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Sammanfattning 
Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är offentliga platser som ska 

vara öppna och välkomnande för alla. Trots detta ekar våra gaturum i stadskärnorna ofta 

tomma. Många av dem är inget annat än tråkiga transportsträckor. Denna studie 

undersöker och utvärderar hur ett gaturum i en stadskärna fungerar och upplevs. 

Föremål för studien är ett gaturum på Köpmangatan i Sandvikens kommun. 

Gaturummet ska inom en snar framtid renoveras och därför behövs en grundlig analys 

av vad som kan förbättras inför renoveringen. Syftet med studien är att undersöka hur 

ett gaturum bäst utformas för att få möjligheten till att bli en lyckad samlingsplats. 

Målet är att ge rekommendationer på åtgärder som kan förbättra utformningen av 

gaturummet.  

 

Flera av metoderna som använts i denna studie är baserade på tillvägagångssätt skapade 

av Jan Gehl. En rumslig analys har utförts på plats i gaturummet samt observationer av 

hur människor använder platsen. Intervjuer har utförts med personer i gaturummet för 

att ta reda på vad dessa tycker om platsen. Till sist har en kompletterande intervju gjorts 

med en samhällsstrateg på Gävle kommun med omfattande erfarenhet av Gehl’s 

metoder.  

 

Utifrån den rumsliga analysen och observationerna av hur människor använder 

gaturummet på Köpmangatan kan det konstateras att platsen har brister. Det saknas 

sittplatser och möjlighet för människor att roa sig i gaturummet. Intervjuerna med 

människor på plats visar att platsen upplevs som tom och tråkig. Ett flertal åtgärder kan 

göras på Köpmangatan för att gaturummet ska få möjlighet att bli en omtyckt och 

levande samlingsplats.  

 

Nyckelord: Gaturum; stadsutveckling; Gehl; observationer.  

 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
Streetscapes are one of the city’s most important components. They are public places 

that should be open and welcoming for everybody. Despite this, many of our 

streetscapes in the city core are often empty. Many of them have turned into boring 

transportation routes. This study examines and evaluates how streetscapes in the city 

work and how they are perceived. The subject for this study is a streetscape on 

Köpmangatan in Sandviken, Sweden. This streetscape is about to be renovated which 

calls for a thorough analysis over what needs to be improved in the coming renovation. 

The purpose of the study is to raise awareness on how a streetscape is best designed to 

have the possibility to become a successful place. The goal is to give some 

recommendations on how to design the streetscape.  

 

Several of the methods used in this study are based on Jan Gehls’ techniques. A spatial 

analysis has been performed in the streetscape along with observations of how people 

use the place. Interviews have been conducted with people in the streetscape to find out 

what they think about the place and at last an interview with Gävle municipality was 

conducted because of their use of Gehls’ methods.  

 

Based on the spatial analysis and the observations of people it can be found that the 

streetscape on Köpmangatan have some flaws. There is no seating in the streetscape and 

there is nothing for people to enjoy. The interviews with people on Köpmangatan 

revealed that the place is perceived as empty and boring. Severeal changes can be made 

on Köpmangatan in order for it to become a successful and enjoyable place.   

 
Keywords: Streetscape; urban design; Gehl; observations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Många av Sveriges stadskärnor står idag inför ett gemensamt hot. De är på väg att dö ut. 

De en gång livliga mötesplatserna i våra centrums gaturum ekar allt för ofta tomma 

(Depriest-Hricko & Prytherch, 2013). Jacobs (1961) uppmärksammade detta problem 

redan för flera årtionden sedan när hon argumenterade för att stadskärnor vars gaturum 

inte är välbesökta ofta förvandlas till otrygga platser. Enligt Söderlind och Nedstam 

(2015) är trenden med döende stadskärnor mest tydlig i mindre och mellanstora städer. 

Flera kommuner i Sverige talar gärna om attraktiva mötesplatser och promenadstäder, 

men detta omvandlas sällan i praktiken (Söderlind & Nedstam, 2015). Allt eftersom 

handeln i våra stadskärnor minskar måste därmed andra aktiviteter kunna locka 

människor till att besöka gaturummen under dygnets alla timmar. Precis som Amin och 

Graham (1997) menar måste ett gaturum idag innehålla både sociala och kulturella 

aktiviteter som främjar en levande plats.       

  

1.2 Gaturummets betydelse för staden 
 
En stadskärnas gaturum är en av stadens viktigaste delar. Dessa gaturum bär ofta på 

historiska anor och kännetecknas av en mångfald av olika aktiviteter som människor 

kan njuta av (Balsas, 2004). Många stadskärnor upplever upp - och nedgångar i 

popularitet och dessa är direkt relaterade till ekonomiska, sociala och kulturella trender 

(Balsas, 2004). Några av anledningarna till att antalet besökande i stadskärnornas 

gaturum minskat är enligt Balsas (2004) de många köpcentrum som byggts utanför 

städerna samt den ökande e-handeln. I och med externa köpcentrum och utglesning av 

våra städer är också bilberoendet ett stort problem för våra stadskärnor. Eftersom allt 

fler människor är beroende av bilen som transportmedel ställer detta krav på att 

stadskärnorna kan erbjuda ett stort antal parkeringsmöjligheter, något som för många 

städer kan vara svårt.  

 

Enligt Gehl (2010) finns det ett starkt samband mellan lyckade gaturum och hållbara 

levande städer. Det är därför av största vikt att stadsplaneringen verkar för en högre 

kvalité på våra offentliga platser och gaturum. Det handlar inte bara om att få fler 
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människor att vistas i gaturummen, utan att platsen lockar människor till att vilja vistas 

här under längre stunder (Gehl, 2010). Som Gehl (2010) uttrycker det:  

 “A lifeless street is like an empty theater: something must be wrong with 

 the production since there is no audience.” (s.62) 

 

Sandviken är en mindre kommun belägen i Gävleborgs län. Sandvikens centrum har 

under en period haft en dalande popularitet. När Sandvikens kommun arbetade med sin 

”Vision 2025” höjdes röster från medborgarna för mer liv och rörelse i centrum 

(Sandviken, 2014b). Renoveringar av stadsmiljön har påbörjats med bland annat 

utveckling av stadens kulturcentrum och skapandet av ett nytt torg (Sandviken, 2015b). 

Nästa projekt i renoveringen är att bygga om hela gågatusystemet och däribland den 

centrala gatan Köpmangatan ligger. Gaturummet på Köpmangatan är en viktig 

knytpunkt i staden eftersom att Sandvikens största galleria ligger på platsen, vilket 

medför att många människor rör sig där. Utmaningen blir nu att skapa ett gaturum som 

kan fungera som en levande samlingsplats. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie ämnar undersöka hur ett gaturum i en stadskärna fungerar. Syftet är att 

undersöka hur ett gaturum bäst utformas för att bli en levande och omtyckt 

samlingsplats. I studien undersöks och utvärderas ett gaturum på Köpmangatan i 

Sandviken. Målet är att ta reda på om det finns något som kan förbättras i samband med 

en renovering av gaturummet. För att ta reda på baseras studien på dessa 

forskningsfrågor: 

 

 Vilka kvalitéer innehar gaturummet på Köpmangatan idag?  

 Hur använder människor gaturummet under olika veckodagar och tider? 

 Vad tycker människor i Sandviken om gaturummet? 

 Hur kan gaturummet förbättras för att fungera som en levande 

 samlingsplats? 
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1.4 Avgränsning 
 
Denna studie undersöker kvalitén och användandet av gaturummet på Köpmangatan i 

Sandviken. Eftersom Köpmangatan sträcker sig genom de centrala delarna av 

Sandviken har endast en del av gatan valts ut för denna studie (det blåprickade området 

på figur 1). Detta gjordes eftersom det inte är möjligt att på egen hand utvärdera hela 

Köpmangatan utifrån de metoder som används i denna studie. Detta gaturum valdes 

eftersom Sandvikens största galleria ligger här och det är ett av de mest centrala 

gaturummen i staden. Hädanefter benämns denna del av gatan som gaturummet på 

Köpmangatan.  

 

Enligt Rapoport (1987, refererad i Cavalcante, Mansouri, Kacha, Barros, Takeuchi, 

Matsumoto, & Ohnishi, 2014) är ett gaturum ett stadsrum som omges av byggnader där 

den fysiska och sociala miljön påverkar hur människor integrerar på platsen.  I denna 

studie utvärderas gaturummet och alla dess kompontenter i detta, som gatumöbler, 

belysning och vegetation.  

 
Figur 1. Karta över Sandvikens centrum där den blå markeringen visar det undersökta 

Gaturummet (©Lantmäteriet [I2014/00655]).  
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1.5 Sandviken – Järnets stad 
 
Sandvikens kommun är en mindre kommun belägen i Gävleborgs län. 

I kommunen bor cirka 37 833 personer (SCB, 2014). År 1862 startade Göran Fredrik 

Göransson sitt företag Högbo stål & Jernwerks AB som var förgångare till det i dag 

kända företaget Sandvik AB (150Sandviken, 2012 b). Genom uppstarten av företaget 

började framväxten av staden Sandviken. Tillväxten av staden var till en början helt 

koncentrerat till området runt Sandvik AB. Bolaget såg till att det skapades skolor, 

sjukvård och bostäder i nära anslutning till fabrikerna (Järnriket, u.å.). Till skillnad från 

många andra svenska städer där det mesta växte upp kring ett centrum var alltså det 

mesta knutet till området kring Sandviks fabriker. Strax norr om Sandviks samhälle 

växte en annan stadsdel upp med tiden som kom att kallas Yttre Sandviken. Denna 

stadsdel var belägen där Sandvikens centrum ligger idag. Yttre Sandviken växte upp 

helt utan stadsplan och här bosatte sig köpmän och hantverkare (Järnriket, u.å.). 

