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I 

 

Sammanfattning 

Efter andra världskriget ställdes Sverige inför en ekonomisk tillväxt och urbanisering 

vilket startade den tidsperiod som kallas rekordåren. En miljon bostäder byggdes på tio 

år och kritiserades tidigt för brister i miljön. Miljonprogrammet förde med sig en högre 

bostandard men kunde inte garantera en stimulerande utemiljö. Centrumanläggningen 

skulle istället förse invånarna med förnödenheter. Andersberg i Gävle är ett typiskt 

miljonprogramsområde som är under förnyelse. Syftet med studien är att undersöka om 

den pågående förnyelsen som bostadsbolaget Gavlegårdarna genomför är ett steg i rätt 

riktning mot en trivsam miljö eller om utemiljön är i behov av komplettering. Med hjälp 

av observationer och en inventering av miljön samt en enkätundersökning har det 

framkommit att grönytor, fler mötesplatser, upprustning och komfortabla detaljer som 

bänkar och grönska är vad som kan förbättras. Trots att miljonprogrammen förknippas 

med negativt rykte framkom det i studien att tryggheten är god i området samt att 

befolkningen generellt trivs. Studien visar även att de negativa egenskaper som 

miljonprogrammens miljö för med sig även är tillgångar. Det fortsatta arbetet i 

Andersberg bör succesivt förnyas med mindre komplement i utomhusmiljön, t.ex. med 

fler bänkar och en inbjudande gestaltning. Miljonprogrammen var en stor satsning, men 

det framtida arbetet måste ske succesivt med en involvering av invånarna. Inför 

framtida studier är ett arbete om hur invånare bättre kan involveras i 

planeringsprocessen ett viktigt komplement.  
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Abstract 

After the Second World War, Sweden was facing a strong economic growth and 

urbanization, which led to the time period of time called the record years. One million 

housing units were built in ten years. Shortcomings in the environments created were 

strongly criticized. The center facility was instead a facility that would provide residents 

with necessities. Today, central squares and common areas are in need of renovation to 

guarantee a stimulating environment. The Andersberg neighborhood in Sweden is 

typical for the so called Million homes programme and is currently undergoing 

renovation. The purpose of the study is to investigate whether the ongoing renewal 

created by the housing company Gavlegårdarna is a step in the right direction and if the 

outdoor environment in this community needs further development. An observation 

study of common space, environment, and a survey of residents was performed to 

investigate the area. The results revealed that common meeting places, such as green 

space, playground and the local square needs supervision and improved design. 

Although many of the Million homes programme have bad reputations, the results of 

this study indicated that perceived safety of residents is good, and overall satisfaction 

with the environment. Also the study indicates that the negative qualities of these areas 

can be assets. The Million programs was a big investment, however future environment 

improvements in Andersberg should take small steps such as adding more benches and 

improved site design. A study of citizen participation in the planning process in 

Andersberg would be an important follow-up to this study. 
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Förord 
 

Det här examensarbetet avslutar en treårig utbildning inom samhällsplanering på 

samhällsplanerarprogrammet i Gävle. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå. 

 

Jag vill tacka Gavlegårdarna för värdefull information men även invånarna i Andersberg 

som deltagit i enkätundersökningen. Jag vill även tacka Ross Nelson för värdefull 

handledning. 

 

Gävle, Maj 2015 

 

Mirron Enman  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel redogörs miljonprogrammets framväxt och varför dessa områden ser ut som de 

gör samt hur stadsplaneringen kan påverka fysisk miljö. Därefter följer arbetets syfte, mål och 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Efter andra världskriget rådde en stark ekonomisk utveckling i Sverige fram till 1960-talet. 

Både industri och näringsliv växte radikalt samtidigt som den offentliga sektorn expanderade 

(Vidén & Lundahl, 1992). Resultatet blev en stark befolkningsomflyttning och en alltmer 

urbaniserad landsbild. Städerna var i behov av bostäder och en högre standard efterfrågades 

av befolkningen (Vidén & Lundahl, 1992; Hall & Vidén, 2005). År 1965 röstade därför 

socialdemokraterna igenom ett förslag att bygga en miljon bostäder fram till 1974. Denna 

tidsperiod kallas ofta för rekordåren (Boverket, 2005).   

 

Miljonprogrammen associeras av de flesta med storskaliga flerbostadsområden (Hall & 

Vidén, 2005). Detta stämmer inte eftersom miljonprogrammen består av mer än höghus. 

Majoriteten av byggnaderna i miljonprogrammen byggdes efter generella riktlinjer och en 

produktionsanpassad process, vilket bidrog till en monoton karaktär (Hall & Vidén, 2005). 

Häften av alla hus som byggdes i miljonprogrammen var lamellhus. Punkthusen var näst 

vanligaste men även villor, loftgångshus och radhus var vanligt förekommande (Vidén & 

Lundahl, 1992). Standardisering bidrog till en ökad bostadskvalité för de boende men 

resulterade i lägre prioriteringar i utomhusmiljön. Detta medverkade till att en stimulerande 

utemiljö inte kunde garanteras och resulterade i bristande vegetation, gångvägar och likgiltiga 

lekplatser (Hall & Vidén, 2005). Istället byggdes dessa områden utifrån ett grannskapsideal 

där en centrumanläggning skulle förse området med alla förnödenheter. Rekordåren förde 

med sig en högre bostadsstandard men till kostnad av lägre prioriteringar i utemiljön. 

 

Miljonprogrammen byggdes ofta i stadens periferi vilket bidrog till en separering mellan 

dessa områden och staden (Boverket, 2005). Bilismens tillväxt på 1950-talet kom även att 

prägla strukturen av miljonprogrammen som planerades till förmån för bilen, vilket skapade 

en ö-liknande struktur (Vidén & Lundahl, 1992). Grupperingar av funktioner och bebyggelse 

är därför inte ovanligt. Mycket var på grund av det ett funktionalistiskt planeringsideal som 
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formade miljonprogrammen (Björk, Reppen & Nordling, 2000; Boverket, 2005; Hall & 

Vidén, 2005). Detta trafikseparerande stadsmönster har bidragit till barriärer mellan bostäder 

och den omkringliggande miljön, vilket kan påverka vägval, uppfattad säkerhet och känsla av 

tillhörighet (Porta & John Luciano, 2005; Francis, Giles-Corti, Wood, & Knuiman, 2012a). 

En positiv effekt av detta var att trafiksäkerheten blev hög. Enligt Arnberger & Eder (2012) är 

rymlighet och grönområden faktorer som är positivt associerade med trivsel. Bruegmann 

(2005) menar att människor bosätter sig utanför staden på grund av egna preferenser som 

tillgång till grönytor och bättre fysisk fördelning.  

 

Förnyelsen av miljonprogrammen är en omdiskuterad fråga. Idag står en stor andel av dessa 

områden inför kostnadskrävande åtgärder och strategier som att riva dessa områden har 

tidigare använts i både Holland och England, men är idag orealistiskt (Boverket, 2005; Hall & 

Vidén, 2005). En hel generation har växt upp i dessa områden och istället förespråkas en 

varsam förnyelse med samverkan av invånarna (Vidén & Lundahl, 1992). Det gäller att ta 

tillvara på miljonprogrammens resurser och ta små steg framåt i utvecklingen. Förnyelsen av 

miljonprogramsområden är inget nytt och strategier som en mer varierande miljö har tidigare 

använts för att bryta den funktionsuppdelning som dessa områden förknippas med (Boverket, 

2010). Senare studier visar även att mer marknadsorienterade strategier är ett alternativ för att 

stärka miljonprogrammens tillväxt. 

 

Andersberg i Gävle är ett miljonprogramsområde som idag står inför förnyelse. Förnyelsen 

har utgått utifrån medborgarnas åsikter som efterfrågar en säkrare tillvaro och fler aktiviteter..  

För att skapa bättre förståelse och engagemang från invånarna är det viktigt att invånarna är 

med i processen (Boverket, 2008).  

 

1.2 Stadsplaneringens effekter 

Jacobs (2005) kritiserade redan på 1960-talet de stora stadsprojekten i New York och 

förespråkar istället en tät miljö med blandade funktioner. Även Gehl (2011) har en liknande 

förhållning till stadsplanering. Genom att studera den fysiska miljön och människorna i 

miljön kan förbättringar göras för att skapa en trivsam miljö (Gehl & Svarre, 2013). Faktorer 

som upplevd trygghet och fysiska förändringar i den gemensamma miljön kan påverka 

invånarna (Jacobs, 2005; Gehl, 2011). Genom att öka förutsättningarna att vistas på 

gemensamma platser och skapa platser som har ett syfte kan miljön bli mer levande.  
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Därefter kan ingrepp i den gemensamma miljön bidra till positiva effekter för invånarna som 

ett ökad psykiskt välmående (Francis, Wood, Knuiman, & Giles-Corti, 2012b) och en ökad 

känsla av tillhörighet (Francis., et al 2012a). Alla problem kan inte lösas med fysiska 

planeringen men det kan skapas förutsättningar till en trivsam miljö (Gehl, 2011; Mahmoudi, 

Ahmad, & Abbasi, 2015).  

 

1.3 Mål och syfte 

Den här studien kommer att fokusera på Andersberg som är ett typiskt miljonprogramsområde 

och är beläget sydväst om Gävle centrum. Ett av Sveriges största bostadsbolag Gavlegårdarna 

påbörjade 2013 en förnyelse av utomhusmiljön i Andersberg. Invånarna i Andersberg har 

tidigare efterfrågat en mer livlig stadsdel (Gävle kommun, 2009). Den här studiens syfte är 

därför att undersöka behovet av ingrepp i utomhusmiljön och om den pågående förnyelsen i 

området är ett steg i rätt riktning. Målet är att studien ska öka förståelsen för dessa områden 

och bidra med kunskap som kan användas vid förnyelse av miljonprogramsområden. Studien 

berör följande frågeställningar: 

 

 Hur påverkar utemiljön trivseln för de boende i Andersberg? 

 

 Hur ser de fysiska förutsättningarna ut för Andersbergs framtid? 

 

 Hur kan utemiljön förbättras utifrån sambandet mellan invånare, fysisk miljö och 

trivsel? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till Andersberg (figur 1). På grund av områdets storlek 

inkluderas inte en detaljerad beskrivning av all miljö utan det är helheten som är väsentligt. 

Undersökningen omfattar utemiljön i Andersberg och tar mindre hänsyn till de etiska och 

socioekonomiska förutsättningarna. Miljonprogramsområden präglas till största del av etiskt 

och socioekonomiskt segregation. Detta beror mycket på utbudet av upplåtelseformer och den 

segmenterande bostadsmarknaden i Sverige (Andersson, Magnusson & Holmqvist, 2010). 

Koncentration av köpsvaga hushåll och etniciteter är faktorer som påverkar attraktiviteten i 

dessa områden (Boverket, 2010). Rykte, trygghet och trivsel är inte endast beroende av 

utemiljön; det är många komplexa faktorer som påverkar dessa områden.  
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Figur 1. Den röda cirkeln visar Andersbergs position i Gävle. ©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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2. Områdesbeskrivning 
 

Syftet med kapitlet är att skapa en bakgrund till områdets utveckling för att öka förståelsen till 

studien. Kapitlet inleds med en presentations av Andersberg, följt av redovisning av 

förnyelsen, omgivningar, områdets rykte samt tidigare studier av området och 

miljonprogramsområden. 

