker kollektivt. Ingen av respondenterna gick eller cyklade vilket troligtvis beror på 

avståndet. Respondenterna boende utanför Gävle kommun transporterade sig generellt till Stortorget 

med buss, tåg och bil. Respondenterna i åldrarna 25-80+ transporterade sig med bil medans de i 

åldrarna 16-24 främst åkte buss eller tåg. Detta kan som tidigare nämnt bero på avstånd och tillgång 

till bil samt att Gävle har bra tåg- och bussförbindelser. 

 

Trygghet 

Majoriteten av besökarna på torget som deltog i undersökningen svarade att de kände sig trygga på 

Stortorget och Nygatan. Respondenterna svarade att det endast gällde dagtid eftersom det var mycket 

människor i rörelse, fanns poliser och vakter på platsen samt att torget känns öppet. De som svarade 

att de sig otrygga var äldre människor som ansåg att otryggheten främst var kvällstid, bland annat på 

grund av krogarna och att det var få människor i rörelse. 

 

Ärende 

Personerna tillfrågades även vilket deras huvudsakiga ärende på torget var. De allra flesta svarade att 

de var där för att handla, men att de också passade på att uträtta eller göra något annat när de ändå var 

där. Kategorin övrigt fick också många svar vilka inte gick att kategorisera till någon av de andra 

kategorierna. Eftersom att flertalet respondenter angav fler än ett ärende, är resultatet inte jämförbart 

med övriga diagram. Utmärkande i figur 15 är att ärendena nöjen, bio, sport och kultur endast fick ett 

fåtal eller inga svar alls. Det kan bero på att intervjuerna utfördes dagtid och mitt i veckan och dessa 

ärenden är något som utförs på fritiden eller på kvällen. Att restaurang/café fick många svar kan bero 

på tiden när intervjuerna genomfördes, dvs. lunchtid och på eftermiddagen när många har tid för detta. 

Många av respondenterna angav att de skulle möta någon på Stortorget vilket visar att det är en 

mötesplats i centrala Gävle. 
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En av de öppna frågorna i intervjun handlade om vad som är det bästa med Stortorget och Nygatan 

som det ser ut idag. Många svarade att torghandeln var det bästa och anledningen till det var att 

torghandeln bidrog med liv och rörelse på torget och att det ansågs vara ett bra inslag i stadsbilden 

(Figur 16). Det näst bästa med torget var att allt finns samlat, vilket underlättar uträttandet av ärenden. 

Vissa respondenter påpekade att centraliseringen av allt även hade en negativ sida vilket var att 

exempelvis Drottninggatan ner mot Centralstationen inte är lika välbesökt. Vissa av svaren 

kategoriserades i samma kategori eftersom de innebar samma sak, till exempel sittplatser och bänkar. 
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Figur 15. Det mest uppskattade med Stortorget och Nygatan. N = 116 
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Den andra öppna frågan berörde vad som kan utvecklas och bli bättre på Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan. Den frågan resulterade i en lista med förbättringsförslag (Tabell 4). Många av svaren 

har även här hamnat i samma kategori eftersom att de innebär samma sak. Exempelvis har alla svar 

med grönska, blommor och lummigt samlats i kategorin växtlighet, bänkar och sittplatser 

kategoriserades till enbart sittplatser och matställen, uteserveringar, restauranger och caféer samlades i 

kategorin caféer och uteserveringar. I nästa avsnitt beskrivs de tio vanligaste förbättringsförslagen 

utifrån respondenterna, samt kommentarer om hur varje angivet förslag fungerar på platsen idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3. Förbättringsförslagen som samlades in vid intervjuerna på Stortorget 
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3.4 Förbättringsförslag 

I detta avsnitt presenteras invånarnas förslag till förbättringar samt hur de kan utvecklas utifrån hur det 

ser ut på platsen idag. 

 

3.5.1 Respondenternas förbättringsförslag 

Nedan har de tio vanligaste förbättringsförslagen från intervjuerna sammanställts och analyserats.  

 

 Fler caféer och uteserveringar 

 Utöka torghandeln 

 Fler sittplatser 

 Ökad växtlighet 

 Roligare lekplats 

 Ny fontän 

 Förbättrad belysning 

 Fler affärer 

 Fler cykelparkeringar 

 Mer evenemang

 

Caféer och uteserveringar 

Idag finns sex restauranger och caféer med uteserveringar på torget, dessa är Konditori Lido, Brända 

Bocken, Coffee Lounge/To Go, Coffe House by George, Java Coffee Shop och Bienvenidos (Figur 

12). Uteserveringarna är viktiga för besökarna eftersom 9 % av respondenterna uppgav att de är det 

bästa med Stortorget och Nygatan. Många känner dock att torget är för öppet och behöver en till 

uteservering som skapar rörelse även kvällstid när övriga butiker har stängt. 