Sandvik ville skilja sin stadsdel som kom att kallas Bruket ifrån Yttre Sandviken och 

byggde ett staket runt fabrikerna och bostäderna. Det var inte förrän 1912 som själva 

Sandvikens kommun bildades (Järnriket, u.å.). Ännu idag är Sandvik AB en viktig del 

av Sandviken eftersom det är kommunens största arbetsgivare (Sandviken, 2014 a).  

 

Under 1980-talet påbörjades en renovering av de mest centrala delarna av Sandvikens 

centrum. Ur ett informationsblad som skickades ut till de boende i Sandviken år 1983 

kunde det utläsas att Köpmangatan i Sandviken skulle byggas om till en bilfri gata för 

att skapa en trivsam plats att roa sig, shoppa och röra sig på (Sandvikens kommun, 

1983). En av de viktigaste sakerna som kommunen ville marknadsföra var det nya 

parkeringshuset som skulle rymma 260 bilar mitt på Köpmangatan. Detta parkeringshus 

skulle garantera medborgarna att kunna ta sig bekvämt och enkelt in till centrum. Det 

nya gågatusystemet stod klart och invigdes år 1984 (150Sandviken, 2012 a) (figur 2). I 

dag finns det nio butiker och restauranger inuti gallerian och ett flertal fik och butiker 

utanför på Köpmangatan (Gallerian Sandviken, u.å.). Parkeringshuset finns kvar och det 

finns möjlighet att parkera bilen gratis i två timmar i nära anslutning till gaturummet. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 
Figur 2. Fotografi från nyrenoverade Köpmangatan på 1980-talet (Sandvikens kommun, 1983).  
 
                                                                                                                 

1.6 Plussa centrum 
 
Under hösten 2014 ville Sandvikens kommun ta reda på hur invånarna i Sandviken 

önskade att centrum skulle utformas vid den kommande renoveringen. Projektet döptes 

till ”Plussa centrum”. (Sandviken, 2014 b). Det lämnades in 1600 olika idéer och 

förslag från människor i alla åldrar (Sandviken, 2015 b). Kommunens undersökning 

visade att det som människorna i Sandviken framförallt ville förändra i centrum var 

”Mer butiker”, ”Mer folk” och ”Fler bänkar”. Många människor tyckte också att 

centrum behövde bli mer ”Levande” (Sandviken, 2015 a). Kommunen har sedan en tid 

tillbaka påbörjat renoveringen av centrum och försöker införliva invånarnas förslag för 

att få mer liv och rörelse i de centrala delarna av staden.  
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2. Tidigare forskning 
 

Rapoport (1987, refererad i Cavalcante, Mansouri, Kacha, Barros, Takeuchi, 

Matsumoto, & Ohnishi, 2014) beskriver ett gaturum som ett stadsrum som omges av 

byggnader där den fysiska och sociala miljön påverkar hur människor integrerar på 

platsen. Ett gaturum är dock mycket mer än så. Det är en offentlig plats där människor 

har en chans att mötas och integrera med varandra och där det dagliga livet i våra städer 

tar plats. I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning säger om gaturummets 

betydelse för staden och hur gaturum kan utformas för att bli lyckade och omtyckta 

samlingsplatser.   

 

2.1 Gaturummen – bortglömda platser? 
Gaturummen är viktiga motorer för våra städer. Om gaturummen i våra städer är 

lyckade bidrar detta till hållbara och välmående samhällen (Gehl, 2010). Dessa är 

offentliga platser där människor kan mötas och integrera med varandra Trots det har 

många stadskärnor problem med att flertalet gaturum i centrum ekar tomma större delen 

av dygnet. Enligt Söderlind och Nedstam (2015) är trenden med döende stadskärnor 

mest tydlig på mindre och mellanstora orter där handeln i stadskärnorna har flyttat ut till 

externa köpcentrum. Orsakerna till att människor hellre åker till ett stort köpcentrum än 

till den autentiska stadskärnan är enligt Söderlind och Nedstam (2015) dels bristen på 

parkeringar men också den stadsplanering som bedrivs som bidrar till att centrum blir 

oattraktiva. Det är dock inte bara den minskande handeln som är ett problem i 

stadskärnorna idag. De en gång levande mötesplatserna på torg och gator har också i 

många städer förvandlats till tråkiga transportsträckor. Martínez Gutiérrez (2011) 

argumenterar för att vi inte längre kan se gator, torg och avenyer som ett slags gap 

mellan byggnader där endast transportering av människor ska ske. Martínez Gutiérrez 

(2011) menar att gaturummet ofta glöms bort och att vistelse och umgänge i det inte 

uppmuntras. Jacobs (1961) argumentar för att våra offentliga platser är en slags scen där 

människor ska mötas i vad hon beskriver som en ”balett”. Om ett gaturum ska bli en 

omtyckt plats måste det fyllas med människor i alla åldrar under alla tider av dygnet 

(Jacobs, 1961). Där ligger en av de största utmaningarna för våra stadskärnor. 
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2.2 Gaturummets utformning 
 
Vad är det som gör ett lyckat och levande gaturum? Montgomery (1998) menar att det 

inte bara är de fysiska aspekterna i stadsmiljön som gör ett gaturum trivsamt, utan också 

att de sociala och kulturella dimensionerna spelar in. Enligt Montgomery (1998) finns 

det i huvudsak tre aspekter som påverkar om en stadskärna anses som attraktiv 

nämligen utformningen av det fysiska rummet, den sensoriska upplevelsen och olika 

aktiviteter. Den sensoriska upplevelsen syftar till hur våra sinnen upplever en plats. En 

plats med till exempel mycket buller och höga ljud kan ofta uppfattas som obehaglig. 

Med aspekten ”olika aktiviteter” menas att det måste finnas saker att göra i och runt 

gaturummet som får människor att vilja vistas där under alla tider på dygnet 

(Montgomery, 1998). Det kan röra sig om pubar, biografer, gallerior och museum. 

Montgomery (1998) uppmärksammar att bara för att det finns lyckade kommersiella 

byggnader på en plats betyder inte detta att gaturummet utanför är lyckat. Ett omtyckt 

gaturum beror till stor del på hur relationen och kontakten mellan byggnaden och 

gaturummet fungerar. Det är också viktigt att det finns en blandning av aktiviteter för 

olika socioekonomiska grupper i staden (Montgomery 1998). Ett gaturum som till 

exempel till största del tas upp av en uteservering är egentligen inte till för alla grupper i 

samhället eftersom de personer som inte har möjlighet att betala för att sitta på 

uteserveringen blir exkluderade från gaturummet. Det är därför viktigt att gaturummet 

är utformat så att alla känner sig välkomna. Jacobs (1961) uttrycker liknande 

tankegångar om de offentliga platserna i staden. För att gatorna i staden ska kännas 

trygga måste det också finnas människor som rör sig på dem under dygnets alla timmar. 

Ett gaturum med olika aktiviteter samt bostäder, handel och restauranger kommer 

troligtvis vara besökt under större delen av dagen (Jacobs, 1961). Det är också av stor 

vikt att platser är flexibla och kan anpassas till olika sorters funktioner (Lynch, 1981).  

När en funktion inte längre är eftertraktad ska denna kunna omorganiseras till något 

annat och fortfarande kunna erbjuda en levande plats. I dagsläget när bland annat många 

butikslokaler ekar tomma i våra stadskärnor känns detta högst aktuellt.  

 

För att kunna locka människor till att vistas i gaturummen och välja stadskärnan för 

shopping finns det enligt De Nisco och Warnaby (2013) flera avgörande faktorer i den 

urbana miljön som kan främja detta. Författarna menar att det inte räcker att ha 

kommersiella affärer i ett gaturum för att människor ska vilja shoppa där, det måste 
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också vara god ljussättning, öppna och välkomnande fasader samt en lätthet att ta sig 

fram på gatorna.  

 

Alla gaturum måste inte vara formellt designade, det menar i alla fall Thompson (2002). 

Enligt honom kan det ibland vara bra att vissa platser får vara lite "röriga". Frick (2007) 

menar dock att planerare och arkitekter måste vara med och designa staden så att det 

bildas ett samspel mellan byggnader, anläggningar och grönska, den så kallade ”spatiala 

synergin”. Spatial synergi kan enklast beskrivas som att alla stadens delar 

kommunicerar med varandra och skapar länkar och relationer sinsemellan och bildar en 

helhet. Dysenergi är något som uppkommer när känslan av en riktig plats saknas och att 

det inte finns någon känsla av lokala anknytningar. Det kostar ingenting extra för 

planerare att planera för spatial synergi, men det kan däremot kan bli dyrt i längden om 

de inte gör det (Frick, 2007).  