 

2.1 Andersberg  

Namnet ”Andersberg” kommer från en gård som hette Agnesberg beläget i ett angränsande 

område (Gävle kommun, 2014). Innan bebyggelsen var området relativt obebyggt och bestod 

till mestadels av ängsmark och lövskog (Jakobsson, 2003). Andersberg har ingen tydlig 

historia och är ett resultat av planeringsidealet som förespråkades i Sverige på 1970-talet. Den 

24 november 1969 togs ett beslut av kommunfullmäktige att bebygga området som idag utgör 

Andersberg. Exploateringen av Andersberg styrdes främst från kommunala organisationer 

som samordnade planerings- och byggprocessen (Jakobsson, 2003). Under åren har 

befolkningsutvecklingen varierat i området och 1990 låg befolkningen på ca 4600 invånare 

(Jakobsson, 2003). Vid den senaste befolkningsmätningen som gjorde 2013 bodde 5200 

invånare i Andersberg. Åldersfördelningen i Andersberg består idag till största del av 

åldersgrupperna 6-24 år och 25-44 år (figur 2). Ca 30 % av invånarna är idag utrikesfödda 

(Gävle kommun, 2014). 
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Figur 2. Figuren visar fördelning av åldersgrupper, män och kvinnor (statistik från 
Gävle kommun, 2013). 
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Bebyggelsen i Andersberg är uppdelade i storskaliga flerbostadshus, mindre flerbostadshus, 

radhus, villor samt en blandning av radhus och villor. Bebyggelsen omger den centralt 

belägna centrumanläggningen som omsluts av grönytor och mindre skogspartier. Området 

omges av en matargata som tillför området med trafik och som är ansluten till varje 

bostadsområde (Gävle kommun, 2014). Dessa bostadsområden är uppdelade i ett zon 

liknande mönster som för gående, ansluts via gång- och cykelvägar (figur 3).  

 

 

Figur 3.  Andersbergs bebyggelsestruktur och vägnät. ©Lantmäteriet [i2012/891] 

Tanken när Andersberg planerades var att 75 % av antalet lägenheterna skulle vara 

flerfamiljshus och resten småhus. I slutändan blev antalet flerfamiljshus relativt högt i 

området, som var menat att smälta in med omkringliggande villaområden (Jakobsson, 2003). 

Idag är fördelningen av upplåtelseformer ungefär enligt följande: 70 % hyresrätter, 17 % 

äganderätter och 13 % bostadsrätter (Gävle kommun, 2014). Ett av Sveriges största 



 

7 

 

bostadsbolag är Gavlegårdarna AB som förvaltar en stor del av Andersberg och Gävles 

hyreslägenheter. Idag äger bostadsbolaget 70 % av alla lägenheter i Andersberg samt 

centrumanläggningen (Jakobsson 2003; Gavlegårdarna 2015).  

Den mest framträdande bebyggelsen är de storskaliga flerbostadshusen (figur 4). De 22 

flerbostadshusen är utmärkande för området på grund av sin storlek och färg. Området har 

kallats ”den röda stadsdelen” på grund av dessa byggnader (Jakobsson, 2003).  

 

 

Figur 4. De storskaliga flerbostadshusen i Andersberg centrum (bild tagen i maj 2015). 

 

2.2 Förnyelsen 

2.1.1 Centrum  

Andersberg centrum är relativt nyrenoverat och tilldelades år 2012 SABOs bopris för en väl 

genomförd centrumutveckling. Orsaken till centrumutvecklingen var att området minskade i 

attraktivitet i början av 2000-talet och mycket av den yta som fanns i anläggningen stod tom 

(Sabo, 2012 ). Som en reaktion på områdets nedgång genomfördes en undersökning bland de 

boende år 2003-2004, där invånarna i området fick uttrycka sina åsikter. Invånarna 

efterfrågade det som en gång fanns i området, t.ex. framkom det i undersökningen önskemål 

som en ny lunchrestaurang och motionsmöjligheter. 

 

Med invånarnas åsikter som utgångspunkt rustades centrumanläggningen och torget utanför 

entrén (figur 5). Idag finns i centrumanläggningen en fritidsgård, ideellt café/samlingsplats, 

livsmedelsaffär, förskola/familjecentral, pizzeria, skrädderi, frisörsalong, bibliotek, 

folktandvård, hälsocentral och en musikbutik. I närheten av centrum finns även en 

idrottsanläggning, basketplan, dagis samt en låg- och mellanstadieskola. 
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Figur 5. Torget utanför centrumanläggningen har efter upprustningen fått en helt ny karaktär. Vänster bild 
är tagen i juni 2012 och visar entrén till centrumanläggningen (bilden används med tillstånd från 
Gavlegårdarna). Bilden till höger visar det nya torget och entrén till den nya restaurangen (bilden är tagen 
i maj 2015).  

 

2.1.2 Gårdsförnyelsen 

Hösten 2013 påbörjades en gårdsförnyelse i Andersberg (C. Rosén, projektledare 

Gavlegårdarna, personlig kommunikation, 27 april 2015). Det är endast delar av 

Gavlegårdarnas höghusområde som omfattas av förnyelsen. Den första etappen som omfattar 

södra delen av de storskaliga flerbostadshusen stod klar i oktober 2014 (figur 6). Förnyelsen 

har främst utgjorts av ingrepp i den fysiska miljön mellan gårdarna och på parkeringsplatser.  

 

Figur 6. Kartar visar den pågående och iordningställda förnyelsen av gårdarna. ©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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Gavlegårdarna var väldigt måna om att inkludera invånarna i förnyelseprocessen. Genom att 

anordna ett antal samråd med invånarna var syftet att invånarnas åsikter skulle tas i anseende 

när området förnyades. Eftersom en stor andel av de som bor i området är av utländskt påbrå 

var även en tolk delaktig på träffarna. Deltagandet var inte allt för stort bland invånarna, men 

de åsikter som hämtades in var likartade (C. Rosén, personlig kommunikation, 27 april). En 

ökad trygghet var en av de åsikter som framkom vid samråden med invånarna. På grund av 

detta gjordes åtgärder som att öka belysningen och skapa en bättre överblick genom att 

avverka växtlighet. Det vidtogs även åtgärder i trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten 

med hjälp av kantsten och pollare. Figur 7 visar hur gårdarna såg ut före upprustningen och 

figur 8 visar de färdigställda gårdarna. 

 

 

Figur 7. Gårdarna före förnyelsen (bilderna används med tillstånd från Gavlegårdarna och är tagna i juni 
2012). 

 

 

Figur 8. Nya lekplatser och sittplatser efter förnyelsen (bilderna är tagna i maj 2015). 
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Att öka möjligheter för aktiviteter var en annan kategori som framkom, invånarna efterfrågade 

aktiviteter för fler åldersgrupper. För att uppfylla invånarnas önskningar infördes grillplatser, 

nya och större platser för bollspel, odlingslotter och nya lekanordningar. Figur 9 visar en 

tidigare parkering och en ny mindre fotbolls- och basketplan. Figur 10 visar ett exempel på en 

ny lekanordning. 

 

 

Figur 9. Bilden till vänster visar en parkeringsplats från juni 2012 (tillstånd att använda bild av 
Gavlegårdarna). Bilden till höger är tagen i maj 2015 och visar en parkeringsplats som gjorts om till en 
mindre fotbolls- och basketplan.  

 

 

Figur 10. Ny lekanordning för bollspel bakom ett garage skapar nya platser att mötas och umgås på 
(bilden är tagen i maj 2015). 
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2.3 Omgivningar 
 

Andersberg är beläget 2,5 km sydväst ifrån stadskärnan i Gävle, som tidigare påpekat omges 

området av trafikleder. Boverket (2005) menar att det är ett vanligt inslag med trafikleder och 

parkeringar som avskiljer miljonprogramsområden från staden. Detta kan även bidra till att 

rörelsen inom området påverkas när parkeringar avskiljer byggnaderna från gaturummet. Det 

är viktigt att mötesplatser i området är sammanlänkade med färdvägar för att skapa trygghet 

(Nasution & Zahrah, 2012). Mehta (2014) menar att kvarteret ska vara sammankopplat till 

resten av staden och lätt att tillträda för alla människor och åldersklasser. Andersberg är på 

grund av dess geografiska position avskilt från Gävle centrum. Dock så angränsar Andersberg 

till Hemlingby köpcentrum, där ICA Maxi och andra större verksamheter som Jula och 

Biltema är etablerade. Förutom två cykelvägar ansluts området via fyra tunnlar (figur 11) 

vilket kan skapa barriäreffekter eftersom dessa passager ofta anses som otrygga (Boverket, 

2010). 

 

 

Figur 11. Vänster bild visar en tunnel som leder till Andersberg och höger bild övergångsstället till 
Hemlingby köpcentrum (båda bilderna är tagna i maj 2015). 

 

2.4 Rykte 

Trygghet är kopplat till hur attraktivt en plats är (Jacobs, 2005; Porta & John Luciano, 2005 

Gehl 2011; Mehta, 2014). Den upplevda tryggheten kan påverkas beroende av trafiksäkerhet, 

underhåll, vandalism och rykte. Andersberg har under åren varierat i attraktivitet men 

förknippades tidigt med ett dåligt rykte (Jakobsson, 2003). Områdets rykte försämrades 

ytterligare när Folkpartiet 2004 släppte en rapport över utanförskapsområden i landet, där 

även Andersberg fick en plats (Anderssen, 2012). På senare år har Andersberg fått upprättelse 

i media när en sammanställning av brottsstatistik att det begåtts fler brott i centrala Gävle än i 
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Andersberg (Jönsson, 2011). Denna stämpel av dåligt rykte är ofta svår att få ogjord och är 

inte alltid rättvis. Dock påvisar forskning att det är hur trygg individen känner sig i ett område 

som är av relevans (Mehta, 2014).  

 

2.5 Tidigare studier av Andersberg 

Vid litteraturundersökningen gjordes det efterforskningar på tidigare studier av Andersberg. 

Det enda alternativet som framkom var Jakobssons (2003) magisteravhandling Andersberg - 

att utveckla ett stadsdelscentrum. I studien fokuserar Jakobsson (2003) på stadsdelscentrumet 

i Andersberg genom att belysa fysiska och sociala förhållanden i området. Även de olika 

intressegrupper som har en roll i stadsdelscentrumet är ett perspektiv i undersökningen, som 

t.ex. livsmedelsaffären och konsumenterna. Studien ger förslag på hur förutsättningarna för 

dessa aktörer kan stärkas med åtgärder som förtätning av bostäder runt om och på 

centrumanläggningen. Jakobsson (2003) konstaterar även att Andersberg är ett område med 

relativt hög brottslighet i jämförelse med andra stadsdelar. Centrumanläggningens geografiska 

läge är ett problem enligt Jakobsson (2003) som menar att en flytt av centrumanläggningen 

till en större väg kan stärka centrumanläggningens konkurrensfördelar för handel i Gävle.  