 

Torghandeln 

Vid intervjuerna uppgav 34 % av respondenterna uppgav vid intervjuerna att torghandeln är det bästa 

med Stortorget och Nygatan idag, men att det bör utökas ytterligare. På torget finns idag plats för 17 

torghandlare och är belägna längs med Drottninggatan respektive Nygatan (Bilaga 8). 

 

Sittplatser 

Sittplatserna är uppskattade på torget eftersom 11 % av respondenterna anser att det är det bäst på 

Stortorget. Däremot anser 9,5 % att de inte är tillräckligt och vill att det ska finnas ännu fler. 

Sittplatserna är placerade mellan Brända Bocken och Indiska (Figur 13) samt intill Coffee House by 

George.  

 

Växtlighet 

Växtlighet och andra dekorationer är ett omtyckt inslag på Stortorget och Nygatan. Däremot tycker 

9,5 % att det skulle kunna finnas ännu mer för att skapa en lummigare och trivsammare miljö. Idag är 

det Gävle Centrumsamverkan (utan årtal) som anordnar dekorationer som belysning i träden vintertid, 

påskpynt, blommor på sommaren och höstdekorationer.  
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Lekplats 

Under intervjuerna uppgav ingen att lekplatsen var det bästa med Stortorget och Nygatan idag. 

Däremot ansåg 6,9 % att lekplatsen borde bli roligare och mer anpassad för barn. Respondenterna 

ansåg att en förbättrad lekplats kunde göra att Stortorget blev en bättre mötesplats för barnfamiljer. 

 

Fontän 

Fontänen som tidigare fanns på Stortorget har efter ombyggnationen ersatts med ett vattenspel utanför 

Indiska. Vid intervjuerna angav många respondenter att vattenspelet som finns idag är uppskattat men 

att de saknar fontänen som fanns innan ombyggnationen som var möjlig att sitta vid. 

 

Belysning 

Ökad belysning på torget var ett återkommande förbättringsförslag. Pylonerna är utrustade med 

belysning och dessutom finns vanliga belysningsarmaturer längs med torgets ytterkanter. Även affärer 

och gallerior bidrar till viss del med att lysa upp centrala Gävle när det är mörkt.  

 

Affärer 

Av respondenterna tyckte 26 % att det var bra att det mesta finns samlat i centrum, men önskar att det 

fanns ännu fler butiker med nya märken och större variation. Runt Stortorget idag finns galleriorna 

Flanör, Winn och Gallerian Nian. Lite mer än en fjärdedel uppgav att de var i centrala Gävle för att 

handla och majoriteten uppgav att de främst åker till Valbo Köpcentrum för att uträtta sina ärenden om 

de inte väljer centrala Gävle. Andra uppgav att de åkte till Hemlingby Köpcentrum, Uppsala eller 

Stockholm för att uträtta sina ärenden. 

 

Cykelparkeringar 

Eftersom att cykel är ett vanligt transportmedel in till centrala Gävle är det viktigt att det finns 

tillräckligt med cykelparkeringar. Många v respondenterna upplever att de cykelparkeringar som finns 

ofta är upptagna och därför behöver utökas. Idag finns cykelparkering vid Rådhuset, längs 

Drottninggatan både intill Gallerian Nian och närmare Centralstationen, utanför Friskis & Svettis och 

längs med Nygatan. 

 

Evenemang 

Många gillar när det är liv och rörelse på Stortorget till exempel när evenemang av olika storkel 

anordnas. Gävle Centrumsamverkan ordnar bland annat fyra Sommarkvällar i juli med musik och 

utökade öppettider i galleriorna. Evenemang är något som många av respondenterna gärna ser mer av. 
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3.5 Sammanställning av faktorer som påverkar människors rörelsemönster 

 

Avstånd 

Avståndet har betydelse när det gäller gång som transportmedel. Ju kortare sträcka till målet desto 

större chans att personen transporterar sig till fots. Av de boende i centrala Gävle var det 73,9 % som 

transporterade sig till fots till Stortorget medans av de boende i Gävle stad var det endast 10,4 % som 

transporterade sig till fots. Faktorer som påverkar att avståndet blir ett hinder är exempelvis ålder och 

tidsåtgång. Avstånd är av betydelse för äldre eftersom 90 % av respondenterna som bor i Gävle stad 

och är < 65 år transporterar sig med bil eller buss och samma åldersgrupp som bor i centrala Gävle 

transporterar sig till fots. Det kan även vara tid som påverkar transportsättet eftersom studien visar att 

majoriteten av de boende i centrala Gävle går och endast ett fåtal av de boende i Gävle stad går. 