 

Det är dock inte bara planerarna i en stad som bör vara med och bestämma hur 

gaturummen ska utformas. Depriest-Hricko och Prytherch (2013) menar att om 

invånarna i en stad får vara med och tycka till om utformningen genererar detta ofta 

bättre beslutunderlag. Sohlen (personlig kommunikation 27 maj 2015) berättar om 

Gävle kommuns arbete med att involvera invånarna till att tycka till om offentliga 

platser i Gävle centrum. Under en promenad i Gävles centrala delar fick invånarna 

tillsammans med planerare på kommunen utvärdera olika viktiga platser i Gävle 

centrum. Till sin hjälp fick de en rumslig analys tabell baserad på Gehl’s (2010) 

kvalitéer för en lyckad plats. Initiativet var uppskattat bland medborgarna och resultatet 

från den rumsliga analysen har använts som underlag i flera planförslag för viktiga 

platser i Gävle centrum.   
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2.3 Olika dimensioner i gaturummet 
 
Den fysiska miljön är det som vi kan se och uppleva med blotta ögat, men det finns 

även andra faktorer i ett gaturum som påverkar hur människor uppfattar miljön. 

Thompson (2002) menar liksom Montgomery (1998) att det finns sociala och kulturella 

dimensioner i hur människor använder och uppfattar platser. Ett lands kultur spelar in 

på hur gaturummen används (Thompson, 2002). I till exempel medelhavsländerna 

används gaturummet som platser där människor vistas, tittar på folk och barn leker. I 

framförallt de nordiska länderna används dock gaturummen oftare som just gator där 

människor tar sig från punkt A till punkt B (Thompson, 2002). Det finns ännu en 

dimension i gaturummet, nämligen den politiska (Thompson, 2002). I gaturummet ska 

demokrati finnas, alla ska kunna vistas och umgås där och hur sådana utrymmen är 

utformade ger en fingervisning om hur demokratin faktiskt fungerar, -är de offentliga 

rummen verkligen tillgängliga och öppna för alla i samhället? 

 

 

2.4 Promenadvänliga gaturum 
 
Att promenera i en stadskärnas gaturum kan både vara en trevlig och social upplevelse. 

Foltête och Piombini (2007) studerar hur människor väljer att promenera i en 

stadskärna. Författarna argumenterar för att människor helst inte vill promenera där det 

finns bostäder. De argumentar dock för att kommersiella byggnader, träd och grönska 

samt vyn av torgplatser skall öka människors vilja att promenera på platser där dessa 

objekt finns.  

 

Ewing, Handy, Brownson, Clemente och Winston (2006) menar att det finns flera 

kvalitéer i den byggda miljön som påverkar människors vilja att promenera längs ett 

gaturum. Den viktgaste faktorn enligt författarna är ”mänsklig skala”. Detta syftar till att 

träd, bänkar och detaljer på byggnader måste vara i lämpliga proportioner till 

människorna som ska gå där och att de fysiska elementen tillåter människor att gå i den 

hastighet som de vill på platsen. Ewing et al. (2006) betonar också vikten av att en plats 

och dess fysiska element måste skapa ett bestående intryck och fånga människors 

uppmärksamhet.  
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Förutom de rent fysiska faktorerna i den byggda miljön kan även andra förhållanden 

påverka människors vilja att promenera och vistas på stadens gator. Alfonzo (2005) 

menar att det finns fem olika faktorer som påverkar människors vilja att promenera på 

en plats. Dessa är ordnade i en hierarki där möjligheten att promenera är den mest 

grundläggande faktorn som måste uppfyllas (Alfonso, 2005). Denna faktor åtföljs av 

tillgänglighet, trygghet, komfort samt en tillfredställande promenadsträcka. Det 

viktigaste för en person som vill promenera är alltså inte hur själva platsen ser ut utan 

baseras främst på den möjlighet som finns för en promenad. Till exempel kan det 

påverka hur lång tid promenaden tar för personen och hur tillgänglig platsen är att ta sig 

fram på (Alfonso, 2005). 

 

2.5 Olika aktiviteter i gaturummet 
 
Enligt Gehl (2011) finns det tre olika anledningar för människor att vistas på offentliga 

platser. Dessa kan beskrivas som tre olika aktiviteter, nämligen nödvändiga aktiviteter, 

valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. Gehl (2011) menar att nödvändiga aktiviteter 

sker på en plats oavsett den fysiska utformningen, det är helt enkelt aktiviteter som 

människor måste utföra, till exempel som att ta sig från punkt A till punkt B. Valfria 

aktiviteter däremot är aktiviteter som uppkommer om människor har lust det till det, och 

där spelar den fysiska utformningen av miljön in i högsta grad. Finns det en solig bänk i 

ett gaturum är chansen stor att denna bänk är välbesökt. Just bänkar och andra typer av 

sittplatser är viktiga komponenter till att människor väljer att utföra valfria aktiviteter på 

en plats. Till sist finns det sociala aktiviteter som kan uppkomma i offentliga miljöer 

och dessa är all kommunikation och gemenskap mellan människor (Gehl, 2011).  

 

Det finns flera faktorer som påverkar om människor väljer att utföra valfria aktiviteter i 

ett gaturum. På New road i Brighton, England renoverades ett gaturum för att öka 

andelen valfria aktiviteter på platsen (Gehl & Svarre, 2013) Gatan gick från att vara en 

tråkig transportsträcka till en plats full av liv och rörelse. Några av de förändringar som 

genomfördes var att ta bort biltrafik, skapa en uteservering och rusta upp fasaderna.  

Renoveringen av gaturummet ökade andelen valfria aktiviteter på platsen med hela 600 

% (Gehl & Svarre, 2013 s.12). Det handlar alltså inte bara om att få fler folk att röra sig 

i våra gaturum utan att få dem att vilja vistas där under längre stunder (Gehl, 2010). 
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2.6 Gaturum i förändring 
 
Enligt Söderlind och Nedstam (2015) handlar allt fler människor via e-handel. Detta 

bidrar också till att handeln i stadskärnorna minskar. Thomson (2007) menar dock att 

trots att teknologin går framåt så kommer vi i framtiden vistas ännu mer i våra 

stadskärnor, något som kan kännas ganska långt borta med tanke på hur det ser ut idag 

med butiker som ekar tomma i stadskärnorna. Även Olsson (2000) argumenterar för att 

stadens gator och torg ökar i popularitet att vistas på eftersom att evenemangen på dem 

blir fler och fler. Gatufestivaler och uppträdanden lockar människor till att vistas i 

gaturummen. Olsson (2000) pratar också likt Jacobs (1961) om våra gaturum som en 

slags teaterscen där det finns en typ av njutning i att se andra människor och att bli sedd. 

En av stadens dragningskrafter är dess rika folkliv och det ställer krav på utformningen 

av gaturummets tillgänglighet och öppenhet för att främja ett gott folkliv (Olsson, 

2000).  

 

Det kan vara svårt att säga exakt vad som behöver åtgärdas för att ett gaturum ska bli en 

omtyckt plats. Gehl och Svarre (2013) jämför skapandet av ett lyckat gaturum med en 

väderleksrapport; det kan antas att det ska bli på ett visst sätt, men det är inte helt säkert 

att det blir så. Med detta i bakhuvudet bör planerare förstå att det finns många 

dimensioner i hur ett lyckat gaturum skapas. Det är således svårt att veta hur människor 

faktiskt kommer att uppleva och känna inför ett gaturum innan det är helt färdigställt 

(Gehl & Svarre, 2013). Något som kan konstateras från den tidigare forskning som 

gjorts på ämnet, är att ett gaturum bör fyllas med olika aktiviteter för att locka 

människor till att vistas där. Fasaderna bör vara intressanta och öppna, belysningen god, 

och det ska finnas möjlighet till att både sitta samt promenera i gaturummet. Den 

spatiala synergin är också en viktig komponent för att få stadens delar att kommunicera 

med varandra och skapa en helhet och en lokal identitet.  Dessa faktorer tillsammans 

med kännedom om de lokala förutsättningarna skapar en bra grund för ett lyckat 

gaturum.  

 

 

 

 



 

12 
 

3. Metod 
 
För att få en bred bild av hur ett gaturum uppfattas och fungerar delades metoddelen in i 

fyra delar. Först utfördes en rumslig analys av Köpmangatan i Sandviken utifrån 

kvalitéer utformade av Gehl (2010). För att förstå hur människor använder gaturummet 

utfördes sedan observationer på platsen enligt Gehl (2011) under tre olika tillfällen. 

Efter detta utfördes ett antal intervjuer för att få en bra bild om vad människorna som 

vistades på platsen själva ansåg om dess utformning. För att få en större förståelse för 

Gehl’s metoder och hur de fungerar i praktiken utfördes till sist en kompletterande 

intervju med en samhällsstrateg på Gävle kommun som har stor erfarenhet av Gehl’s 

metoder.  Att välja ett flertal olika metoder gjordes för att få en bredare kunskap och 

förståelse för forskningsområdet (Hedin, 1996). Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av metoderna och hur de har genomförts.  

 

3.1 Rumslig analys enligt Jan Gehl 
 
Gehl (2010, s.239) argumenterar för att det finns tolv olika kvalitéer i ett gaturums miljö 

som kan påverka hur lyckat gaturummet faktiskt är. De tolv kvalitéerna är indelade i 

kategorierna skydd, komfort och behag och dessa ska ge en heltäckande bild av vad som 

skapar ett lyckat gaturum. Kvalitéerna innefattar allt från om gaturummet ger möjlighet 

för människor att sitta och stå, hur gaturummet fungerar under olika årstider och 

väderlekar samt om gaturummet uppmuntrar människor till att socialisera med varandra. 