 

Studien är till största del kvalitativ eftersom intervjuer av invånarna i Andersberg och 

observationer är de utmärkande metoderna. Förslagen för centrumanläggningen är förankrad i 

tre olika teman: 

 

1) Genomströmning: Förslaget bygger på att avverka de centrala delarna av 

centrumanläggningen för att skapa en tillförsel av invånare. 

 

2) Förtätning: Förslaget bygger på att bygga bostäder och butiker ovanpå anläggningen. 

 

3) Offentligt rum: Förslaget bygger på att stärka centrumanläggningens funktion som 

torg. 
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2.6 Tidigare studier av miljonprogramsområden 

Stadsförnyelse är inget nytt och har pågått sedan 1970-talet (Boverket, 2010). Strategierna för 

upprustning av miljonprogramsområdena varierar och utgår i stor del från den problematik 

som segregationen skapat. Boverket (2010) diskuterar i sin rapport Socialt hållbar 

stadsutveckling potentiella strategier för en bättre boendemiljö. I rapporten belyser olika 

forskare parallellt med boverket den socioekonomiska segregationens problematik, där 

integration är ett gemensamt mål. Som tidigare nämnt i avsnitt 1.4 präglas miljonprogrammen 

ofta av socioekonomiska segregationen. Samhällsplaneringen kan inte skapa integration. Men 

bättre förutsättningar till integration med strategier som en blandning av upplåtelseformer och 

en varierande gemensam miljö (Boverket 2010).  

Ett praktiskt exempel ur rapporten är en varierande miljö som påvisar tendenser till att vara 

en motreaktion till den funktionalistiska planeringen. Strategin bygger på att bryta det 

funktionsuppdelade mönstret genom att införa varierande mötesplatser, service, 

boendeformer, gestaltning m.m. (Boverket, 2010). Hit hör även funktionsblandning som 

bygger på att skapa målpunkter (nya mötesplatser) för outnyttjade ytor. Dessa strategier kan 

skapa mer rörelse och en tryggare stadsdel. Liknande strategier har använts i t.ex. Sollentuna 

och Hovsjö där exploatering av outnyttjade parkeringsplatser har skapat en bättre 

sammanhållning i bebyggelsen och nya funktioner (Boverket, 2010). 

Nämnda strategier kan tolkas som mer kvantitativa i sin natur, det är praktiska åtgärder som 

kan implanteras i den gemensamma miljön. Loit (2014) har i sin doktorsavhandling En stad i 

världsklass- hur och för vem? även diskuterat dessa strategier. Studien är i sin natur mer 

kvantitativ och utgår ifrån en fallstudie mellan planeringen av Järvalyftet 

(miljonprogramsområden) och Norra Djurgårdsstaden. Loit (2014) antyder i sin studie att 

Järvlalyftet planeras för en eftertraktad målgrupp med tillväxt som utgångspunkt och inte för 

de som bor där, emellertid behövs också den förändring som förespråkas i Järva om 

segregationen ska brytas. Norra Djurgårdsstaden planeras efter en tydlig målgrupp med syfte 

att öka tillväxten. Ett resultat av en marknadsorienterad planering kan vara att de sociala 

aspekterna som mångfald och rättvisa planeras i förmån till tillväxt. Jakobssons (2003) studie 

av Andersberg har i relation till Loits (2014) studie en betoning på tillväxt. 
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3. Stadsplanering 

Syftet med kapitlet är att redogöra för olika teorier som influerar stadsplaneringen. Det första 

kapitlet beskriver funktionalistiska teorier som påverkat miljonprogrammens planering. Kritik 

mot dessa teorier redovisas i det andra avsnittet med den teoretiska utgångspunkten för 

arbetet. Slutligen redogör kapitlet för det ramverk som använts vid inventering av miljön. 

 

3.1 Teorier som influerat miljonprogrammen 

Teorierna som influerat miljonprogrammen på 60-70 talet är snarlika men raka motsatsen till 

teorierna om den täta och blandade staden. Bruegemann (2005) är en av de teoretiker som 

förespråkar ett funktionalistiskt perspektiv och argumenterar mot de traditionella 

förklaringarna till sprawl (horisontal utbyggnad av staden) och hur negativt det egentligen är. 

Sprawl är enligt Bruegemann (2005) en naturlig reaktion på efterfråga; sprawl är vad vi vill 

uppnå och en reaktion av välstånd och demokrati. De individer som bosätter sig i perifera 

miljöer som förorter gör det på grund av egna preferenser som t.ex. bättre fysisk fördelning av 

gemensamma ytor och tillgång till mer grönytor (Bruegemann, 2005).  

 

Symmetrisk struktur, höga byggnader i de öppna och blanka fasader är typiska för 

funktionalismen, vilket även förekommer i miljonprogrammen. Le Corbusier (1929) 

förespråkar dessa miljöer och menar att höghus, bilism, stora grönområden och storskalig 

bebyggelse är utmärkande för ett fungerande bostadsområde. Le Corbusiers (1929) vision 

”den strålande staden” kan sammanfattas genom hans egna slagord: ”VI MÅSTE BYGGA I 

DET ÖPPNA” (Le Corbusier, 1929 s. 342).  

 

Forskning visar att en del av de funktionalistiska egenskaperna kan påverka användaren 

positivt. Exempelvis menar Arnberger & Eder (2012) att känslan av tillhörighet kan stärkas i 

ett bostadsområde med färre befolkade grönytor. Dock så måste dessa grönytor vara av hög 

kvalité (välvårdade), och inte alltför långt ifrån invånarnas bostäder. Även Francis et al. 

(2012a) menar att närhet till stora öppna ytor är en positiv egenskap som bidrar till ökad 

tillhörighet. Arnberger & Eder (2012) anser att detta är ett argument i fördel till förorten.  
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3.2 Kritik till funktionalismen och teorier för en levande stad  

Stadsplanering är ett begrepp som växte radikalt på 60-talet med författare och planerare som 

Jane Jacobs och Jan Gehl. Dessa författare och planerare bidrog till teorier och idéer som 

skulle bidra till utformning av det urbana livet de kommande 50 åren (Carmona, 2010). Gehl 

(2011) har i sin bok Life between buildings klargjort att det är användaren och förutsättningar 

till aktiviteter och möten i det fysiska rummet som är av betydelse. Jacobs (2005) kritiserade 

redan på 1960-talet stadsprojekten i New York; dessa projekt planerades i förmån för 

bilismen och influerades av funktionalismen. Jacobs (2005) menar att fysiska ingrepp i miljön 

inte automatiskt skapar en bättre stad. Stadsrummet måste vara intressant och framförallt 

tryggt. Jacobs (2005) beskriver en väl fungerande stadsdel enligt: 

 

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

och alla dess främlingar. En stadsdel som inte lever upp till det kravet brister också i 

andra avseenden och skapar berg efter berg av bekymmer för sig själv och för staden som 

helhet” (Jacobs, 2005, s 52).  

 

Om invånarna uppfattar miljön som osäker kan det skapa en nedgående spiral i området. 

Jacobs (2005) beskriver sin teori genom att mynta begreppet ”ögon på gatan”. Med det menas 

att det är rörelsen av människor och byggnaders placering som skapar uppsyn och trygghet. 

Detta är att föredra eftersom åtgärder som kameraövervakning kan få negativa effekter som 

t.ex. minskad känsla av tillhörighet (Mehta, 2014).  

 

Kvarteret eller staden måste vara tättbebyggt om det ska uppstå rörelse, liv och mångfald 

(Jacobs, 2005). Även Gehl (2011) anser att täthet är essentiellt för att det ska skapas möten i 

kvarteret. Gehl (2011) kritiserar de funktionalistiska förorterna för sina stora gräsmattor, 

uteblivna gator, symmetriska struktur och enformiga miljö. Istället anser Gehl (2011) att 

miljön ska vara varierande för att bjuda in människor, vilket blanka och enformiga fasader 

inte tillför (figur 12). 
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Figur 12. Bilden visar baksidan av ett mindre flerbostadshus och exemplifierar en blank och enformig 
fasad (bilden är tagen i Andersberg i maj 2015). 

Gehl (2011) menar att låga byggnader och en relation till gatan är viktiga kriterier för att det 

ska skapas möten. Ett exempel är en bänk vid entrén till en bostad som är skyddad från dåligt 

väder. Gehl (2011) förespråkar möjligheter till sociala möten och semi-privata 

övergångszoner mellan bostaden och gatan som kan leda till att de boende startar en 

konversation. Radhus med låga staket är den ideala miljön i detta sammanhang, eftersom det 

är en nära relation mellan gaturum och bostad. Samtidigt är staketen en möbel erbjuder 

stående avlastning och uppmuntrar till samtal (figur 13).  

 

Figur 13. Baksidan av ett radhusområde som exemplifierar en semi-privat anslutning till en gångväg och 
en mer varierande miljö (bilden är tagen i Andersberg i maj 2015). 

Motsatsen till radhus är storskalig bebyggelse som höghus, vilket kan skapar långa avstånd 

och en bristande känsla av tillhörighet. Höghus är inte proportionerliga efter mänsklig skala 

vilket även påverkar upplevelsen negativt för de som vistas i kvarteret. Även villaområden 

saknar ofta staket och anslutning till den gemensamma gatan, förutom detta skapar även de 

breda gatorna i villaområden sämre möjligheter till möten. 
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Jacobs (2005) visar i sina teorier att blandade funktioner är ett kriterium för en säker och 

livfull plats. Det kan vara blandning av olika affärer, människor, möjlighet till avkoppling och 

lek. Detta kan i sin tur skapa en starkare mångfald. Att t.ex. undersöka variationen av 

åldersgrupper kan skapa en uppfattning av hur delaktig en plats är (Mehta, 2014). Förutom 

byggnader är den fysiska möbleringen förknippade till en levande miljö som exempelvis 

bänkar och växtlighet (Gehl, 2011; Jacobs, 2005; Porta & John Luciano, 2005). Dock är det 

viktigaste att det finns liv mellan husen; människor som gör något. En kumulativ reaktion är 

att fler människor besöker platsen – människor attraherar andra människor (Gehl, 2011). Ett 

exempel Gehl (2011) använder sig av är lekande barn – när barn leker ansluter sig andra barn. 

 

Miljön som invånarna rör sig i måste även vara detaljrik för att skapa en intressant miljö 

(Porta & John Luciano, 2005; Gehl, 2011). Det kan vara detaljer som växtlighet, skydd mot 

väder och intressant möblering (Gehl, 2011; Mehta, 2014). Det måste inte bara finnas 

förutsättningar att vistas ute, men även mötesplatser i kvarteret som ska ha ett syfte. På så sätt 

blir platser mer välbesökt och tryggheten ökar (Jacobs, 2005; Gehl, 2011; Timperio, Veitch, 

& Carver, 2015). En bättre säkerhet bidrar i sin tur till en starkare känsla av tillhörighet 

(Francis et al., 2012a). Nedskräpning, graffiti och vandalism är andra faktorer som är negativt 

associerade till hur tryggt ett bostadsområde uppfattas vara (Francis et al., 2012a). Även 

trafiksäkerhet är en annan dimension som är viktig för att skapa ett trivsamt bostadsområde. 

Om en plats känns trafiksäker väljer fler att vistas utomhus (Mehta, 2014). 