För att vinna tid är det många som därför väljer den snabbaste vägen och därmed skapar ett diagonalt 

rörelsemönster över torget. 

 

Veckodag  

Resultatet av undersökningen visar att människors rörelsemönster varierar beroende på vilken dag i 

veckan det är. Fredagar och lördagar har större rörelse än torsdagen vilket betyder att det är mer 

människor i rörelse på helger.  

 

Ekonomi 

Resultatet visar att lördagen den 9 april har större flöden av människor än lördag den 16 april. Den 9:e 

april är närmare löning än den 16:e april vilket kan förklara att mindre människor går på stan när de 

har mindre pengar kvar.  

 

Trygghet 

Majoriteten av respondenterna känner sig trygg dagtid när det är människor i rörelse, poliser och 

vakter finns på platsen och ingenting annat känns hotfullt. Däremot känner de sig otrygg kvällstid när 

det generellt är färre människor i rörelse.  

 

Utformning och design 

Belysningen på en plats är avgörande för om människor känner sig trygga att röra sig där eller inte. I 

och med att platsen är belyst är det lättare för besökarna att hålla uppsikt över hela platsen även 

kvällstid. Stadsrummets möbler är en faktor som påverkar huruvida besökarna stannar kvar eller inte. 

Om det finns möjlighet att sitta ner inbjuder det till att stanna på platsen längre som också skapar 

mötesplatser och rörelse i staden. Sittplatserna ska gärna placeras så att användaren har så bra uppsikt 

över platsen som möjligt, dvs. helst inte i mitten av torget. 
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Öppettider 

Nödvändiga aktiviteter, så som att handla, möta någon eller jobba, påverkas av affärer och galleriors 

öppettider. Öppettiderna skapar en anledning att vara på torget vilket försvinner i och med butikernas 

stängning. 

 

Väder 

Undersökningen som gjorts påvisar att väder är en faktor som påverkar om människor utför valbara 

aktiviteter så som att sitta på en bänk och titta på människor eller ta en promenad. Detta är även något 

som påvisats av Gehl (2006). Dessa aktiviteter är en bidragande faktor till att en stad upplevs livfull, 

dock är det svårt att påverka vädret och därmed i vilken utsträckning de valbara aktiviteterna är 

möjliga. 
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4. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de använda metoderna samt hur de har påverkat resultatet. Vidare diskuteras 

vad som skapat de huvudsakliga stråken och mötesplatserna på Stortorget och Nygatan samt hur 

platsen kan utvecklas med utgångspunkt i tidigare studier. 

 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Kameraobservationerna 

Enligt Krueger (2005) är denna metod att föredra eftersom att de observerade inte är medvetna om att 

de är övervakade och ändrar därmed inte sitt beteende. Observationerna har ett relativt trovärdigt 

resultat eftersom flera dagar som observerats. Ju fler dagar som observeras desto mer trovärdigt 

resultat eftersom faktorer som till exempel löningsdag, väder och evenemang kan påverka hur mycket 

människor som är i rörelse. Enligt Van Overwalle och Van Rooy (2001) är det bättre att observera för 

många dagar än för få dagar för att uppnå ett trovärdigt och korrekt resultat. Vädret påverkar inte bara 

hur många människor som rör sig på torget utan kan även påverka bildernas kvalité. När det är soligt 

skapas skuggor som gör det svårt att se vissa partier på torget, likväl när det regnar skapas mörka 

partier som är svåra att observera. När det regnar nattetid skapas bländningar från gatubelysningen 

vilket kan göra att personer som rör sig på torget nattetid missas. Förutom det var smutsiga fönster en 

faktor som påverkade sikten över torget. När solen sken syntes smutsen vilket gjorde det svårare att se 

personerna som korsade torget.  