Om en plats uppfyller kraven för alla tolv kvalitéer bör rimligtvis detta gaturum vara ett 

välkomnande och välfungerande gaturum. Genom att analysera Köpmangatan enligt 

denna metod kan en större förståelse för platsens förutsättningar erhållas. Gehl’s (2010) 

tolv kvalitéer modifierades något och placerades i en tabell som sedan användes vid 

utvärdering av gaturummet.  

 

Den rumsliga analysen av Köpmangatan i Sandviken genomfördes torsdagen den 9 april 

2015 med start klockan 12:00. Analysen utfördes genom att granska platsen utifrån 

tabellen med de tolv kvalitéerna. Varje kvalité bedömdes var för sig och notiser 

antecknades utifrån varje bedömning för att få en bredare bild av utvärderingen.  När 

analysen hade genomförts skapades en tabell (Tabell 1) där de olika kvalitéerna skrevs 

in. Om det under den rumsliga analysen bedömdes att gaturummet levde upp till 

kvalitén gavs betyder ”Godkänd” i tabellen. Levde inte gaturummet upp till kvalitén 
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märktes kvalitén med ”Icke godkänd”. I tabellen infogades också kommentarer för att 

utveckla bedömningen ytterligare. 

 

 

3.2 Observationer av människors aktiviteter 
 
Hur och varför människor rör sig på en plats kan avslöja mycket om hur platsen 

fungerar eller inte fungerar. En plats som inte uppfattas som trevlig glöms ofta bort och 

används istället som transportsträcka och inte en plats för människor att vistas i 

(Martínez Gutiérrez, 2011). Att studera hur människor beter sig på publika platser utgör 

en stor del i hur kunskapen om offentliga platser kan förbättras (Gehl & Svarre, 2013). 

Det är viktigt att observationer som sker vid flera tillfällen under olika dagar kan 

jämföras med varandra. Olika faktorer som vädret och vilken tid på dagen som 

observationen utförs är viktigt att ta hänsyn till (Gehl & Svarre, 2013). Gehl (2011) 

delar upp människors aktiviteter i offentliga platser i tre olika kategorier. Dessa är 

nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter samt sociala aktiviteter. Nedan följer en kort 

beskrivning av var och en av dessa tre.  

 

Nödvändiga aktiviteter: Människor som utför nödvändiga aktiviteter på en plats gör 

detta för att de måste. Ett exempel på en sådan aktivitet är till exempel att ta ut pengar 

ifrån en bankomat eller vänta vid ett trafikljus. Dessa aktiviteter sker oavsett vad 

människor tycker om platsen i sig. Att gå från punkt A till B är en typisk nödvändig 

aktivitet. 

 

Valfria aktiviteter: Detta är aktiviteter som sker när människor får lust till det. Valfria 

aktiviteter är därför också styrda av vad människor tycker om platsen. Exempel på 

valfria aktiviteter är att sitta på en plats och sola eller att gå runt och fönstershoppa.  

 

Sociala aktiviteter: Detta är aktiviteter som ofta sker spontant. Sociala aktiviteter 

innefattar till exempel människor som pratar med varandra, hälsar på varandra och barn 

som leker tillsammans.  

 

Observationerna av människors aktiviteter enligt Gehl’s metod (2011) genomfördes på 

Köpmangatan i Sandviken vid tre olika tillfällen under april månad 2015. Innan 

observationstillfället gjordes en tydlig avgränsning hur de olika aktiviteterna skulle 
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bedömas. Nödvändiga aktiviteter bestämdes till att vara aktiviteter där personerna 

transporterade sig i gaturummet, utförde aktiviteter så som arbete, eller att personerna 

gick ut och in från affärer i gaturummet. Valfria aktiviteter bestämdes till alla typer av 

aktiviteter där människorna stannade till och vistades i gaturummet, till exempel genom 

att stå och titta på andra människor, sitta och sola eller utnyttja uteserveringen på 

platsen. Sociala aktiviteter avgränsades till aktiviteter där människor stannade upp för 

att prata med varandra. Människor som snabbt transporterade sig i gaturummet medan 

de pratade med varandra klassades inte som sociala aktiviteter eftersom de då använde 

gaturummet som en transportsträcka. Dessa tre kategorier täcker in de flesta aktiviteter 

som kan uppkomma i ett gaturum. I Gehl’s och Svarre’s (2013) metoder ingår ibland att 

även observera vilka människor som rör sig på en plats, till exempel ungdomar, äldre 

eller medelålders. Denna fördjupning av observationer tas dock inte med som en 

komponent eftersom att denna studie syftar till att studera hur gaturummet används 

generellt.  

 

Det första observationstillfället skedde måndagen den 6 april klockan 11:30- 12:30. 

Denna tid och dag valdes för att se hur människorna använde platsen under lunchtid när 

många människor är ute på rast ifrån sina arbeten. Det andra observationstillfället 

skedde lördagen den 11 april mellan klockan 12:30- 13:30. Just denna lördag var det en 

årlig marknad i de centrala delarna av Sandviken och Köpmangatan var fylld av 

matstånd och försäljare. Denna dag valdes för att se hur människorna använder 

gaturummet när en extra möjlighet ges till att vistas där samt att de flesta människor är 

lediga på en lördag. Det sista observationstillfället skedde under onsdagskväll den 15 

april klockan 17:30-18:30, för att se hur gaturummet fungerar kvällstid runt tiden då de 

flesta butiker har stängt. Genom att ha tre olika observationstillfällen gavs senare 

möjligheten att jämföra dessa tre tillfällen och försöka förstå hur platsen fungerar under 

de olika veckodagarna och tiderna (Gehl & Svarre, 2013). Det var av stor vikt att välja 

dagar då vädret var ungefär lika eftersom detta enligt Gehl och Svarre (2013) påverkar 

om människor väljer att vistas i gaturummet eller inte – under samtliga tre 

observationstillfällen var det uppehållsväder med växlande molnighet.  

 

Alla tre observationer genomfördes på samma sätt. Sittandes på en stentrappa med 

utsikt över Köpmangatan observerades människor med Gehl’s och Svarre’s (2013) 

metod för kartläggning av olika aktiviteter som grund. Hjälpmedel som användes var tre 
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pennor i olika färger och en enkel karta över gaturummet. Platsen observerades under en 

timmes tid varje gång. Under denna timme gjordes antaganden om varför varje 

individuell människa vistades i gaturummet enligt de tre olika aktiviteterna. Människor 

som uppfattades utföra nödvändiga aktiviteter så som att raskt promenera genom 

gaturummet utan att stanna märktes ut på kartan med en mörkblå prick någonstans på 

den sträcka de transporterade sig. Människor som utförde valfria aktiviteter, som att 

sitta ned, märktes ut med en ljusblå prick där de utförde aktiviteten och människor som 

genomförde sociala aktiviteter som att stanna och prata med varandra märktes ut med en 

röd prick. När människor utförde en valfri aktivitet gjordes också en skriftlig notering 

om vad exakt dessa människor gjorde på platsen för att försöka förstå vilka valfria 

aktiviteter som platsen lockar människor att utföra. Dessa typer av observationer ger en 

bra överblick av hur människor använder en plats. Det är dock, som Gehl och Svarre 

(2013) också påtalar, komplext att studera många människor samtidigt eftersom de 

ibland kan genomföra flera olika aktiviteter under sin vistelse på en plats. Det är också 

därför svårt att kartlägga exakt antal människor och aktiviteter.  

 

Det uppmärksammades innan det första observationstillfället skulle påbörjas att det 

rörde sig en del bilar i gaturummet trots att Köpmangatan är en bilfri gata. Det är enligt 

Gehl och Svarre (2013) viktigt för människor i ett gaturum att vara skyddade ifrån 

bilister och andra motorfordon. På grund av detta togs beslutet att även räkna antalet 

bilar som körde genom gaturummet under den timme långa observationen. För varje bil 

som körde igenom eller stannade på platsen gjordes ett streck på pappret. En notering 

gjordes också om fordonet var av större modell, till exempel en lastbil. Fotografier togs 

också med mobilkamera under varje observationstillfälle för att ge en bra bild av hur 

gaturummet såg ut vid tiden för observationen.  

 

Efter att alla tre observationstillfällen genomförts påbörjades sammanställningen av 

resultatet. Genom att räkna varje färgprick från vardera observationstillfälle 

konstaterades hur många nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter som utförts vid 

varje tillfälle. För att presentera resultatet skapades tre kartor, en för varje 

observationstillfälle. Förhoppningen var att kunna se skillnader och likheter mellan de 

olika dagarna då observationerna utfördes. Kartorna skapades i programvaran 

Illustrator. De olika aktiviteterna märktes ut på kartorna med hjälp av prickar i de tre 

olika färger som använts på pennorna vid själva observationerna. Dessa tre färger valdes 
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för att dels ge en tydlig kontrast mellan de olika aktiviteterna samt att underlätta för 

människor med eventuell färgblindhet. Till sist skapades en tillhörande teckenförklaring 

och skalstock till kartorna.  

 

3.3 Intervjuer med människor på Köpmangatan 
 
En av de vanligaste formerna av intervjuer som används i kvalitativ forskning är 

strukturerade intervjuer (Lavrakas, 2008). Denna form bygger på förutbestämda frågor 

där öppna svar är möjliga. På detta sätt får den som intervjuas möjlighet att utveckla 

svaret mer än bara ja eller nej och eventuella följdfrågor kan ställas. Det finns flera 

fördelar med strukturerade intervjuer som utförs ansikte mot ansikte. Opdenakker, 

(2006) nämner att i just ”ansikte mot ansikte” intervjuer ger den intervjuade ledtrådar 

som dennes röst och kroppspråk vilket kan ge den som intervjuar extra information som 

kan läggas till utöver det verbala svaret. Dessa ledtrådar försvinner lätt med intervjuer 

över till exempel E-post. Likaså nämner Opdenakker (2006) att vid ”ansikte mot 

ansikte” intervjuer finns ingen tidsfördröjning mellan en fråga och ett svar och därför 

blir svaret ofta mer spontant och ärligt.  