3.2.1 Aktiviteter 

Gehl (2011) menar att möjligheter till att promenera, sitta och stå på en plats är faktorer som 

bidrar till möten mellan människor. Aktiviteterna är exempel som bidrar till att fler väljer att 

besöka en stadsdel, torg eller stad. Enligt Gehl (2011) kan aktiviteter delas upp i nödvändiga, 

valfria och sociala aktiviteter (figur 14). Nödvändiga aktiviteter är måsten, som att jobba, 

handla och gå till skolan. Valfria aktiviteter kan vara rekreation, sitta på en bänk, promenera 

eller spela schack. De nödvändiga aktiviteterna relaterar till valfria aktiviteter förutsatt att 

platsen har bänkar eller zoner för att umgås. Dessa två kategorier, nödvändiga och valfria 

aktiviteter skapar den tredje kategorin: sociala aktiviteter (Gehl, 2011). Sociala aktiviteter 

betraktas som spontana, ett oväntat möte eller konversation som uppstår till följd av en valfri 

aktivitet som att sätta sig en stund på en bänk. I teorin är bänken en av de mest framträdande 

möblerna som skapar möten. Whyte (1988) har påvisat liknande upptäckter i sin studie av 

allmänna platser i New York. Den huvudsakliga faktorn som bidrar till en attraktiv plats är 



 

18 

 

möjligheten till att sitta. Fler människor rör sig på torg och parker där det finns bra tillgång till 

sittplatser. I studien är sittplatserna uppdelade i kategorierna primära sittplatser (som bänkar) 

och sekundära sittplatser (som om trappor och naturliga element att sitta på).  

 

 

 

Figur 14. Illustration av sambandet mellan nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter (inspiration från 
Gehl, 2011. s 11). 
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3.2.2 Inventering av miljön 

Varje kvarter eller plats är unik och måste studeras utifrån rådande förutsättningar (Van 

Herzele & Wiedemann, 2003). Därför har Gehls (2010) tre kategorier använts för att inventera 

miljön:  

 

Skydd 

Syftet med kategorin är att alla måste känna sig trygga och säkra. Platsen måste vara säker i 

förhållande till trafik, en plats ska vara gåvänlig. Den uppfattade tryggheten påverkas av flera 

funktioner som affärer eller målpunkter som skapar ett syfte. Detta skapar rörelse och uppsikt 

vilket förebygger möjligheten till brott. Även hur ren en plats är påverkar den uppfattade 

säkerheten. 

 

Komfort  

Syftet med kategorin är att det måste finnas förutsättningar till en inbjudande miljö. Det måste 

finnas möjligheter till att röra sig i området som alternativa gångvägar men även bra platser 

att upprätthålla sig på. Kanter och väggar att luta sig mot samt skyddande och varierande 

sittplatser är praktiska exempel. Det är även att föredra om möbleringen är tätt planerad, detta 

uppmuntrar till samtal och sociala aktiviteter. Även intressanta fasader och detaljer ingår i 

kategorin. Utsikten för användaren ska vara intressant, det ska finnas något intressant att titta 

på så människor stannar. Det viktigaste kriteriet i denna kategori är möjligheten till aktiviteter 

(avsnitt 3.2.1). Möjligheten att njuta av solen är även relaterat till möbleringen. 

 

Glädje 

Byggnader och utrymmen ska vara efter mänsklig skala för att underlätta orientering och 

stärka upplevelsen av miljön. Bebyggelse som inte är proportionerlig till mänsklig skala 

bidrar till långa siktavstånd och påverkar sinnesupplevelsen. Det ska även finnas 

förutsättningar till positiva sinnesupplevelser och varierande detaljer. Mer konkret kan det 

sägas vara vackra utsikter, plantering, inbjudande mötesplatser, fontäner mm. 
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4. Metod 

Syftet med det här kapitlet är att redovisa de metoder som använts för att besvara arbetets 

frågeställning: 

 

 Hur påverkar utemiljön trivseln för de boende i Andersberg? 

 

 Hur ser de fysiska förutsättningarna ut för Andersbergs framtid? 

 

 Hur kan utemiljön förbättras utifrån sambandet mellan invånare, fysisk miljö och 

trivsel? 

 

Valda metoder är en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Att 

kombinera olika metoder kan bidra till en mer fullständig bild av undersökningen (Eliasson, 

2006). De metoder som användes för att besvara frågeställningen utgick från en studie av 

litteratur. För att utvärdera utemiljön i Andersberg gjordes en fältstudie som bestod av 

observationer och utvärdering av den fysiska miljön. Fältstudierna är förankrade i Gehls 

(2011) och Jacobs (2005) teorier. För att inkludera användarens perspektiv av vad som skapar 

en trivsam miljö och förnyelsens påverkan gjordes en enkätundersökning. Detta för att det är 

omöjligt att utvärdera gemensam miljö utan användarens perspektiv (Nasar, 1998). Figur 15 

illustrerar arbetsprocessen.  

 

 

Figur 15. Egen bearbetning av arbetsprocessen. 
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4.1 Fältstudier 

4.1.1 Inventering av miljön 

Den 20 april 2015 gjordes en rundvandring i Andersberg för att inventera den fysiska miljön. 

Till hjälp användes Gehls (2010) tolv kriterier (bilaga 1). Delar av dessa kriterier har använts 

för att utvärdera den fysiska miljön i Andersberg, faktorer som ljud och ljussättning är mindre 

prioriterade. Listan fylldes inte i för varje enskilt område utan efter en generalisering av de 

olika bostadstyperna. Detta bidrog till en uppfattning av hur den fysiska miljön förhåller sig 

till säkerhet, komfort och glädje.  

4.1.2 Observationer 

Observationerna ägde rum under tre tillfällen på torget utanför centrumanläggningen i 

Andersberg. Observationen genomfördes den 17 april 2015 kl 17:00-18:00, den 20 april 2015 

kl 17:00-18:00 och den 21 april 2015 kl 10:15-11:15. Vid de tre tillfällena har antalet personer 

som passerar och stannar på torget utanför centrumanläggningen observerats (figur 16). 

Genom att räkna hur många som passerar och stannar, samt vad människorna gör kan bidra 

till upptäckter i hur miljön används (Gehl & Svarre, 2013). Vid observationerna räknades 

antalet människor som passerade torget och de aktiviter de som stannade ägnade sig åt. 

Aktiviteterna bestod av att stå och sitta.  

 

Figur 16 Den gröna pricken visar vart ifrån observationerna genomfördes. Rasterkartan är hämtad från 
lantmäteriet, © Lantmäteriet [i2012/891]. 
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4.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är ett mätinstrument som kan mäta människors beteende, åsikter och 

känslor (Trost, 2012). Denna typ av undersökning är kvantitativ i sin natur och mäter ofta 

siffror. Enligt Trost (2012) är det viktigt att enkäten är förankrad i syftet med undersökningen 

för att enkäten ska mäta det den är avsedd för. Undersökningen måste även vara enkel att 

återskapa med samma resultat om den ska anses trovärdig (Eliasson, 2006).  

 

Ett annat alternativ att inhämta åsikter från invånarna är intervjuer. Intervju som metod valdes 

bort för att fler åsikter ansågs bidra till en helhet över området. Enligt Mason (2010) är 

intervjuer ofta tids- och resurskrävande och måste uppgå till ett högt antal för att anses 

trovärdigt. På grund av att studieområdet är relativt omfattande, med olika bostadstyper 

valdes enkät som metod för att inhämta fler åsikter från varje bostadstyp.  

 

4.2.1 Population och urval 

Trost (2012) menar att det är viktigt att enkäten är representativ, ett urval av populationen ska 

representera alla invånare. För att representera populationen i Andersberg gjordes ett urval 

(stickprov) av de ca 5200 invånarna (figur 17). Enkäten har delats ut till alla som är myndiga. 

I Andersberg bor ca 30 % invandrare, därför skapades enkäten i svensk och engelsk version. 

En stor del av invandrarna i Andersberg av invånare som varken pratar engelska eller svenska 

(C. Rosén, personlig kommunikation, 27 april). Trost (2012) menar att det ofta förekommer 

etiska dilemman vid urvalet till en enkätundersökning. Trots att det fanns information om 

brist på språkmöjligheter gjordes valet att skapa en svensk och engelsk version. 

 

 

Figur 17. Sambandet mellan population (ca 5200 invånare) och stickprov (300 invånare, inspiration från 
Eliasson, 2006 s. 45). 
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4.2.2 Webbenkäter 

Webbenkäter har blivit allt mer vanligare och är ett kostnadseffektivt sätt att genomföra 

enkätundersökningar (Trost, 2012). Inspiration till att använda internetbaserade enkäter är 

hämtad från Elfströms & Lithammers (2011) studie Stadsdelsförnyelse på Öster. 

Att sammanställa resultat för webbenkäter inte lika tidskrävande som för pappersenkäter 

samtidigt som kostnaden till viss del hålls nere. Uhlig, Seitz, Eter, Promesberger, & Busse 

(2014) visar att beroende på omständigheterna, kan deltagandet öka om enkäten görs på 

internet. Det är en förutsättning att befolkningen har tillgång till internet när enkäter ska 

besvaras på internet. Syftet med att enkäten även framställdes i pappersformat var att täcka 

den andel av befolkningen som inte hade tillgång till internet eller bristande tekniska 

kunskaper. Det framgick även av Uhlig et al. (2014) undersökning att de som tilldelades 

enkäter i pappersformat var mer engagerade att fylla i enkäten. 

4.2.3 Utformning av enkäterna 

Enligt Trost (2012) delas enkäten upp i olika frågetyper som sak-, attityd eller åsiktsfrågor. 

Sakfrågor är faktafrågor som ålder eller kön (tabell 1). Attitydfrågor är frågor som berör den 

svarandes tyckte eller åsikter. Dessa frågor kan vara känsliga för den svarande och måste 

därför utformas med omsorg.  

 

Tabell 1. Tabellen visar fördelningen av de olika frågetyperna. Sakfrågor behandlar ålder och kön. 
Attitydfrågorna är kopplade variablerna trygghet, trivsel, fysiska egenskaper och användning. 

Frågetyp Antal 

Sakfrågor 4 

  

Attitydfrågor 
 Generella attityd- och åsiktsfrågor 4 

Frågor riktade till centrum 3 

Frågor riktade till gårdsförnyelsen 2 

Frågor rörande trygghet 2 

  

Öppna frågor 2 
 

I undersökningen har frågorna delats upp efter olika variabler som relaterar till trivsel. Totalt 

har 17 frågor ställts till invånarna i Andersberg. Frågorna har strukturerats efter varje kategori. 

Detta är viktigt för att förenkla processen för respondenterna (Trost, 2012). I denna 

undersöknings inleds enkäten med 3 av 4 sakfrågor för att det inte ska bli en alltför monoton 



 

24 

 

inledning. Som tidigare påpekat är det viktigt att frågorna är förankrad i studiens syfte, därför 

följer en beskrivning av hur sak samt attityd- och åsiktsfrågorna formulerats. 

 

Sakfrågor 

Timperio. et al (2015) menar att användandet av en plats är kopplat till kön. Undersökning 

visar att kvinnors rörelse i bostadsområden med sämre rykte är förknippat till rörelse i 

området. Om kvinnor visar tendenser till att vara mindre villiga att vistas ute än män påverkas 

aktiviteterna i området. Det är därför intressant att tyda samband mellan uppfattad trygghet 

mellan kvinnor och män.  