 

En annan faktor som påverkar är en s.k. fredagseffekt. Den innebär att fler människor rör sig på torget 

än övriga vardagar vilket kan bero på att människor unnar sig att äta ute och på eftermiddagen inte 

behöver stressa hem för att orka upp och arbeta nästa dag. Beroende på vilken dag som observeras kan 

olika resultat erhållas. Vanligtvis delas veckan in i fem arbetsdagar, måndag-fredag, och två helgdagar, 

lördag och söndag. På grund av fredagseffekten blev resultatet annorlunda jämfört med om exempelvis 

en onsdag hade observerats. Veckan bör därför indelas i arbetsdagarna måndag-torsdag och 

helgdagarna fredag-söndag för att ge ett så trovärdigt resultat som möjligt. Tidigare studier visar att 

fredagar är annorlunda gentemot andra veckodagar eftersom att människor föredrar att handla i slutet 

av veckan och främst på fredagar. Människor uppgav i en undersökning att det beror på att det är nära 

helgen samt att de är lediga från sitt arbete (East, Lomax, Willson & Harris, 1994).  

 

Prickkartorna och dess utseende påverkades av perspektivet i kameran. I och med att bilderna inte togs 

rakt ovanifrån över torget blir det ett visst perspektiv i bilderna som påverkar prickarnas placering. Det 

kunde verka som om personerna stod längre bort eller närmre än vad de egentligen gjorde vilket kan 

ha påverkat placeringen av prickarna som då kan har skapat döda ytor eller ett mer utspritt flöde än 

vad det egentligen kanske är. 
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Vinkeln av kameran kan därför påverka vilka stråk som visas på kartorna. Förutom perspektivet 

påverkar kameravinkeln vilka stråk som observeras. När inte hela torget finns med på bilderna tagna 

med kameran i Åhlénshuset är det svårt att kartlägga alla eventuella stråk över Stortorget, Nygatan och 

Drottninggatan. En lösning på problemet hade varit att använda fler kameror för att kunna observera 

från fler vinklar. Det skulle antagligen ge ett annorlunda resultat jämfört med För att även kartlägga de 

eventuella stråk som finns utanför bild användes GIS-analyser i space syntax.  

 

4.1.2 Space syntax 

Space syntax-analysen ger en tydlig bild över integrationen i området, vilket i det här fallet är i 

centrala Gävle. Metoden är förenad med viss grad av ”felkällor”, beroende på hur stort område som 

analysen väljs att utföras på. Vägarna som hamnar i ytterkanten av analysområdet kan skapa 

randeffekt vilket kommer sig av att vägarna i ytterkanterna förmodas ha låg integration medan de i 

verkligheten kan ha hög integration. Detta påverkar resultatet på så sätt att gatorna som är mer 

centrerade i axialkartan då också får ett missvisande resultat, men genom att välja ett område som är 

större än det som analysen ska utföras på undviks randeffekten (Space Scape, utan årtal). Även fast 

endast en liten del av en stad ska undersökas, exempelvis ett kvarter, är det bra att utföra analysen på 

alla stadens gator för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

 

Analysen som utförts i centrala Gävle visar endast integrationen på gatorna för de gående i staden. En 

integrationskarta för motortrafik skulle troligen se annorlunda ut eftersom att det inte är möjligt att 

köra motorfordon på alla ställen där det är möjligt att ta sig fram till fots. Detsamma gäller 

integrationen för cykeltrafik som till viss del ibland kan ha tillgång till samma vägar som 

motortrafiken men för det mesta använder samma vägnät som de gående. I och med att Axwoman 4.0 

endast beräknar integrationen i gatunätet utifrån antalet anslutande vägar en specifik väg har kan 

resultatet bli något missvisande i och med att programmet inte tar med i beräkningarna vad som ligger 

längs gatorna.  Programmet beräknar enbart de gångstråk människor väljer utifrån att de väljer den 

rakaste vägen (Space Scape, utan årtal; Gehl, 2006), men tar ingen hänsyn till exempelvis en gata med 

få anslutande vägar som därmed får låg integration men som i verkligheten är en gata med mycket 

människor i rörelse tack vare butiker som lockar dit människor (Space Scape, utan årtal). 

 

4.1.3 Intervjuer 

I och med att respondenterna själva inte fick fylla i svaren på formuläret, tolkade vi deras svar och 

valde ett svarsalternativ utifrån det. Åsikterna om vad som räknas som centrala Gävle kan ha gått isär 

om respondenterna själva hade kryssat i svarsalternativen, vilket var anledningen till att vi fyllde i 

svaren. Trots att intervjuerna genomfördes objektivt har vår närvaro ändå gjort en viss påverkan på 

resultatet. Vid frågan om hur personen rört sig på Stortorget och Nygatan var det många som svarade 

att de anlände vid Rådhustorget och sedan gick till Stortorget via Drottninggatan. 
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Resultatet blev att Drottninggatan visade sig vara det huvudsakliga stråket vid torget. Resultatet kunde 