 

Intervjuerna genomfördes den 6 samt 15 april 2015. Intervjuerna genomfördes på plats i 

gaturummet i Sandviken för att få en bild av vad människor som vistas där faktiskt 

tycker om Köpmangatan. Det är viktigt att invånarna i en stad får tycka till när en plats 

ska förändras eftersom detta skapar bättre beslutsunderlag och en starkare relation 

mellan planerare och invånare (Depriest-Hricko & Prytherch, 2013). Att utföra 

intervjuerna i gaturummet bidrog också till att personerna direkt kunde se sig om och 

spontant tycka till utan att behöva dra sig till minnes hur platsen såg ut, och utesluta 

risken att tänka på fel plats eller minnas utformningen fel. Urvalet av personer att 

intervjua skedde ostrukturerat där en blandning av både män och kvinnor i olika åldrar 

valdes för att få en varierad bild av platsen. Urvalsmetoden kan inte generaliseras till en 

större population men anses ändå ge en kvalitativt fördjupad bild av gaturummet. 

 

Intervjuerna genomfördes genom att det först gavs lite kort information om 

examensarbetet som sedan följdes av tre korta frågor. Frågorna ställdes i samma 

ordning och på samma sätt till samtliga intervjuade vilket är viktigt för att få rättvisande 

svar (Lavrakas, 2008).  Svaren på frågorna antecknades med hjälp av en penna och ett 

block. Följande frågor ställdes under intervjuerna:  
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 Brukar du vistas i detta gaturum förutom när du promenerar igenom det? 

 Vad tycker du om detta gaturum? 

 Finns det något i gaturummet du skulle vilja förändra?  

 

Frågorna till intervjuerna valdes med förhoppningen att svaren på dessa frågor skulle 

kunna ge en förståelse för hur människor upplever Köpmangatan. Dessa tre frågor 

valdes också för att de flesta människor kan förstå och svara på dem.  

Målet innan intervjuerna startade var att genomföra mellan tio och femton intervjuer 

med människor i olika åldrar. När tio intervjuer hade genomförts kunde det konstateras 

att svaren ifrån dessa tio var genomgående lika och att de följde en tydlig röd tråd. 

Enligt Guest, Bunce och Johnson (2006) framkommer oftast inga nya banbrytande svar 

efter att tolv interjuver genomförts. Efter detta är det oftast variationer av samma svar 

som de intervjuade uppger. Med detta som stöd togs beslutet att avsluta intervjuerna 

efter att tretton intervjuer genomförts, eftersom svaren i dessa tretton var fortsatt 

genomgående lika. Efter att alla intervjuer genomförts påbörjades en sammanställning 

av svaren. Alla svar granskades och liknande svar grupperades tillsammans för att få en 

bra överblick (Hedin, 1996). Svaren valdes sedan att presenteras i textform med kortare 

exempel på vad de intervjuade svarat.  

 
3.4 Intervju med samhällsstrateg på Gävle kommun 
 
Den 27 maj 2015 hölls en kompletterande intervju med Viveka Sohlen som är en 

erfaren Samhällsstrateg på Gävle kommun och som har arbetat mycket med Gehl’s 

metoder. Syftet med intervjun var att ytterligare fördjupa sig i hur Gehl’s metoder 

fungerar och vad användet av dem har resulterat i för Gävle kommun. En semi-

strukturerad intervju genomfördes på plats på Gävle kommun. Fördelarna med semi-

strukturerade intervjuer är att den som intervjuar har förutbestämda frågor som 

respondenten kan tala fritt utifrån. Möjlighet till följdfrågor finns och respondenten kan 

själv välja hur mycket denne vill berätta om varje fråga (Biggam, 2015). Grundtanken i 

intervjun var att få svar på följande två frågor: 

 På vilket sätt har Gävle kommun arbetat med Gehls metoder? 

 Hur har resultatet av metoderna använts i planeringen av Gävle centrum? 

Utifrån dessa två frågor fick Samhällsstrategen prata fritt samt visa bilder. En utökad 

förståelse och kunskap erhölls under intervjun om Gehl’s metoder och hur de kan 

användas i planering av stadskärnor och dess gaturum.  
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4. Resultat 
 
I denna studie har ett gaturum på Köpmangatan i Sandviken undersökts. Resultatet är 

uppdelat i tre delar, en för den rumsliga analysen, en för observationer av människors 

aktiviteter och till sist redovisas intervjusvaren från människor på Köpmangatan. 

 

 

4.1 Resultat rumslig analys  
                       

Den rumsliga analysen (Tabell 1) visar att endast tre av tolv av Gehl’s (2010) kvalitéer 

uppfylls i gaturummet i Sandviken. Kvalité nummer fyra var endast delvis uppfylld 

eftersom gaturummet är väl framkomligt och tillgängligt för alla men det har dock inte 

intressanta fasader. En avvägning gjordes på denna punkt och platsen fick godkänt 

eftersom att begreppet intressanta fasader tas med i beräkningen för kvalitet nummer 

tolv där det står att platsen ska ha god design. Ett problem med framkomligheten är att 

det saknas en tydlig uppdelning för gång -och cykeltrafikanter. Det är många cyklister 

som använder Köpmangatan som transportsträcka och här blir det ofta konfrontationer 

mellan personer på cykel och gångtrafikanterna eftersom cyklisterna många gånger 

kommer i hög hastighet. Risken att bli påkörd av cyklister men även av bilar är 

betydande. Därför fick även kvalitén som behandlar om människor är skyddade från att 

bli påkörda ”icke godkänt”.  

 

Köpmangatan är en relativt tom gata utan varken bänkar, skydd för väder och vind eller 

någonting som fångar människors uppmärksamhet på ett bra sätt. På grund av detta fick 

många av kvalitéerna betyget ”icke godkänt”.  Även fast fasaderna på husen kring 

Köpmangatan är ointressanta känns storleken på husen anpassade till mänsklig skala 

och därför fick denna kvalité betyget ”godkänt”. Den tredje kvalitén att få godkänt var 

den som behandlar om platsen känns öppen och ger möjlighet till utsikt. 

 

Köpmangatan är inte anpassad till olika sorters klimat och under lunchtid är större delen 

av gaturummet täckt av skugga. Därför fick denna kvalité ”icke godkänt”.  Det som bör 

läggas på minnet är att den rumsliga analysen utfördes i april och under 

sommarmånaderna kan skugga i gaturum vara svalkande för många människor. Det 
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behöver alltså inte alltid vara negativt med skuggiga platser. Problemet på 

Köpmangatan är att gaturummet inte är utformat för de olika klimat som Sverige har 

under de olika årstiderna.    

 

Det finns inga sittplatser eller platser där människor kan stå utan att vara i vägen för 

andra människor. Därför fick båda dessa kvalitéer ”icke godkänt”. Enligt Gehl (2010) är 

det avgörande för om människor ska vilja stanna längre stunder på en plats att det finns 

sittplatser att vila sig på. 
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   Tabell 1. Rumslig analys över Köpmangatan baserad på kvalitéer av Gehl (2010). 
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4.2 Resultat människors aktiviteter 
 

 
 

Figur 3. Måndag 6 april klockan 11:30-12:30       Figur 4. Lördag 11 april klockan 12:30- 13:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Onsdag 15 april klockan 17:30 – 18:30. 
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Resultaten visar på en tydlig skillnad mellan de två observationer som skedde på 

vardagar och den observationen som skedde på en lördag (Figur 3, Figur 4, Figur 5). 

Vid måndagsobservationen som utfördes vid lunchtid var den största delen av aktiviteter 

som utfördes nödvändiga. Endast några få sociala och valfria aktiviteter utfördes på 

platsen under den timme långa observationen (Figur 6 och figur 7).  

Figur 6. Köpmangatan i västlig riktning under lunchtid måndag 6 april  

Figur 7. Köpmangatan i östlig riktning under lunchtid måndag 6 april. 
.                             
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De flesta av människorna som rörde sig i gaturummet under lunchtid gick in och ut från 

gallerian eller transporterade sig snabbt igenom platsen. De sociala aktiviteter som 

utfördes bestod av människor som stannade och pratade med varandra under en kortare 

stund. Valfria aktiviteter som skedde på platsen var bland annat människor som tittade 

på växter utanför blomsteraffären och en äldre person som satt och vilade på 

stenmonumentet utanför gallerian. 

 

 

Under observationen som skedde på en onsdagskväll bestod de nödvändiga aktiviteterna 

av människor som transporterade sig och promenerade ut och in ifrån gallerian, precis 

som under lunchobservationen. Efter att halva kvällsobservationen genomförts stängde 

alla butiker i gaturummet vilket minskade mängden människor i gaturummet radikalt 

(Figur 8). De valfria aktiviteter som utfördes i gaturummet på kvällen bestod av att sex 

äldre män fikade på en uteservering. Liksom på lunchobservationen bestod de sociala 

aktiviteterna av människor som stannade och pratade under kortare stunder.  