 

Olika åldersgrupper och individer är parametrar som kan visa hur attraktiv en plats är. Om det 

förekommer en stor variation av människor är platsen av hög kvalité (Mehta, 2014). 

Respondenterna fick välja ålder med olika skalsteg med tio år per steg. Detta är enligt Kylén 

(2004) det naturligaste valet när ålder ska anges och underlättar analys av data i efterhand. För 

att konstatera om attityder skiljer sig inom studieområdet var även postnummer en av 

sakfrågorna.  

 

Attityd och åsiktsfrågor 

Genom att undersöka var invånarna rör sig kan de platser som är mest besökta konstateras. 

Frågorna har utformats efter olika variabler som bidrar till en trivsam plats. Faktorer som 

sittplatser (Whyte, 1988; Gehl, 2011), grönytor (Arnberger & Eder, 2012) evenemang, 

detaljer i den gemensamma miljön, avkoppling (Gehl, 2011) och trygghet (Jacobs, 2005) har 

skapats för att utläsa attityder och behov i utemiljön. Även vilka platser och hur ofta en plats 

besöks är frågor i enkäten. På så sätt kan de minst- eller mest besökta platserna konstateras. 

Gavlegårdarna har som tidigare påpekats påbörjat en förnyelse av gårdarna mellan husen i 

centrala Andersberg. Därför har ett antal frågor ställts som berör de nya gårdarna. 

 

Frågorna består av frågor med fler svarsalternativ, frågor med skalangivelse samt två öppna 

frågor. Skalstegen är på samtliga frågor 1–5, på så sätt undviks slumpfel. Svarande som anger 

skalstegen 1–2 samt 4–5 kan påvisa tendenser i svaret medan mittvärdet, 3 kan tolkas som att 

respondenten är osäkra (Kylén, 2004). Genom att införa flervalsfrågor i enkäten är det möjligt 

att i efterhand tyda prioriteringar. 
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Öppna frågor 

I slutet av enkäten ges den svarande tillfälle att svara på två öppna frågor. Trost (2012) menar 

att det är väldigt tidsförödande att sammanställa skriftliga svar och att den svarande kan 

ignorera frågan. Likväl ger öppna frågor respondenterna möjlighet till att avreagera sig. 

Utkomsten av svaren kan även vara intressant för undersökningen. Dessa frågor ska vara så 

kravlösa som möjligt. I den här undersökningen användes frågorna: ”Vad är det bästa med 

Andersberg?” och ”Vad kan förbättras med Andersberg?”. 

4.2.4 Pilotstudie 

Innan enkäten delades ut utfördes en pilotundersökning. Kylén (2004) har i sin bok Att få svar 

utformat fyra steg i enkätkonstruktion (bilaga 2 beskriver stegen mer detaljerat). 

 

1. Första utkastet: frågorna testas på nära vänner för att erhålla ärliga åsikter.   

2. Första försöksversionen: enkäten testas på en del av urvalsgruppen. 

3. Slutversion och samla in enkäterna. 

4. Gör en påminnelse. 

Efter pilotstudien framkom det synpunkter på åldersintervall, skalsteg och ordningsföljd. 

Även hur lång tid enkäten tog att genomföra (7 minuter) samt åsikter på informationsbladet 

och hemsidan noterades. I detta fall gjordes ingen påminnelse på grund att studien 

begränsades av resurser. 

4.2.5 Utförande 

Enkäterna skapades via Googles enkättjänst (bilaga 3). Först skapades den svenska versionen 

som sedan översattes till engelska. På hemsidan www.gratishemsidor.nu skapades en hemsida 

som innehöll länkar till enkäterna och information om arbetet (bilaga 4). Därefter skapades ett 

informationsblad som innehöll en länk till hemsidan och medföljande instruktioner (bilaga 5). 

På informationsbladet och hemsidan presenterade jag mig själv och mitt arbete för att skapa 

ett förtroende till respondenterna. Enkäten i pappersformat ställdes ut på den lokala 

livsmedelsbutiken Time och biblioteket i Andersberg innan informationsbladen delades ut. 

Den 28 april 2015 delades 300 informationsblad ut i A4 format upp samt 4 stycken i A3 

format. Enkäten i pappersformat trycktes upp i 50 svenska och 30 engelska exemplar med 15 

medföljande informationsblad. De större informationsbladen sattes upp i 

Centrumanläggningen. De återstående 275 delades ut till de elva bostadsområdena enligt 

kartan i bilaga 5. Detta resulterade till 25 enkäter per område.  
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5. Resultat 

I kommande kapitel redovisas resultaten av fältstudierna och enkätundersökningen. 

5.1 Fältstudier 

5.1.1 Inventering av miljön 

Generellt anses Andersberg vara ett relativt rent område med någon enstaka skräpansamling i 

ett skogsområde. Utomhusmiljön erbjuder många funktioner som kan skapa möten. Idag finns 

exempelvis en idrottsanläggning, basketplan, bra tillgång till grönområden och sporadiskt 

utplacerade lekplatser. Det finns en blandning av olika funktioner i Anderberg som skapar ett 

syfte att besöka en plats, exempelvis skapar pizzerian, livsmedelsbutiken och det angränsande 

köpcentrumet i Hemlingby förutsättningar för de boende att röra sig utomhus. Överlag är 

bebyggelsen i Andersberg varierande och består av storskaliga flerbostadshus, mindre 

flerbostadshus, radhus, villor samt blandning av villor och radhus (figur 18).   
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Figur 18. Bilderna visar de olika bostadstyperna i Andersberg. A) Villaområde, b) mindre flerbostadshus, 
c) storskaliga flerbostadshus, d) blandning av villor och radhus, e) radhusbebyggelse. 

A B

C D

E
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Skydd 

Förutom infarterna till bostadsområdena bedöms Andersberg som trafiksäkert på grund av 

trafiksepareringen i området. Det finns även gott om ”ögon på gatan” mellan bostäderna på 

grund av byggnadernas placering mot gårdar och gångvägar. Det är på parkeringsplatserna 

och gångvägarna omkring grönytorna som det under kvällstid kan uppfattas som otryggt. 

Belysningen och antalet funktioner kvällstid uppfattas som sämre än dagtid. Det finns 

exempelvis inga affärer öppna på centrum efter kl. 22:00. 

 

Komfort  

Det finns gott om gemensamma grönområden. Emellertid brister en del ytor i underhåll och 

funktion, t.ex. den gemensamma samlingsplatsen (figur 19). Förutom detta finns det en del 

sporadiskt utplacerade bänkar som kan skapa förutsättningar till möten. Gällande möjlighet att 

promenera finns det alternativa gångvägar runt om i området som ansluter de olika bostäderna 

till grönytorna. Dock uppfattas grönområdena som ett eget område på grund av att grönytorna 

är avskilda från både bebyggelse och service. I de olika bostadsområdena är tillgången av 

bänkar och möjligheter till att stå varierande. I det storskaliga bostadsområdet finns det gott 

om ytor att sitta på mellan gårdarna, medan bebyggelsen med blandning av villor och radhus 

har majoriteten av sittplatserna koncentrerad vid lekplatserna. I de två områden som består av 

villor är lekplatserna igenvuxna och slitna, medan lekplatserna i radhusen är slitna på sina 

ställen. Det är i de storskaliga bostadsområdena som lekmöjligheterna är mest inbjudande och 

är av bäst kvalitét. I villaområdena är utbudet av sittplatser näst intill obefintligt.  

 

 

Figur 19. Gångväg i grönområde (vänster), samlingsplats (höger). Bilderna är tagna i maj 2015 i 
Andersberg. 
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Glädje 

De storskaliga bostadsområdena förhåller sig inte till mänsklig skala på grund av husens 

storleken och brister i semi-privat anslutning, eftersom trappuppgångarna inte tillför lika 

intressanta fasader som de låga bostäderna. Dock så tillför den nya miljön på gårdarna 

intressanta detaljer som varierande växtlighet, vindskydd och kuperade gräsmattor. Även 

villaområdena skapar långa avstånd mellan bostad och väg, samtidigt som bristen på staket 

förebygger möjligheten till spontana möten. Förutom villa- och höghusområdena skapar 

resterande bebyggelse bra förutsättningar till interaktioner eftersom det är nära mellan 

byggnaderna. Överlag är utemöblerna i Andersberg placerade så att det finns möjlighet att 

njuta av solen beroende på klockslag. Hela Andersberg förmedlar en varierande och 

rekreationsvänlig miljö, vilket kändes trivsamt under inventeringen.     

 

Centrum 

Centrumanläggningen i Andersberg är den centrala mötesplatsen. Anläggningen är 

positionerad i mitten av bostadsområdena och det är även där flest människor rör sig. Sociala 

aktiviteter är som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.1 en reaktion av nödvändiga och valfria 

aktiviteter. I centrum finns en del nödvändiga aktiviteter som livsmedelsaffär, familjecentral 

och förskola. Fasaden som angränsar till torget är någorlunda intresseväckande (figur 20), 

d.v.s. ingången till centrumanläggningen, livsmedelsbutiken, pizzerian och familjecentralen. 

Förutom vid torget är fasaderna mestadels blanka och saknar detaljer runtom anläggningen.  

 

 

Figur 20. Entré in till centrumanläggningen. Fotot är tagit i maj 2015. 
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Det finns zoner att stå och luta sig mot på torget t.ex. vid ingången till livsmedelsbutiken och 

centrumanläggningen. Möjligheten till att sitta består av primära sittplatser (bänkar) och 

sekundära sittplatser i form av blomrabatter, en mindre mur och rektangulära lådor. Primära 

och sekundära sittplatser är placerade i zoner (figur 21) vilket är positivt för att skapa möten 

(Gehl, 2011). Det är även sittplatserna som är i centrum av torget och det är dit blicken rör 

sig. 

 

 

Figur 21. Blomlåda med angränsande bänk. Fotot är tagit i maj 2015. 

Aktiviteterna på torget utgörs av möjligheterna att sitta, stå eller prata. Gällande grönska finns 

det en del mindre träd och blomrabatter som är placerade intill möbleringen. På torget är 

säkerheten för gående god eftersom trafiken kör på en separat bilväg och avskiljs något på 

grund av detta. På grund av att torget inte är anslutet till omkringliggande bebyggelse, känns 

torget inte övervakat vilket kan skapa en sämre trygghet. Vidare uppfyller inte platsen någon 

funktion kvällstid. 
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5.1.2 Observationer 

Under tillfällena som centrum-torget observerades passerade totalt 307 personer. Totalt 

stannade 149 personer mer än 1 minut på torget. Tabell 1 visar en sammanställning av 

observationerna. 

 

Tabell 2. Passering och uppehåll vid torget i Andersberg. Tabellen visar antalet personer som stannar och 
vad de ägnar sig åt. Även datum för observationer och väder vid respektive tillfälle redovisas. 

Väder 

5 grader, växlande 
molnighet 

12 grader, 
molnfritt 

10 grader, 
molnfritt 

 
Totalt 

Tidpunkt 

17 april- 15.  
18:00-19:00,  

fredag. 

20 april -15. 
18:00-19:00, 

måndag. 