ha blivit annorlunda om intervjuerna genomförts på olika platser på torget istället. I och med att 

intervjuerna inte var den främsta metoden för att besvara frågan om vilka de huvudsakliga stråken på 

stortorget och Nygatan var, utfördes båda intervjuerna intill Drottninggatan där det rör sig mycket 

människor.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Enligt Lynch (1960) är torg en samlingspunkt där många stråk korsas i staden och har därför mycket 

mänsklig rörelse. Många forskare har länge vart överrens om att människors rörelsemönster påverkas 

fysiska faktorer som avstånd, design och säkerhet t.ex. Southworth (2005), Saelens et al.
 
(2003a), 

Painter (1996) och Frank (2000). Andra forskare t.ex. Faskunger (2008), Jacobs (2004), Handy et al. 

(2002) och Lund (2002) anser att det mer är sociala faktorer som rädsla och trygghet som påverkar 

rörelsemönstret. Förutom fysiska och sociala faktorer har även individuella faktorer som motivation, 

hälsa och ålder påvisats påverka människors rörelsemönster (Handy, 1996, 2006; Gehl, 2006; Saelens 

et al., 2003a). Vår studie har funnit flera faktorer som påverkar hur rörelsemönstret och flödena av 

människor är på Stortorget och Nygatan i Gävle. 

 

Huvudstråket som har visat sig vara diagonalt över torget beror på att människor väljer att gå den 

kortaste vägen vilket stöds av Whyte (1980) och Gehls (2006) teorier som menar att människor ofta 

går diagonalt över torg. Gehl (2006) menar också att det enda som kan påverka att människor att inte 

ta den kortaste vägen är barriärer som till exempel folkmassor eller trafik. Det kan förklara varför det 

finns en död yta mellan gångstråket utanför Indiska och Brända Bockens baksida eftersom människor 

som går över torget inte vill ta en genväg mellan sittplatserna utan går hellre en omväg. Det diagonala 

stråket över torget kan också bero på att människor använder torget som en transportsträcka till andra 

transportsätt eftersom det diagonala mönstret även finns på mornar när människor åker till arbete och 

skola. Om vårt resultat kopplas till Southworths (2005) teorier om att en bra stad har närhet till många 

alternativa transportsätt kan det diagonala flödet bero på att människor förflyttar sig mellan olika 

transportsätt eftersom att torget är beläget mellan flera alternativa transportsätt.  

 

Drottninggatan som också identifierats som ett huvudstråk beror på att det är en stor shoppinggata med 

många anslutande vägar och alternativa transportsätt. Beroende på vilket färdmedel människor använt 

till Stortorget och Nygatan påverkas även flödena. Drottninggatan som har goda transportmöjligheter 

med cykel/gångbanor och anslutning till rådhustorget får därför ett ökat flöde. Southworth, 2005 

menar att goda anslutningar och alternativa transportsätt som Drottninggatan har är en förutsättning 

för en bra gångbar stad. Cervero et al. (1996) menar att shopping är en faktor som uppmanar till gång 

eftersom torg och gatorna omkring är anpassade till just gående.  
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Indiska som identifierats vara ett använt stråk med varierande flöde tror vi beror på precis som Gehls 

(2006) teorier att människor föredrar att röra sig längs kanterna och därmed känna trygghet. Stråket 

används mer dagtid än kvällstid som vi tror beror på att platsen ligger undanskymd och gående får en 

skymd sikt. Gehl, (2006) menar att människor vill ha uppsikt och känna sig trygg när de promenerar 

vilket kan ha påverkar varför stråket inte används under kvällstid. Även här gäller även Jacobs (2004) 

teorier om att människor drar till sig människor eftersom att stråket hade mycket rörelse på lördagar 

när det är mycket människor på torget i samband med krogen. Hon menar även att om människor inte 

känner trygghet kan det påverka valet av väg vilket vi har sett ske på stråket längs indiska. Som även 

East et al. (1994) säger är det mer människor i rörelse på helger än vardagar och vi tror att det beror på 

att människor gör sig mer tid till att träffa vänner och äta ute. 

 

Stråket som korsar nygatan har ett flöde som tydligt påverkas av galleriornas öppettider. Flödet avtog 

efter butikernas stängningstider. I och med att flödet avtar mot Flanör tror vi att detsamma gäller 

stråket mot Gallerian nian. Eftersom att flödet avtog generellt över hela torget tror vi att det är ett 

tecken på att det är butikerna som styr flödet och rörelsemönstret. Boverket (2004) menar att handeln i 

ett centrum är en förutsättning för att det ska finnas liv i staden där människor möts. Att många 

människor försvinner från torget efter stängningstid kan vara ett tecken på att handeln är viktig för att 

få liv i centrum. 