         
                              Figur 8. Köpmangatan i östlig riktning kvällstid onsdag 15 april. 
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Lördagsobservationen utfördes under en årlig marknad i Sandvikens centrala delar. 

Olika sorters marknadsstånd och karuseller fyllde gatorna och på Köpmangatan fanns 

under denna dag sex olika sorters stånd (Figur 9). Resultatet från denna observation 

skiljer sig avsevärt från resultaten från vardagsobservationerna. Under 

lördagsobservationen dominerade de valfria aktiviteterna. Dessa utfördes av människor 

som strosade runt och tittade i marknadsstånden, människor som stod och tittade på 

folk, barn som lekte och personer som fikade på uteserveringen. Ett flertal människor 

hade tagit med sig egna stolar att sitta på för att titta på människor i gaturummet. Även 

de sociala aktiviteterna var betydligt mer representerade under lördagsobservationen än 

under vardagsobservationerna. Det rörde sig mycket människor på Köpmangatan under 

lördagen och många av dessa stannade och socialiserade. De nödvändiga aktiviteterna 

under lördagsobservationen bestod precis som vid de tidigare observationerna av 

människor som gick in och ut från gallerian. 

                Figur 9. Köpmangatan i västlig riktning under den årliga marknaden lördag 11 april. 

 

Under vardagsobservationerna var det många människor som transporterade sig igenom 

gaturummet på cykel medan det under lördagsobservationen var uteslutande 

promenerande människor. Detta kan till stor del ha berott på att framkomligheten var 

sämre under lördagsobservationen på grund av mängden människor på platsen samt att 

det stod marknadsstånd mitt i gaturummet.   
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Eftersom Köpmangatan ska vara en bilfri gata räknades vid alla tre 

observationstillfällen antal bilar som körde genom gaturummet. Under 

lunchobservationen körde åtta olika bilar genom gaturummet. Under 

kvällsobservationen körde två bilar igenom och under lördagsobservationen var det 

omöjligt för bilar att ta sig fram i gaturummet. Flertalet av de bilar som körde igenom 

under vardagsobservationerna var lastbilar som stannade på platsen för att leverera 

varor. När dessa lastbilar parkerade tog de upp cirka hälften av utrymmet i gaturummet 

(figur 7). Åtta av tio bilar som körde igenom eller stannade på Köpmangatan var bilar 

som antogs vara där i arbetsrelaterade besök. Två av de tio bilarna antogs vara ägda av 

privatpersoner eftersom de hade vanliga personbilar och endast körde igenom. 

 

Det kan konstateras att den största dragningspunkten i gaturummet är de två ingångarna 

till gallerian. Förutom människor som transporterar sig sker den största delen av 

nödvändiga aktiviteter just vid ingångarna till gallerian. Med undantag för 

lördagsobservationen utfördes den största delen valfria aktiviteter av människor som 

satt och fikade på caféts uteservering. Sociala aktiviteter är begränsade till människor 

som tillfälligt stannar och pratar med varandra och detta sker inte på något speciell plats 

i gaturummet. Som tidigare nämnt är det precis som Gehl och Svarre (2013) också 

menar, komplext att studera många människor samtidigt eftersom att de ibland kan 

genomföra flera olika aktiviteter under sin vistelse på en plats. Det är också därför svårt 

att kartlägga exakt antal människor och aktiviteter. Kartorna över aktiviteter på 

Köpmangatan är således inte exakta med antal människor på platsen, utan visar på 

mönstret av människors aktiviteter. 

 

 

4.3 Resultat intervjuer med människor på Köpmangatan 
Intervjuerna med människor i gaturummet genomfördes den 6 och 15 april 2015. Totalt 

intervjuades tretton olika personer som valdes ut spontant på Köpmangatan i Sandviken. 

Frågorna som ställdes var följande;  

 

Brukar du vistas i detta gaturum förutom när du promenerar igenom det? 

Vad tycker du om detta gaturum? 

Finns det något i gaturummet du skulle vilja förändra?  
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På frågan ”Brukar du vistas i detta gaturum förutom när du promenerar igenom det?” 

svarade tio av tretton personer att de inte brukar vistas i gaturummet på Köpmangatan. 

En av personerna som svarade ”Ja” på frågan sa att denne brukar gå ut på rasten och 

köpa en glass om det är fint väder och försöka hitta någonstans att sitta och äta den. De 

andra två personerna som svarade ”Ja” angav att de brukar vistas i gaturummet när de 

besöker någon av uteserveringarna på platsen. 

 

På frågan ”Vad tycker du om detta gaturum?” använde elva av tretton personer liknande 

ordval. Ord som ”tråkigt”, ”tomt”, ”kallt” och ”grått” var återkommande. En av 

respondenterna hade inte någon speciell uppfattning om platsen förutom att platsen inte 

var ”speciellt trevlig att vistas på”. En av respondenterna svarade att blomsterhandeln 

var ett trevligt inslag på platsen. Fem av de tretton intervjuade svarade att det finns 

många tomma lokaler i intilliggande affärer som flera menade skapar en dyster 

stämning. En av de intervjuade skildrade platsen som ”en öppen passage” och en annan 

person tyckte att platsen var ”inte så kul”. De flesta av de tillfrågade personerna 

använde negativa termer för att beskriva platsen.  

 

När frågan ”Finns det något i gaturummet du skulle vilja förändra?” ställdes hade de 

flesta av respondenterna flera idéer.  Några av de mest återkommande svaren var ”Fler 

sittplatser”, ”Gör om fasaden på gallerian”, ”Tillåt torghandel”, ”Glass/korvkiosk” och 

”Blommor och planteringar”. Flera respondenter nämnde att de gärna skulle vilja ha 

mer aktiviteter på platsen och att gaturummet behöver kännas mer som en 

samlingsplats. 

 

En av respondenterna föreslog bänkar med värme och skydd för att kunna använda 

gaturummet på vintern. Denne föreslog också att det skulle vara bra med Wifi på 

platsen samt laddningsstationer för mobiltelefoner så att ungdomar kan vistas på platsen 

och ladda sina mobiler. En av respondenterna föreslog att ungdomar i Sandviken skulle 

kunna göra något konstnärligt att sätta upp på fasaden vid gallerian för att göra den mer 

attraktiv. Denne person föreslog också att platsen bör utnyttjas mer än vad den gör idag. 

Fasaden på gallerian var något som flera respondenter kommenterade och fyra personer 

upplevde denna som stängd, tråkig och mörk. Två av respondenterna kommenterade 

också att det inte finns något tak på platsen som kan skydda mot till exempel sol eller 
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regn. Det verkar också som om de tillfrågade saknar någon form av kiosk på platsen. En 

person föreslog en ”pannkaksvagn” medan en annan önskade en kiosk som säljer kaffe 

och glass. En annan av respondenterna sa att det skulle vara trevligt med en vagn som 

säljer kaffe kvällstid på sommaren för att kunna köpa en sig en kopp och sätta sig 

någonstans och titta på folk. En av respondenterna saknade en uteservering som serverar 

starköl. Att Köpmangatan inte är länkat med resten av centrum var det en av 

respondenterna som tyckte. Denne upplevde att Köpmangatan behöver bli mer 

”sammandraget” med resten av Sandvikens centrum. Nästan alla respondenter hade 

något förslag på hur de skulle vilja att platsen ska se ut i framtiden och engagemanget 

verkar stort bland invånarna.  
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5. Diskussion 
I denna studie har ett gaturum på Köpmangatan i Sandviken utvärderats. Målet har varit 

att försöka förstå hur gaturummet fungerar idag och vad människor tycker om det. Detta 

för att kunna ge rekommendationer på vad som kan förbättras i och med att 

Köpmangatan inom närmsta framtiden ska renoveras. Diskussionen är uppdelad i två 

delar, en diskussion om metoderna som använts i denna forskningsstudie och en 

diskussion kring resultaten.  
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Ett av syftena med denna forskningsstudie har varit att undersöka hur ett gaturum 

används och fungerar. Området för studien har varit ett gaturum på Köpmangatan i 

Sandviken. Den första metoden som användes var den rumsliga analysen. Denna metod 

är ett bra verktyg att använda för att få en tydlig bild över vad som finns och inte finns 

på en plats. Montgomery (1998) menar att det finns flera aspekter som påverkar om en 

plats upplevs som attraktiv. Eftersom analysen i denna studie innehåller kvalitéer som 

behandlar olika aspekter av en plats, som till exempel den fysiska och den sociala 

miljön, ger detta också en bred bild av platsens förutsättningar. En av analysens 

svagheter i denna studie är dock att den endast utförts av en person. Det är alltså denna 

persons uppfattning om platsen som avgör om kvalitéerna får godkänt eller inte. Detta 

kräver att personen dels är påläst om vad kvalitéerna innebär och dels använder alla sina 

sinnen och ett sunt förnuft (Gehl & Svarre, 2013). Vissa kvalitéer kan dock uppfattas 

olika av olika personer. En plats design kanske uppfattas som trevlig av en person 

medan den av en annan kan upplevas tråkig eller rent av ful. Därför är det värt att 

påpeka att den rumsliga analysen visar platsens förutsättningar genom en persons ögon 

och kanske inte alltid är den enda sanningen. 
 