21 april -15.  
10:15-11:15, 

tisdag. 3 

Korsar torget, stannar inte 78 142 87 307 

Stannar upp, står 29 23 25 77 

Stannar upp, sätter sig på en 
primär sittplats 8 5 7 20 

Stannar upp, sätter sig på 
sekundär plats 8 23 21 52 
 

Majoriteten av de som stannade upp valde att stå. Av de stående var ytan utanför entrén mest 

populär (figur 22, a). Intressant är att fler personer valde sekundära sittplatser som muren 

(figur 21, b), blomlådor (figur 21, c) och de rektangulära boxarna (figur 22, d). Det finns 

större möjlighet att använda sig av dessa sekundära sittplatser eftersom det inte finns allt för 

många bänkar. Att så många väljer att inte stanna upp kan även bero på gestaltningen av 

torget eller detaljer i omgivningen (Gehl, 2011). Intressant var dock att de som använde sig av 

de sekundära platserna ofta konverserade. Detta är positivt och kan tolkas som en social 

aktivitet. Utöver detta var det även noterbart att det var fler äldre som vistades på platsen 

under den 21 april 2015. 
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Figur 22. Pilarna visar siktriktningen. A) Ytan utanför entrén, b) muren och entrén till pizzeria/bibliotek, c) 
blomlåda, d) rektangulär låda för sittande. Rasterkartan är bearbetad, ©Lantmäteriet [i2012/891]. 

  

A B

C D
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5.2 Resultat av enkäten 

5.2.1 Sammanfattning av sakfrågor  

Av de 300 informationsblad som delades ut till lägenheter, biblioteket och livsmedelsbutiken 

inkom totalt 62 svar (20 %) från både internet- och pappersenkäter. Av pappersenkäterna som 

placerades ut inne på centrumanläggningen inkom 17 svar av de 50 pappersenkäter som 

ställdes ut. Det inkom endast ett svar på engelska, detta gäller både för enkäten på internet och 

i pappersformat. Av de 275 informationsblad som delades ut till lägenheter inkom 45 svar (16 

%). Tabell 3 visar antal respondenter efter åldersgrupp och typ av enkät. Tabell 4 visar 

fördelningen mellan könen. Tabell 5 visar vilka svarande som hade barn i familjen.  

 

Tabell 3. Åldersfördelning av respondenter. Antal svarande för pappersenkäten inom parantes. 

Åldersgrupper Antal svarande 

18-28  10(6) 

29-39  10(4) 

40-50   4(1) 

51-61   13(1) 

62-72  16(1) 

73 och äldre  9(4) 

Totalt 62 

 

Tabell 4. Fördelning av respondenter efter kön. 

Kön              Antal 

Män 34 

Kvinnor 28 

 

Tabell 5. Fördelning av respondenter med barn i hushållet. 

Hushållsstruktur            Antal 

Barn i hushållet 11 

Ej barn i hushållet 51 
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5.2.2 Sammanfattning av attityd- och åsiktsfrågor 

Kommande avsnitt kommer endast redovisa svaren av enkäterna. Sex av attityd- och 

åsiktsfrågorna har korsats med sakfrågorna.  

 

Generellt är attityden gentemot utemiljön i Andersberg god, i frågan ”Tycker du om att vistas 

utomhus i Andersberg?” fick de svarande ange sin inställning till utomhusmiljön på en skala 

från 1-5. Generellt är inställningen till utemiljön god (figur 23). En sammanslagning av skala 

4-5 visar att män (72 %) är mer positiva gentemot utemiljön (61 %). Tabell 6 visar kvinnor 

respektive mäns inställning till utemiljöns egenskaper. Påståenden om utemiljöns egenskaper 

visade att invånarna anser att det finns gott om lek- och avkopplingsmöjligheter. 

 

 

Figur 23. Svar efter procentandel per kön. Attityd mot utemiljön. Skala fem motsvarar en mycket positiv 
inställning till utemiljön. Absoluta tal: kvinnor (28), män (34). 

 

Tabell 6. Egenskaper av utemiljön. 
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På frågan ”Hur ofta går du ut och använder allmänna platser som parker, grönytor och 

lekplatser?” var svaren väldigt spretiga. Dock visar resultaten tendenser på att kvinnor vistas 

ute oftare än män (figur 24). Överlag tenderar invånarna att vistas ute mer sällan. Svaren 

varier även för olika åldersgrupper (figur 25). Svarande för den yngre åldersgruppen, 18-28 

visar att 50 % av de svarande nästan aldrig eller någon gång i månaden vistas ute och 30 % 

vistas ute en eller flera gånger i veckan. De som vistas ute mest av åldersgrupperna är 

respondenter i åldrarna 29-39 (50 %) och minst åldrarna 40-50. 

 

 

Figur 24. Svar efter procentandel per kön. Hur ofta män och kvinnor vistas ute i Andersberg. Absoluta tal: 
kvinnor (28), män (34). 

 

 

Figur 25. Svar efter procentandel per åldersgrupp. Diagrammet visar hur ofta olika åldersgrupper vistas 
ute i Andersberg. Absoluta tal: 62 respondenter. 
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Resultatet påvisar dock tendenser till att respondenter i vissa bostadsområden i Andersberg 

tycker om att vistas ute mer än andra. Av de 62 respondenter som deltog angav 53 sitt 

postnummer (85 %). Resterande 9 respondenter angav inte postnummer eller bodde inte i 

området. Postnumren delades upp i fem olika områden (figur 26). Vid en sammanslagning av 

skala 4-5 visar resulteten att område 2 (85 %) trivs med utemiljön och område 1 (33%) trivs 

mindre bra. Motsvarande sammanslagning för de lägre skalorna, 1-2 visar 0 % för område 2 

och 33% för område 1. Generellt trivs alla respondenter bra med utemiljön eftersom område 3 

(75%), område 4 (75 %) och område 5 (75 %) valt de två högre skalorna.  

 

 

Figur 26. Svar efter procentandel. Skala fem på vågrät axel motsvarar en positiv inställning till utemiljön. 
Bebyggelse efter område: 1) radhus och, 2) villor och radhus, 3) villor och radhus, 4) radhus och mindre 
flerfamiljshus, 5) storskaliga flerbostadshus. 

Frågan ”Hur ofta besöker du Andersbergs centrum?” och flervalsfrågan ”Vilka platser 

besöker du minst en gång i veckan?” (tabell 7) visade att de platser som besöks mest i 

Andersberg är centrumanläggningen och grönområden. Den senare frågan visade även via 

alternativet ”Övriga” att gång- och cykelvägar är populära destinationer eftersom 10 

respondenter valde detta alternativ och 2 respondenter besökte sophus och ICA Maxi. Figur 

27 visar att män besökte centrum oftare då 58 % av männen som svarade besökte centrum 

flera gånger i veckan och kvinnorna 49 %. 
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Figur 27. Svar efter procentandel. Hur ofta män och kvinnor besöker centrum. Antalet respondenter: 
kvinnor (28), män (34) 

 

Tabell 7. De mest besökta platserna i Andersberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flervalsfrågan ”När jag besöker Andersbergs centrum brukar jag” visade tendenser till att 

biblioteket och handla var de populäraste aktiviteterna (tabell 8). Eftersom besöka biblioteket 

inte är en nödvändig aktivitet tyder detta på att biblioteket är en valfri aktivitet som starkt 

uppskattas. Detta kan även bero på att enkäterna ställdes ut på biblioteket.  På ”Övriga” angav 

tio respondenter att de tog bussen, två att de aldrig centrum och två att de besökte 

bankautomaten. 
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Tabell 8. Aktiviteter när Andersberg centrum besöks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att besöka centrum är en populär aktivitet men observationerna påvisade att majoriteten som 

besökte anläggningen inte stannade kvar på torget utanför. Frågan ”Vad tycker du saknas på 

torget utanför Andersbergs centrum?” visade att mer grönska och sittplatser kan vara faktorer 

som gör torget mer attraktivt (tabell 9). 

 

Tabell 9. Efterfråga av komfortfaktorer på torget i Anderberg. 

Faktorer Antal 

Mer träd, buskar, blommor och annan växtlighet 31 

Fler sittplatser 27 

Något att se, skulpturer eller liknande 13 

Lekyta för barnen 11 

Det är bra som det är 10 

Evenemang 9 

Aktiviteter, något att göra 8 

 

Angående förnyelsen mellan gårdarna i de storskaliga flerbostadshusen ställdes samma 

påståenden som för den generella utemiljön med formuleringen ”Vad tycker du om den nya 

upprustningen av gårdarna mellan husen i centrala Andersberg (Vinddraget)?”. Svaren skiljer 

sig markant från den generella uppfattningen av utemiljön i Andersberg eftersom majoriteten 

av de som besökt platsen är nöjd med gestaltningen (tabell 10). 

 

 
  

Aktiviteter Antal 

Besöka biblioteket 30 

Handla 27 

Besöka pizzerian 16 

Övrigt 14 

Träffa vänner 8 

Träna på gym 6 

Besöka förskolan 3 

Koppla av på torget 2 

Besöka ”mötesplatsen” i centrum 2 
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Tabell 10. Egenskaper av de nya gårdarna. 

Påståenden Antal 

Har inte besökt de nya gårdarna 31 

De nya gårdarna gör området vackrare 24 

De nya gårdarna erbjuder bra 
lekmöjligheter 15 

De nya gårdarna är bra för att umgås 13 

De nya gårdarna är bra för avkoppling 4 

Inget av alternativen stämmer 3 

 

På det frivilliga påståendet ”De nya gårdarna i centrala Andersberg har ökat min trivsel” där 

de svarande fick välja mellan skala 1-5 visar svaren att invånarna är positivt inställda till den 

nya utemiljön. 51 % valde alternativ 4 eller 5 och 17 % alternativ 1 och 2 (figur 28). 

 

 

Figur 28. Svar efter absoluta tal, totalt 27 respondenter. Hur gårdsförnyelsen påverkat trivseln. Skala fem 
motsvarar hög ökad trivsel. 

På frågan ”Hur trygg känner du dig när du vistas utomhus i Andersberg?” visade det sig att 

den generella tryggheten var god, 56 % av respondenterna valde skala 4-5 där skala 5 är 

mycket trygg. Endast 14 % valde de två lägre skalorna. Figur 29 visar att män (69 %) känner 

sig tryggare än kvinnor (38 %). Gällande hushållsstruktur visade resultaten att de med barn i 

hushållet (11 respondenter) att 42 % (5 svarande) angav skala 4-5 och 18 % (2 respondenter) 

svarande kände sig inte alls trygg. Av hushållen utan barn (50 respondenter) angav 58 % (29 

respondenter) skala 4-5 och 14 % (7 respondenter) skala 1-2. Om respondenten själv kände 

sig trygg fanns möjlighet att fylla i ett eller flera alternativ om var detta upplevs. Tabell 11 

visar att gång- och cykelvägar, centrum och tunnlarna till och från området är de mest otrygga 

platserna. 

1 

4 

8 

6 

8 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5



 

40 

 

 

Figur 29. Svar efter procentandel. Diagrammet visar upplevd trygghet utomhus i Andersberg, mellan 
kvinnor och män. Skala 5 motsvarar mycket trygg. Antal respondenter: kvinnor (28), män (33). 

 

Tabell 11. Visar vilka platser som upplevs otrygga. 