 

Ett annat sätt för att skapa liv i centrum är att anordna fler mötesplatser som uppmanar till valbara 

aktiviteter på torget. Exempel på detta är sittplatser, både primära och sekundära, som Gehl (2006) 

anses ska placeras så att användaren håller ryggen skyddad samtidigt som denne får möjlighet att 

socialisera och observera alla händelser på torget. En annan mötesplats som observerats är träd vilket 

vi tror beror på Gehls (2006) teorier om att människor ställer sig intill objekt. 

 

Hur väl använd en plats är beror även på vädret, valbara aktiviteter så som att sitta på bänkarna på 

torget för att umgås, utförs bara om vädret tillåter det. Våra observationer tyder på att människor inte 

använder sittplatserna om det är dåligt väder och regn. Enligt Merrill et al. (2005) har vädret en stor 

påverkan på hur människor rör sig och menar att det kan avgöra om människor väljer att gå ut över 

huvudtaget. Avstånd har även upptäckts ha en inverkan på människors val av transportmedel, är 

avståndet för långt används ett annat transportmedel än gång. Det visas tydligt hos de respondenter 

som bodde utanför centrala Gävle, som valde att ta sig till torget på något annat sätt än till fots. Valet 

att använda ett annat transportmedel än att gå, behöver inte bero på lathet, det kan också bero på 

tidsbrist eller ärende som kräver annan transport. 
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Under studien ha vi observerat att det finns tider på dygnet som det är färre människor i rörelse vilket 

skapar döda ytor på torget. Detta skulle kunna åtgärdas och skapa en mer livfull stadskärna under hela 

dygnet genom att utveckla platsen. Att införa mer sekundära sittplatser förespråkas av bland andra 

Gehl (2006) och Mehta (2009) som anser att sekundära sittplatser skapar liv i staden och gör att 

människor stannar kvar på platsen längre. Om detta uppförs på Stortorget i Gävle tror vi att det skulle 

leda till mer rörelse även efter att affärerna stängt. 

 

Mer växtlighet på torget skapar trevligare känsla och naturliga mötesplatser i och med att människor 

gärna håller sig intill andra objekt. Baycan-Levent et al. (2009) anser att växtlighet är en viktig faktor 

för att skapa en trevlig stad. Det bidrar till att bland annat förbättra luften men också skuggiga 

områden som uppskattas under sommarens varmaste dagar. För att skapa mindre rädsla och mer 

rörelse i området under hela dygnet anser vi att belysning är en lösning. Precis som Painters (1996) 

studie visar, tror vi att ökad belysning i ett område skulle medför mer rörelse och ökad trygghet hos 

användarna. 

 

Studien har tydligt visat att det är ett flertal sammanlänkade faktorer som påverkar hur människor rör 

sig och vilka platser människor använder. Resultatet av studien är betydelsefullt vid framtida planering 

av torg eftersom att platsen är stadens mittpunkt och dess användning påverkas starkt av hur den är 

utformad och vad som finns där. Planeraren kan inte påverka alla dessa sammanlänkade faktorer, som 

till exempel väder, men genom att vara medveten om hur de påverkar varandra kan det bästa göras 

utav platsen vid framtida planering. 

 

Utifrån de konstaterade faktorerna som påverkar gåendes rörelsemönster har vi kommit fram till 

utvecklingsförslag för platsen. 

 

4.2.1 Våra utvecklingsförslag 

Av de insamlade förbättringsförslagen kan enbart vissa förslag genomföras på Stortorget och Nygatan 

medan andra förslag kan genomföras på andra platser intill torget. Vid framtagandet av 

förbättringsförslagen har hänsyn tagits till att torgets besökare uppskattar att platsen är öppen, allt 

finns samlat och att det är rent och fint. Sittplatser, växtlighet, lekplats, cykelparkering och belysning 

bör utvecklas på Stortorget och Nygatan, för att skapa rörelse och en trivsammare mötesplats. Trots de 

nya populära sittplatserna saknas det platser att sitta på och då främst i form av sekundära sittplatser 

dvs. utsmyckningar av olika slag som även fungerar att sitta på (Figur 16). Vi har valt att ha Gehls 