För att ta reda på hur Köpmangatan används idag utfördes tre olika observationer under 

olika veckodagar och tider. Under observationerna studerades av vilken anledning 

människor vistades på platsen. Förhoppningen var att se om det fanns några skillnader i 

hur människor använder platsen under lunchtid, kvällstid och under en lördag då det var 

en årlig marknad i centrum. Observationerna fungerade som förväntat men det fanns 

några problem med registreringen som gjordes med papper och penna. Ett problem är 

att risken att räkna samma människa två gånger blir större när observationen sker med 
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blotta ögat. Risken finns också att några människor inte tas med i beräkningen när flera 

saker sker samtidigt i gaturummet och den som observerar måste hålla koll på allt.  

Ett annat problem är att vissa människor kanske påbörjar sin vistelse på platsen med att 

utföra en nödvändig aktivitet men sedan övergår till att utföra en valfri aktivitet. Det är 

därför också precis som Gehl och Svarre (2013) menar komplext att observera 

människor och en viss generaliseringsnivå är därför oundviklig. Grundidén är ändå att 

försöka förstå mönstret i hur människor använder platsen.  

 

Alla observationer utfördes under april månad 2015. Om det hade varit möjligt skulle 

observationerna ha genomförts även under andra årstider för att förstå hur gaturummet 

används under till exempel vinter- och sommarperioden. Gehl och Svarre (2013) menar 

att det kan skilja sig avsevärt hur en plats används under olika årstider men eftersom 

denna studie sträcker sig under en kortare period var detta inte möjligt.  

 

Målet med intervjuerna med människor på Köpmangatan var att ta reda på vad personer 

tycker om platsen. Tretton intervjuer genomfördes vid två olika tillfällen. Tre korta 

frågor ställdes till respondenterna och dessa hade möjlighet att utveckla svaren så 

mycket som de själva önskade. Valet att endast ha tre stycken frågor gjordes på grund 

utav att människor ofta kan vara ovilliga till att stanna och svara på olika typer av 

undersökningar. Därför motiverades intervjun med att respondenterna endast behövde 

svara på tre korta frågor. Redan efter tio intervjuer konstaterades det att svaren var 

genomgående lika och därför genomfördes totalt tretton intervjuer (Guest et al., 2006). 

De tre frågorna täckte in det som en del av forskningsstudien var menat att undersöka. I 

efterhand hade det dock varit intressant att fråga respondenterna i vilket gaturum de 

väljer att vistas när de besöker centrum och varför detta gaturum är lyckat. På detta sätt 

hade en förståelse för vad människor uppskattar i det gaturummet kunnat tas med i 

rekommendationerna för Köpmangatan. Det som bör läggas på minnet är att varje 

gaturum är unikt och att det inte går att säga exakt vilka faktorer som kommer göra ett 

gaturum till en omtyckt plats (Gehl & Svarre, 2013).  

 

Om en enkät hade använts som metod istället för intervjuer hade fler frågor kunnat 

ställas och svaren hade då eventuellt kunnat bli mer varierande. Problemet hade dock 

varit att om en enkät hade skickats ut är det inte säkert att så många människor hade 

brytt sig om att svara på den.  Genom att intervjua personer på plats i gaturummet gavs 
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möjligheten att själv kunna bestämma hur många människor som skulle intervjuas. 

Fördelen med ”ansikte mot ansikte”- intervjuer är att svaren blir ärliga och spontana och 

eventuella förtydliganden i svaren kan göras direkt (Opdenakker, 2006). Valet av 

intervjuer på plats var alltså i efterhand troligen det bästa alternativet för denna typ av 

studie.  

 

Gehl och Svarre (2013) tar i många av sina observationer hänsyn till vilka människor 

som vistas på en plats. I denna studie har fokus legat på att generellt studera hur ett 

gaturum används och inte av vilka. Det hade dock varit intressant att fördjupa sig i vilka 

grupper som använder, eller inte använder, gaturummet på Köpmangatan.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

 

5.2.1 Diskussion rumslig analys 
 
Resultatet från den rumsliga analysen talar sitt tydliga språk. Endast tre av tolv av 

Gehl’s (2010) kvalitéer för ett lyckat gaturum godkändes. Dessa tre var heller inte 

hundraprocentigt godkända. En kvalitet som inte fick godkänt i analysen var den som 

behandlar om platsen känns trygg, har bra belysning och ett livligt gatuliv under 

dygnets alla timmar. Köpmangatan blir en relativt folktom gata efter att butikerna 

stängt. Jacobs (1961) menar att gator som är folktomma speciellt kvällstid ofta blir 

otrygga platser. Eftersom det inte finns någon restaurang eller biograf eller liknande 

som kan locka människor till att besöka Köpmangatan kvällstid är det lätt att platsen 

blir öde. Montgomery (1998) menar att det bör finnas en blandning av olika aktiviteter i 

gaturummet för att det ska bli levande och välbesökt. Det är också av största vikt att det 

finns aktiviteter för olika socio-ekonomiska grupper i staden. Detta för att alla oavsett 

ekonomi ska ha möjlighet att vistas och njuta av offentliga platser (Montgomery, 1998). 

På Köpmangatan finns inte så många olika aktiviteter som människor kan njuta av 

förutom den uteservering som var uppställd vid tiden för denna studie. Denna 

uteservering har dock endast ett fåtal platser. För att få sitta på uteserveringen krävs 

också att personerna köper något vilket alla människor kanske varken har råd eller lust 

med. Därför är aktiviteterna på Köpmangatan intvingande till saker som kostar pengar 

och därför inte anpassade till alla socio-ekonomiska grupper i staden.  
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Ett annat problem som den rumsliga analysen visade på var bristen på sittplatser i 

gaturummet. Det finns inte en enda bänk i hela gaturummet och möjligheten att sitta är 

begränsad till ett stenmonument vid en av ingångarna till gallerian. Det finns inte 

ryggstöd på stenmonumentet och den är hård och kall att sitta på. Ett lyckat gaturum ska 

inte bara bidra till att fler folk rör sig där utan att människor också vill stanna kvar under 

längre stunder (Gehl, 2010). För att människor ska vilja vistas på en plats mer än bara 

en kort stund krävs det att det finns sittplatser av något slag.  

 

5.2.2 Diskussion observationer av människors aktiviteter 
 

Observationerna på Köpmangatan visar på en stark trend i gaturummet. Nödvändiga 

aktiviteter dominerar på platsen förutom på den dagen då den årliga marknaden hölls i 

centrum. Dessa nödvändiga aktiviteter består nästan uteslutande av människor som går 

in och ut från gallerian och transporterar sig igenom gaturummet. De människor som 

använder Köpmangatan som en transportsträcka gör detta nästan uteslutande i ett högt 

tempo. Det upplevs som att människor vill ”skynda” sig igenom platsen. Ewing et al. 

(2006) argumenterar för att en offentlig plats måste skapa ett bestående intryck och 

fånga människors uppmärksamhet. Eftersom det inte finns något direkt att uppleva på 

Köpmangatan och fasaderna är tråkiga finns det heller ingen anledning för människor 

att vistas på platsen. De valfria aktiviteter som utfördes under vardagsobservationerna 

skedde nästan uteslutande på caféts uteservering. Några valfria aktiviteter utfördes av 

människor som tittade på andra människor men detta skedde aldrig under några längre 

stunder. Enligt Gehl och Svarre (2013) är förekomsten av valfria aktiviteter helt 

beroende av kvalitén på miljön. Eftersom Köpmangatan inte innehar några av de 

viktigaste kvalitéerna för ett lyckat gaturum är det heller inte så konstigt att antalet 

valfria aktiviteter är så få.  

 

Under lördagsobservationen ökade antalet valfria aktiviteter radikalt. Genom att det 

fanns flera marknadsstånd på Köpmangatan fanns möjligheten till att titta i 

marknadsstånden samt att beskåda andra människor, något som enligt Olsson (2000) är 

en av de viktigaste kvalitéerna på offentliga platser. Olsson (2000) menar också att just 

gatufestivaler och uppträdanden kan locka människor till att vilja vistas i gaturummen. 



 

32 
 

Detta bevisades under lördagsobservationen då antalet valfria aktiviteter ökade med 

nästan 28 gånger jämfört med vardagsobservationerna.  

 

Bristen på sociala aktiviteter var också uppenbar i vardagsobservationerna. Dessa 

skedde endast om människor som kände varandra stannande för att prata. Gehl (2010) 

menar att ett gaturums utformning ska bjuda in till att sociala aktiviteter uppkommer, 

till exempel genom att sittplatser är vända mot varandra. Eftersom det inte finns några 

sittplatser eller lämpliga platser att socialisera på är det ganska lätt att förstå varför de 

sociala aktiviteterna uteblir. De sociala aktiviteterna ökade dock under 

lördagsobservationen men detta berodde troligtvis till största del på att det var mycket 

fler människor i gaturummet och i och med det fler människor som kände varandra och 

hade tid och möjlighet att prata.  

 

För att knyta an till en av forskningsfrågorna i denna studie om hur gaturummen 

används kan det konstateras att gaturummet på Köpmangatan till största del används 

som en transportsträcka. Undantag sker när något evenemang anordnas. Nödvändiga 

aktiviteter dominerar på platsen och gaturummet bjuder heller inte in till att valfria och 

sociala aktiviteter ska uppkomma.  

 

5.2.3 Diskussion intervjuer med människor på Köpmangatan  
 
Resultaten från intervjuerna som skedde på Köpmangatan var relativt likartade. Tio av 

tretton personer svarade att de inte brukar vistas i gaturummet förutom när de 

promenerar igenom det. Det är uppenbart utifrån observationerna att gallerian som 

ligger på Köpmangatan är ett dragplåster för många människor. Problemet är att 

människor skyndar snabbt igenom gaturummet för att ta sig till och från denna byggnad. 