Alternativ Antal 

På centrum 17 

På gång- och cykelvägarna i 
Andersberg 16 

I tunnlarna till och från Andersberg 15 

Överallt utomhus 6 

Övrigt 6 

I mitt bostadsområde 5 

Busshållplatser 4 
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5.2.3 Sammanfattning av de öppna frågorna 

De öppna frågorna visar att respondenterna uppskattar rekreationsmöjligheterna i området 

mest eftersom grönytor och lummiga skogspartier är väldigt uppskattade av respondenterna. 

Dock framkom det att många av dessa gemensamma ytor är outnyttjade och behöver 

underhåll med åsikter som ”igenvuxna områden” och ”sliten möblering” Beträffande renlighet 

så påpekar många respondenter att det förekommer större ansamlingar av skräp på vissa 

platser men även sporadiskt på en del gemensamma platser. Angående möblering vill 

respondenterna gärna se fler bänkar, papperskorgar samt mer belysning, både i centrum och 

generellt runt om i området. Den befintliga möbleringen beskrivs som ”inte inbjudande” och 

”sliten”. Den nya miljön mellan höghusen används som jämförelse av en respondent som vill 

se mer lekplatser, sittplatser och grillplatser av liknande karaktär i Andersberg.  

 

Gångvägar och joggingspår som finns runt om i området verkar vara ett bra komplement till 

grönområdena eftersom dessa uppskattas. Många svarande antyder även att en bilfri miljö är 

uppskattad. Möjlighet till lek för barnen är en annan egenskap som många uppskattar på 

grund av de förutsättningar som grönytor och lekplatser skapar. Många av respondenterna 

anser dock att lekplatserna är i behov av underhåll. Det verkar även befinna sig ett lugn i 

området eftersom det är ett förekommande ord. Gällande träffpunkter föreslår respondenterna 

förslag som ”lekplatser”, ”hundgårdar” och ”utomhusgym” på outnyttjade ytor som t.ex. 

samlingsplatsen. Beträffande centrumanläggningen lyfter respondenterna fram Helges 

fritidsgård och biblioteket som bra verksamheter. Det framkommer förbättringsförslag som 

torghandel, mer sittplatser, växtlighet, fontän och café. Även en större affär efterfrågas. Ett 

fåtal respondenter antyder även att tryggheten i centrum brister på grund av gängbildningar 

och bristande belysning.  

 

Geografiskt är närheten till Hemlingby köpcentrum och friluftsanläggning uppskattad men 

även tillgängligheten till Gävle centrum. Ett fåtal respondenter antyder även att förnyelsen i 

centrala Andersberg har bidragit till en vackrare och mer barnvänlig plats. Några av de 

svarande antyder även att integrationen är en aktuell fråga, dock anser majoriteten att 

integrationen är på rätt spår. Ett par respondenter antyder att det finns en kulturell mångfald i 

området som skapar nya och intressanta möten. Angående bebyggelsen lyfter många 

respondenter fram att det är positivt inställda till de olika hustyperna som bidrar till en 

variationsrik upplevelse. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Fältstudierna 

Observationerna i centrum kan påverkats något av tid på dygnet och väderförhållande. Vid det 

första tillfället var vädret något sämre än vid de andra observationstillfällena. Att ett av 

tillfällena tog plats på förmiddagen kan ha påverkat antalet människor som rörde sig på 

platsen. Syftet var att se om det förekom stora skillnader beroende på tidpunkt. Det framkom 

att fler äldre stannade längre på platsen. Det är lämpligt att vara två personer när liknande 

observationer ska göras, eftersom det är problematiskt att hinna notera allt som sker. Dock är 

den viktigaste aspekten när observationer av människor ska göras väderförhållande. Dåligt 

väder anses påverka resultaten radikalt på grund av att människor väljer att inte röra sig 

utomhus under dåliga väderförhållanden, vilket även resultatet av denna observation 

indikerar. Detta gäller även vilken månad på året som fältstudier genomförs, en observation i 

december hade sannolikt inte visat samma resultat som för den här studien. Gällande 

inventering av miljön var det problematiskt att generalisera miljön efter en lista. Att avgöra 

vad som uppfyller kraven för en trivsam miljö utifrån kriterierna är till skillnad från svaren av 

enkäten en subjektiv tolkning. Samma uppfattning av miljön kan inte garanteras vid 

upprepning av inventeringen. 

 

6.1.2 Enkäten 

Det är viktigt att enkäten representerar urvalet och är förankrad i syftet med undersökningen 

Trost (2012). Beträffande urvalet var deltagandet lågt vid 40-50 års ålder. Det är därför svårt 

att konstatera om enkätundersökningen är representativ för den delen av befolkningen. Utöver 

detta anses svarsfrekvensen som var 20 % av både pappers- och internetenkäten som ett 

tillförlitligt antal. Att det sammanlagt var 17 frågor i enkäten kan i efterhand anses vara för 

högt. Det blir mycket data att sammanställa och det är problematiskt att göra ett urval när data 

ska korsas för att tyda mönster. Att tyda mönster för varje område var ett annat problem. Det 

behövs fler respondenter om varje område ska bli rättvist representerat. I framtiden är en 

större generalisering av frågor och fler respondenter att föredra för att lättare kunna korsa data 

som kön och ålder. Även jämförelse av hushållsstruktur (barn i hushållet) påvisade inga 

direkta mönster, förutom en markant lägre trygghet. Eftersom de utan barn bestod av en 
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mycket större andel kunde inga slutsatser dras. Frågorna med fler svarsalternativ gick inte att 

korsa med sakfrågorna på grund av att varje individ angivit fler svar. Dock är syftet med 

dessa frågor som Kylén (2004) påpekar att tyda prioriteringar, vilket svaren tydligt visar. De 

öppna frågorna är enligt Trost (2012) tidskrävande att sammanställa och kan ofta ignoreras av 

de svarande. Det stämmer att det är omfattande att sammanställa svaren men det 

rekommenderas i framtiden att i alla fall inkludera en öppen fråga. De boendes åsikter var 

mycket intressanta och bidrog med idéer som exempelvis ett café eller fontän vid torget. 

 

Som tidigare påpekat är ca 30 % av populationen i Andersberg invandrare. Förväntningarna 

på den engelska versionen var låg och resulterade i slutändan i ett svar. Trost (2012) menar att 

den som skapar enkäten ofta för etiska dilemman vid urvalet. Syftet med den engelska 

versionen var att skapa större möjligheter för den utländska delen av populationen. I efterhand 

kan antagandet ifrågasättas eftersom utländskfödda automatiskt inte kan Engelska. Men 

antagligen är risken större att den internationella skaran av befolkningen kan engelska än 

svenska.  

 

Pilotstudien var en bra tillgång och gav bra synpunkter på enkäten. Det som kunde gjorts 

bättre hade varit om den ”första försöksversionen” testats på alla som utgjordes av urvalet. Att 

följa det sista steget, ”följebrev” hade kunnat ökat svarsfrekvensen ytterligare. Dock så valdes 

det alternativet bort då övriga delar av enkäten var för resurs- och tidskrävande. 

 

Uhlig. et al (2014) menar att deltagandet kan öka när enkäten är i webbformat men att de som 

tilldelas pappersenkäter är mer engagerade. Detta påstående stämmer väl eftersom majoriteten 

av svaren som inkom var via internet. Detta kan förstås bero på att de boende tilldelades 

bättre information än de som passerade biblioteket. Pappersenkäten som skulle skapa bättre 

möjlighet för de med sämre tillgång till internet bidrog i slutändan i 17 svar. Majoriteten av de 

som svarade gjorde detta på internet vilket antyder att internetenkäter i framtiden är ett bra 

alternativ. I jämförelse med pappersenkäten var det inte alls lika omfattande att sammanställa 

svaren vilket enligt Trost (2012) är en fördel med webbenkäter. För att höja antalet svarande 

hade ett aktivt deltagande och utdelning av pappersenkäten kunnat höja antalet svar istället för 

att placera ut enkäterna. Utdelning av pris eller belöning är ett annat alternativ som kunnat 

ökat antalet respondenter, dock begränsades detta av resurser.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Inventeringen av miljön visar i avsnitt 5.1.1 att Andersberg uppfyller många av de 

karaktärsdrag som förknippas med miljonprogrammen, som t.ex. likgiltig lekplatser och en 

tydlig trafikseparering. Trots detta så är invånarna positivt inställda till utemiljön vilket 

betyder att miljonprogrammen har bra egenskaper som en trafiksäker miljö och grönytor. 

Dock så är det en del arbete kvar för att kvalitén utomhus ska vara till fördel för alla invånare. 

Den del av förnyelsen som är färdigställd verkar vara ett steg i rätt riktning men omfattar bara 

en del av Andersberg. Allt ansvar kan inte läggas på Gavlegårdarna eftersom det även är en 

fråga för kommunala och privata investeringar. Det viktiga är att detta uppmärksammas och 

överlag är det inte allt för stora kompletteringar som miljön är i behov av. 

Centrumanläggningen erbjuder funktioner som uppskattas av invånarna, men som av 

resultaten att döma kan förbättras med åtgärder som t.ex. mer bänkar och grönska. En 

anledning till att de nya gårdarna uppskattas kan vara att invånarna har varit delaktiga i 

processen. Jag anser även att torget kan förbättras med liknande involvering av invånare som 

användes till upprustningen av centrumanläggningen på 2000-talet. 

 

Inventeringen av utomhusmiljön i Andersberg visar att separeringen av olika funktioner som 

bebyggelse, service och biltrafik stämmer överens med Jacobs (2005) kritik. Utemiljön i 

Andersberg uppfattas som fridfullt och barnvänlig, men är i behov att underhåll. Det finns 

även en del outnyttjade platser som inte uppfyller någon funktion, t.ex. samlingsplatsen i 

avsnitt 5.1.1. Att rusta gårdarna i höghusområdet är enligt mig att börja i rätt ände av de 

fysiska problemenen. Eftersom inventeringen visar att höghusen är det område som saknar 

många av de kvalitéer som en attraktiv miljö förknippas med. Enligt Gehl (2011) kan åtgärder 

som en inbjudande gestaltning, aktiviteter och en trafiksäker miljö skapa möjligheter till att 

fler rör sig på platsen, vilket även Gavlegårdarna fokuserat på. Därför är den nya miljön som 

gårdsförnyelsen tagit en bra riktlinje för övriga Andersberg, även svaren från enkäten påvisar 

att gestaltningen för övriga Andersberg behöver förbättras. Att de svarande inte vistas allt för 

mycket ute kan vara en tendens till att utemiljön är i behov av komplettering. Det var främst 

invånarna i åldrarna 62-72, 73 och äldre samt 29-39 som vistades ute, vilket kan antas vara på 

grund av att dessa åldersgrupper har eller har haft barnbarn och uppskattar promenader och 

grönytor.  
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Mehta (2014) menar att om fler åldersgrupper rör sig ute är miljön fördelaktig för alla. Om 

resultatet från enkäten jämförs med detta påstående är inte utemiljön i Andersberg för alla. 