(2006) idéer i åtanke eftersom att vi anser, precis som han, att placering av sittplatser på allmänna ytor 

kräver varsam planering. För att sittplatserna ska bli använda bör de inte placeras i mitten av torget 

eftersom att människor upplever platsen för öppen och oskyddad och därmed inte trevlig att sitta på. 
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Eftersom att pylonerna har visat sig vara en mötesplats är ett förslag att bänkar placeras runt dem 

vilket skapar sittplatser med utsikt över torget som samtidigt håller ryggen skyddad. Ett exempel på en 

sekundär sittplats som skulle kunna anläggas på torget är planteringskärl med bredare kant som gör det 

möjligt att sitt ner på kärlet. Förslagsvis placeras några kärl på torget med njurform för att minska det 

stela intrycket (Figur 17). Växtlighet kombineras förslagsvis med sittplatser i de njurformade kärlen 

där växter planteras som ger en lummigare miljö, vilket var ett önskemål från respondenterna. Mer 

växtlighet kan även planteras längs med Nygatan. 

 

Trots att torget är upplyst av bland annat de fyra pylonerna och gatubelysning, kan mer belysning öka 

trivseln och känslan av trygghet. Därför kan mer belysning på till exempel sittplatserna öka 

användningen av torget och sittplatserna även under de mörka timmarna. Ljusskillnaderna kan 

underlätta för synskadade som i vissa fall kan se ljusskillnader och kan därför orientera sig bättre på 

torget. Ökad belysning behöver även anläggas på de anslutna vägarna intill torget.  

 

Gefle Dagblad (2011) skrev för ett tag sedan en artikel angående problemet med cykelparkeringen på 

Stortorget. De överfulla parkeringarna har genererat i att människor fortsätter parkera sina cyklar längs 

med Drottninggatan, vilket ställer till det för bland annat synskadade som går in i cyklarna. I 

Cykelplan Gävle 2010 skriver Gävle Kommun att det saknas cykelparkeringar och att det är ett 

problem som bör åtgärdas. Därför anser vi att fler cykelställ placeras längs med Nygatan där det redan 

idag finns några cykelställ. Exempelvis placeras även cykelställ längs med stråket utanför Indiska. Om 

torget även ska användas för evenemang finns inte plats för all cykelparkering som skulle behövas för 

att lösa problemet med överfyllda parkeringar. Därför bör fler cykelparkeringar anläggas intill torget 

Sammanställningen av intervjuerna visar att människor är missnöjd med den lekplats som finns idag 

och anser att den inte är anpassad för barn i alla åldrar.  Därför bör en utbyggnad av lekplatsen som 

finns på Stortorget idag göras, vilket skulle innebära en förbättrad mötesplats för barnfamiljer. 

Förbättringen skulle även innebära att rullstolar ska kunna ta sig fram och använda lekplatsen. 

 

Figur 16. Förslag på planteringskärl till Stortorget.(www.nola.se) 
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Torghandeln var ett vanligt förbättringsförslag vid intervjuerna. Respondenterna menade att 

torghandeln fungerade bra idag men skulle kunna ha större variation och gärna fler försäljare. Om 

antalet torghandlare på torget ökar så ökar antagligen även mötesplatserna där och gångstråken kan 

komma att förändras. 

 

Några av de vanligaste förbättringsförslagen anses inte är möjliga att genomföra på Stortorget. 

Framför allt ville respondenterna ha fler caféer och uteserveringar för att skapa mer liv i stadskärnan 

och mer rörelse kvällstid. Vi anser att torget ska förbli den möjliga evenemangsplats som det är idag 

vilket inte är möjligt med fler uteserveringar. När det gäller caféerna anser vi att det redan finns 

tillräckligt många idag, där de flesta även har uteserveringar (Figur 12). Däremot kan en restaurang 

eller café anläggas på exempelvis Rådhustorget som ligger nära Stortorget.  

 

Att många angav att de saknade en fontän på torget kan ha berott på att det vattenspel som finns där 

idag inte hade startats för säsongen när intervjuerna genomfördes. Dessutom finns idag inte plats för 

en liknande fontän som fanns på torget innan ombyggnationen utan att göra anspråk på ytan för 

evenemang. Detsamma gäller evenemang på torget. Många av respondenterna angav att de saknade 

evenemang vilket kan bero på att det inte riktigt var högsäsong för det. Förutom evenemangen angav 

flera respondenter att de önskade fler affärer med nya butikskedjor. Vi anser detta svårt att påverka 

eftersom att butikernas angelägenhet styr valet om var de vill öppna en ny butik.  
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5. Slutsats och vidare studier 

Syftet med studien var att analysera gåendes rörelsemönster på Stortorget och Nygatan i Gävle för att 

identifiera de huvudsakliga stråken och mötesplatserna under dygnets alla timmar. Studien studerade 

även vilka faktorer som påverkar gångstråkets mönster, för att i framtiden kunna utveckla platsen till 

ett torg med mer rörelse under hela dygnet.  