Detta stärker också Montgomerys (1998) påstående att bara för att det finns populära 

kommersiella byggnader på en plats betyder inte detta att gaturummet utanför är lyckat 

utan detta är till stor del beroende på hur kontakten mellan byggnaden och gaturummet 

fungerar och samspelar. Detta kan alltså vara ett av alla problem till varför människor 

inte vill uppehålla sig på platsen trots att det rör sig där.  

 

På frågan ”Vad tycker du om detta gaturum?” var svaren också genomgående lika. De 

flesta av respondenterna upplevde att Köpmangatan var kall, tråkig och tom. Endast en 
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person hade någonting positivt att säga om platsen och detta var att blomsterhandeln var 

ett trevligt inslag på Köpmangatan. Montgomery (1998) menar att både den fysiska 

utformningen och den sensoriska upplevelsen påverkar hur människor upplever ett 

gaturum. Detta stöds av intervjuerna eftersom personerna dels tyckte att platsen ser 

tråkig ut rent fysiskt samt att den känns och upplevs tom och kall.  

 

När respondenterna blev ombedda att ge förslag på vad som skulle kunna förändras på 

platsen hade de flesta många idéer. Något som var återkommande var förslag på 

sittplatser vilket stärker Gehl’s (2010) idéer om att dessa främjar ett lyckat gaturum. Ett 

förslag som kom fram vid intervjuerna med människor på Köpmangatan var att ha 

bänkar med värme på i gaturummet för att även kunna njuta av platsen vintertid. Under 

vintern 2015 har denna idé testats utanför sjuhuset i Gävle där två värmande bänkar 

satts upp. Bänkarna är uppvärmda till ungefär trettio graders värme och responsen på 

detta initiativ har varit väldigt god (Emanuelsson, 2015 9 februari). Skulle dessa bänkar 

finnas på Köpmangatan samt en kiosk som flera av respondenterna önskade skulle 

Köpmangatan kunna ha liv och rörelse även på hösten och vintern.  

 

Andra vanligt förekommande svar var att förändra fasaden där parkeringshuset är idag, 

plantera mer växter samt att gaturummet behöver kännas mer som en samlingsplats. För 

att gaturummet ska kunna fungera som en samlingsplats behövs där olika aktiviteter 

som människor kan utföra. Ett förslag på en sådan aktivitet skulle kunna vara något som 

bjuder in till exempel barnfamiljer till platsen. Detta behöver inte vara en renodlad 

lekplats (Gehl, 2010) utan en attraktion som skapar liv på platsen, till exempel en 

mindre fontän av något slag. Attraktioner som vatten, blommor och konst lockar ofta 

människor till en plats (Gehl, 2010). I till exempel Stockholms centrala delar arbetas det 

hårt med att fylla bortglömda platser med tillfällig intressant konst och konstnärliga 

framträdanden som kan fånga människors uppmärksamhet (Stockholmkonst, 2014). 

Konsten byts ut och flyttas runt och på så sätt händer det hela tiden nya saker i de 

centrala delarna av staden. 

 

Grönska är också ett viktigt inslag i staden enligt Gehl (2010). I Helsingborgs har 

kommunen arbetat mycket med att införliva grönska i stadsrummet för att skapa en grön 

oas i staden (Helsingborg, 2015). Kommunen tror att för att stadskärnan ska bli levande 

och attraktiv bör den innehålla mycket grönska.  I Helsingborgs stadskärna finns nu 
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gröna inslag nästan året runt, allt från påsk arrangemang på våren till blommor i 

regnbågens alla färger på sommaren. Flera av respondenterna önskade mer blommor 

och planteringar på Köpmangatan så detta bör vara en god idé att införliva i 

gaturummet.  

 

Fyra av de intervjuade personerna tyckte att fasaden på gallerian var tråkig, stängd eller 

båda delarna. De Nisco och Warnaby (2013) nämner vikten av öppna och välkomnande 

fasader för att människor ska lockas att vistas i ett gaturum. De nämner också god 

ljussättning som en förutsättning. Det var dock ingen av de tretton respondenterna som 

nämnde att de tyckte att belysningen var dålig på platsen. Detta kan i och för sig ha 

berott på att intervjuerna skedde dagtid och att detta inte är ett problem när det är ljust 

ute.   

 

Söderlind och Nedstam (2015) argumenterar för att det till stor del är bristen på 

parkeringar som gör att människor inte vill åka in och vistas i de centrala delarna av 

staden. Ingen av respondenterna beskrev att de önskade fler parkeringar på platsen 

vilket är ganska naturligt eftersom det ligger ett parkeringshus precis vid Köpmangatan 

och flera gratisparkeringar i nära anslutning till gaturummet. Resultatet ifrån 

intervjuerna talar alltså emot det faktum att parkeringar skulle vara det största problemet 

för människor att åka in och vistas i Sandvikens centrum.  
 

En av respondenterna upplevde att Köpmangatan inte är länkat med resten av centrum. 

Denne upplevde att Köpmangatan behöver bli mer ”sammandraget” med resten av 

Sandvikens centrum. Detta talar för att Fricks (2007) teori om spatial synergi stämmer. I 

ett centrum med spatial synergi kommunicerar alla stadens delar med varandra och 

skapar länkar och relationer sinsemellan. Detta verkar vara något som saknas på 

Köpmangatan. I denna studie ställdes en forskningsfråga om hur gaturummen upplevs. 

Resultaten ifrån denna studie visar sammanfattningsvis att människor upplever 

gaturummet på Köpmangatan som tråkigt, kallt och tomt.  

 

Som tidigare nämnts gjorde Sandvikens kommun under hösten 2014 en studie om 

centrum där de tillfrågade invånarna i Sandviken om vad de skulle vilja förbättra i 

centrum.  1600 svar kom in där de vanligaste orden var bland annat ”Butiker”, ”Folk”, 

”Vänner”, ”Café” och ”Bänkar”. Ordet ”Levande” var också ett återkommande ord som 



 

35 
 

fanns med i förslagen (Sandviken, 2015). Svaren från undersökningen som kommunen 

gjorde liknar några av intervjusvar som denna studie fått fram. Det kan alltså 

konstateras att dessa ledord är viktiga att ta hänsyn till för den kommande renoveringen 

av centrum.  

 

 

5.2.4 Sammanfattande diskussion  
 

Thompsons (2002) teori om att det finns en politisk dimension i offentliga platser är i 

denna studie viktig att ta hänsyn till. Hur ett gaturum är utformat kan alltså enligt 

Thompson ge en fingervisning om för vem gaturummet är byggt. På Köpmangatan finns 

inga sittplatser, inget för barn att underhålla sig med och inget intressant att titta på. 

Frågan är då för vem gaturummet är uppbyggt? I informationsbladet som skickades ut 

till hushåll i Sandviken år 1983 framgår det att Köpmangatan ska förvandlas till en bilfri 

gata som ska vara en plats att roa sig på. De som hade ansvar för renoveringen måste 

dock glömt att ge människor de rätta verktygen för att kunna underhålla sig på platsen 

eftersom gaturummet är relativt tomt.  
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6. Slutsats och rekommendationer 
 
Utifrån resultaten i denna studie kan det konstateras att gaturummet på Köpmangatan 

har brister i sin utformning. En fråga är kanske varför dessa brister bör åtgärdas och 

varför Köpmangatan inte bara kan fortsätta vara en tråkig transportsträcka som Martínez 

Gutiérrez (2011) kallar det. Den viktigaste anledningen är egentligen att Köpmangatan 

är en av de mest centrala gatorna i Sandvikens centrum. Den mest besökta gallerian 

ligger på platsen och en mängd människor rör sig på platsen varje dag. För att 

Sandvikens centrum ska uppnå en så kallad spatial synergi (Frick, 2007) måste alla av 

de mest centrala gatorna samspela med varandra och skapa en lokal identitet. Om en av 

de viktigaste gatorna då endast uppfattas som en tråkig transportsträcka som människor 

vill skynda sig igenom så kommer inte det att skapas någon enhetlig känsla över 

Sandvikens centrum och människor kommer inte att känna sig lockade till att åka dit. 

Utifrån resultaten i denna studie har ett antal rekommendationer tagits fram. Dessa 

besvarar också forskningsfrågan om vilka åtgärder som kan förbättra gaturummets 

utformning. 

• Anordna sittplatser, både i solen och i skuggan. 

• Rusta upp fasaden på gallerian. 

• Skapa någon attraktion på platsen, till exempel ett vattenspel, konst eller 

liknande. 

• Plantera mer växter och grönska. 

• Se till att det finns skydd mot olika väder som till exempel ett tak. 

• Se över möjligheten för någon form av kiosk. 

• Anordna fler evenemang och aktiviteter på platsen. 

 

Förutsättningarna för att gaturummet på Köpmangatan ska bli en lyckad och omtyckt 

plats anses som goda. De idéer som planerarna hade på 1980-talet när de renoverade 

Köpmangatan och gjorde den till en bilfri gata var i tanken goda, men nu är det dags att 

förverkliga dem i praktiken. Målet bör vara att skapa ett gaturum där människor trivs 

och vill stanna längre stunder. Några avslutande ord från Gehl får summera denna 

studie: 

 

”A good city is like a good party: guests stay because they are enjoying themselves” 

(Gehl, 2010, s.147). 
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