 

En slutsats är att rörelsemönstret och stråken på Stortorget och Nygatan är detsamma oavsett veckodag 

och tid på dygnet. Däremot förändras flödet på stråken beroende på vilken dag och tid det är. Trots att 

flödet ser annorlunda ut under olika dagar och tider är de huvudsakliga stråken längs med 

Drottninggatan, Nygatan, torgets kanter samt diagonalt över torget. Stråken beror bland annat på att 

det finns gallerior beläget omkring Stortorget, tillgång till transporter på centralstationen och 

rådhustorget, samt att människor föredrar att ta den kortaste vägen eller röra sig längs med torgets 

kanter för att känna trygghet. Övriga faktorer som visat sig påverka flödet på Stortorget och Nygatan 

är pengar, affärernas öppettider och väder. 

 

De huvudsakliga mötesplatserna som finns på Stortorget är sittplatserna, torghandeln, pylonerna och 

träden. Människor föredrar att stanna kvar på platser där det finns närhet till fysiska föremål. Dessa 

platser ger möjlighet att socialisera med andra besökare på torget.  

 

Slutsatser kan dras att stortorget blir mer uppskattat av dess besökare om utvecklingar görs som leder 

till mer rörelse under fler tider på dygnet. Det kan till exempel skapas genom ökad belysning, bättre 

lekplats, mer växter och sekundära sittplatser. Genom att göra dess åtgärder skulle Stortorget och 

Nygatan bli en mer attraktiv plats och en anledning för människor i olika åldrar att mötas på under 

dygnets alla timmar utan att känna rädsla. Det skapar även rörelse på torget trots att butiker stängt, och 

precis som Jacobs (2004) sa så lockar människor till sig mer människor. 

 

För att för en djupare förståelse för de faktorer som påverkar människors rörelsemönster och eventuellt 

upptäcka nya påverkande faktorer bör mer omfattande studier göras. Som nämnts i metoddiskussionen 

skulle fler kameror möjliggöra observationer ur fler vinklar, vilket skulle ge ett mer heltäckande 

resultat över vilka som är de huvudsakliga stråken på ett torg. Studien skulle även kunna göras under 

olika årstider för att identifiera ytterligare faktorer.  Eftersom att det är viktigt att även få med 

användarnas åsikter skulle en mer omfattande intervjuundersökning göras på torget, med fler 

respondenter på olika platser och under varierade tider på dygnet.  Även space syntax-analyserna 

skulle kunna utvecklas genom att göras över ett större område för att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Analyserna skulle även kunna göras på olika transportsätt, eftersom att de påverkas av olika 

faktorer.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
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Bilaga 2 – Avgränsning för centrala Gävle. 

 

Källa: Gävle Kommun, redigerad i ArcMap.   
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Bilaga 3 - Avgränsning för Gävle stad. 

 

Källa: Gävle Kommun. 
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Bilaga 4 – Avgränsning för Gävle Kommun. 

 

Källa: Gävle Kommun. 
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Bilaga 5 – Tillstånd från Gävle Kommun. 
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Bilaga 6 – Diagram över svaren från intervjuerna. 
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Bilaga 7 – Diagram över svaren från intervjuerna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44,2%

27,3%

18,2%

10,4%

Vanligaste transportsättet bland 
boende i Gävle Stad

Buss

Bil

Cykel

Gång

73,9%

21,7%

4,3%

Vanligaste transportsättet bland 
boende i centrala Gävle

Gång

Cykel

Bil

Figur A. Populäraste transporsättet bland respondenterna bosatta i centrala Gävle. 

Figur B. Populäraste transporsättet bland respondenterna bosatta i Gävle stad. 
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Bilaga 8 - Handelsplatserna på Stortorget. 
 

 
Figur A. Handelsplatserna är lokaliserade längs Drottninggatan och Nygatan.  

 

Källa: Gävle Kommun (http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Torg-och-allmanna-

platser/Tillstand-och-regler/Torghandel/). 

http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Torg-och-allmanna-platser/Tillstand-och-regler/Torghandel
http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Torg-och-allmanna-platser/Tillstand-och-regler/Torghandel