Det är endast åldersgrupperna 62-72 (50 %) och 29-39 (54 %) som vistas ute en eller fler 

gånger i veckan. Detta visar tendenser på att miljön är i behov av en blandning av aktiviteter 

för fler åldersgrupper. Även fast invånarna sällan vistas ute visade enkätstudien att det 

förekom en positiv inställning mot miljön, förutom i ett radhusområde. Dock så föll bara 4 

respondenter inom detta område vilket kan påverka resultatets trovärdighet.  

 

Att utemiljön erbjuder en barnvänlig miljö kan tänkas vara på grund av biltrafiken är avskild 

från den övriga miljön, vilket även framkommer i de öppna frågorna i enkäten. Jacobs (2005) 

kritik mot den trafikseparerade staden är därför inte helt rätt i alla situationer. Gehl (2010) 

menar att människor attraherar fler människor, därför kan separerade bilvägar ses som en 

fördel som bidrar till detta. Fältstudierna visade även att det finns en bra tillgång till 

grönområden och som enligt enkäten är välbesökta platser. Tillgång till grönområden med 

mindre invånare på och en hög kvalité är positivt associerad till trivsel (Arnberger & Eder 

2012). Att människorna i Andersberg sällan vistas ute, men är nöjda med utemiljön kan 

kopplas till detta påstående. Kontinuerlig vistelse behöver inte nödvändigtvis visa att miljön 

är av hög kvalité. Det påvisades dock av enkäten att fler funktioner för dessa platser 

efterfrågas.  

 

Enkäten visade att majoriteten av de respondenter som vistas ute besöker centrum en eller 

flera gånger i veckan. Det var även den plats som besöktes mest i flervalsfrågan. Enligt Gehl 

(2010) kan möbleringen i utomhusmiljön som t.ex. bänkar skapa en mer levande plats. 

Centrumanläggningen är en central mötesplats med många nödvändiga aktiviteter som skapar 

ett syfte för besökarna. Det är främst biblioteket och livsmedelsaffären som besöks mest. 

Observationerna visar att torget emellertid måste kompletteras för att stärka förutsättningarna 

till frivilliga aktiviteter. Även enkäten påvisar att invånarna anser att fler sittplatser och mer 

växtlighet behövs på torget. Genom att öka antalet sittplatser kan rörelsen ökas på torget och 

bli mer besöksvänlig (Whyte, 1988). Observationerna visade även att tätt placerade sittplatser 

uppmuntrade till samtal vilket säkerställer Gehls (2010) teori. Ett komplement som påvisades 

av de öppna frågorna kan vara något att se på vid torget, t.ex. en fontän eller ett café som 

möjliggör umgänge. Entrén till centrum var den plats där de stående föredrog att stå, detta 

stämmer överens med Gehls (2011) påstående att entrén är den plats med mest rörelse.  
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Nedskräpning kan påverka trygghetskänslan i området (Francis et al., 2012a). Resultaten från 

fältstudierna och de öppna frågorna visar även tendenser till att det förekommer en del 

nedskräpning i Andersberg. Enklare åtgärder som papperskorgar kan förebygga detta. Jacobs 

(2005) menar trygghet är fundamentalt för en stadsdel och staden som helhet. Enkäten visar 

att 55 % av respondenterna känner sig trygg och 14 % mindre trygg. Av de som angav vart de 

kände sig otrygga var centrum, gång- och cykelvägar samt tunnlarna till området de mest 

otrygga platserna. Detta kan bero på att dessa platser saknar ”ögon på gatan” som det finns 

gott om i bostadsområdena. Det visade sig även att kvinnor (38 %) känner sig mindre trygga 

än män (69 %). Enligt Timperio et al (2015) påverkar den uppfattade tryggheten kvinnors 

rörelse utomhus. Detta kan kopplas till att specifika platser används olika av kvinnor och män. 

Enligt enkäten vistas kvinnor ute mer än män men besöker centrum mer sällan. Av svaren att 

döma kan det bero på att trygghetskänslan vid centrum måste förbättras. 

 

Besöksplatser som lekplatser, centrum och grönytor är relativt utspridda, vilket gör det svårt 

att skapa rörelse överallt 24 timmar om dygnet. Tunnlarnas anslutning till Gävle kan ses över 

och öppettiderna på centrum kan ändras. Att införa fler gestaltningshöjande detaljer som t.ex. 

grönska, något att se på och aktiviteter är alternativ som kan göra platser mer intressant. Detta 

kan göra så att fler besöker torget vilket kan stärka trygghetskänslan (Porta & John Luciano, 

2005, Gehl, 2011). Dessa alternativ är att föredra framför mer defensiva metoder som 

kameraövervakning (Metha, 2014). Många av de svarande i de öppna frågorna menar att 

fördelar med Andersberg var närheten till Hemlingby och centrala Gävle. Av invånarna 

uppfattas det alltså inte som att Andersberg är ett område utan anslutning till staden. Ryktet 

som Andersberg förknippas med är svårt att ändra. Men i slutändan är det den uppfattade 

säkerheten hos invånarna som är av betydelse (Mehta, 2014).   

 

Jakobsson (2003) studie visar att centrumanläggningens lokalisering gör det svårt att 

konkurrera med omkringliggande handel. Även i denna studie påvisar resultaten att 

anläggningens lokalisering är ett problem, men ur ett trygghetsperspektiv. Andersberg har 

även förutsättningar för de funktionsbrytande strategierna som Boverket (2010) diskuterat i 

avsnitt 2.6, vilket även önskas av invånarna. Jag anser att det är viktigt att Andersberg 

utvecklas för de som bor där och inte en önskad målgrupp som framkommer i Loits (2014) 

studie av Järvalyftet. Denna strategi är enligt mig ett exempel på gentrification och håller inte 
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långsiktigt, dock håller jag med om Loits (2014) påstående av det behövs något som bryter 

det segregerande mönstret. 

 

6.3 Rekommendationer  

Miljön i Andersberg är i behov av mindre kompletteringar. Nästa steg är enligt mig att skapa 

fler funktioner för olika åldersgrupper, som t.ex. zoner för att sitta eller nya lekplatser samt att 

vårda grönområdena i Andersberg. Observationerna visade även att majoriteten av de stående 

på torget upprätthåller sig utanför entrén och att miljön måste göras mer inbjudande. Med 

resultaten som bakgrund har ett antal rekommendationer tagits fram utifrån sambandet mellan 

invånarna, trivsel och den fysiska miljön: 

 

 Grönområdena i Andersberg behöver tillsyn och rustas upp för att ge ett mer 

inbjudande visuellt intryck. Även lekplatserna och möbleringen utomhus behöver 

rustas för att skapa förutsättningar till fler möten. 

   

 Det behövs fler sittplatser och soptunnor runt om i området. Även städning av 

gemensamma platser bör överses. 

 

 Torget utanför centrum behöver fler valfria aktiviteter för att människor ska stanna på 

platsen. Fler sittplatser (framförallt vid entrén), växtlighet och en fontän är 

rekommendationer som kan stärka komforten och den visuella upplevelsen. Ökad 

rörelse kan skapas med exempelvis ett café som angränsar till torget.  

 

 Det finns många outnyttjade ytor runt om i området. Genom att skapa en funktion på 

dessa platser kan fler möten uppstå. Exempelvis är en större lekplats eller zoner med 

möjlighet att sitta och stå på att överväga. 
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7. Slutsatser och framtida studier 

Syftet med arbetet var att utläsa hur utemiljön i Andersberg påverkar invånarna och hur de 

fysiska förutsättningarna ser ut för framtiden. En slutsats är att de negativa egenskaper som 

miljonprogrammen förknippas med som t.ex. trafikavskild miljö och stora öppna ytor även är 

de egenskaper som uppskattas av invånarna i Andersberg. Den generella tryggheten är hög, 

men tryggheten är låg vid centrum och där det inte finns ”ögon på gatan”. För övrigt är 

utemiljön i behov av färre kompletteringar och nya målpunkter i den allmänna miljön. 

 

Ryktet är svårt att förändra och kan påverka utomståendes inställning till Andersberg men det 

steg som gårdsförnyelsen tagit är ett steg i rätt riktning för framtida kompletteringar. 

Beträffande anslutning till staden finns det tendenser till att tunnlarna till och från området 

kan uppfattas som barriärer.  

 

Inför framtiden är studier om hur invånare bättre kan involveras i planeringsprocessen ett 

viktigt tillskott. Fokusgrupper med olika delar av populationen är ett alternativ som kan ge en 

djupare förståelse för de olika grupperna i Andersberg. En studie om hur invånarna bättre kan 

involveras i planeringsprocessen hade varit ett bra komplement till den här studien. 

 

Miljonprogrammet var ett stort steg i svensk bostadsbyggande, den framtida förnyelsen bör 

ske mer varsamt med utgångspunkt från invånarna. 
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Bilaga 1. Gehls 12 kriterier. 
Skydd mot trafik och olyckor: Uppfattad säkerhet 

 Skydd för gående, Eliminering av trafik 

Skydd 

Skydd mot brott och våld: Uppfattad trygghet 

 Livfull miljö 

 Flera funktioner dag & natt, bra belysning 

Skydd 

Skydd mot obehagliga sinnesupplevelser: uppfattad säkerhet 

 Vind, Regn/snö 

 Föroreningar, ljud, smuts, bländande ljus 

Skydd 

Möjligheter att gå 

 Utrymme för gående, inga hinder 

 Bra ytor, tillträde för alla, intressanta fasader 

Komfort 

Möjligheter att stanna/stå 

 Attraktiva zoner för att stanna/stå, stöd för stående 

Komfort 

Möjligheter att sitta 

 Zoner att sitta 

 Utnyttjande av fördelar: sol, vind, sikt, människor 

 Bra platser att sitta på, bänkar för att vila 

Komfort 

Möjligheter att se 

 Resonabelt siktavstånd, obehindrad sikt, intressant utsikt 

 Ljussättning(kvällstid) 

Komfort 

Möjligheter att prata och lyssna 

 Låga ljudnivåer 

 Möblering som uppmuntrar samtal 

Komfort 

Möjligheter för lek och aktiviteter 

 Inbjudande miljö för kreativitet, fysisk aktivitet, motion, lek 

 Natt & dag, Sommar & vinter 

Komfort 

Skala 

 Byggnader och utrymmen efter mänsklig skala 

Glädje 

Möjligheter att njuta av positivt klimat 

 Sol/skugga, värme/kyla & Vind 

Glädje 

Positiva sinnesupplevelser 

 Bra design, detaljer & bra material 

 Fina utsikter, träd, plantering, vatten 

Glädje 
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Bilaga 2. Pilotstudien. 

 

Steg 1.  Första utkastet. 

Här är syftet att testa det första utkastet på två eller tre personer. Personerna ska vara vänner 

eller kollegor som ger ärliga svar på frågorna. Syftet är att brister i lay-out, struktur och frågor 

ska framkomma.  

Torsdagen den 23 april 2015 testades det första utkastet på två kamrater. Det framkom 

synpunkter på åldersintervallet, skala för att mäta trygghet, formuleringar av vissa frågor och 

placering av sakfrågor. Åsikterna tog i anseende vilket resulterade i en försöksversion. 

 

Steg 2. Första försöksversionen. 

Den första versionen av enkäten ska testat på människor som enkäten är tänkt att röra sig till. 

Även informationsbladet eller följebrev ska pilotundersökas. Tre till fem personer ur 

målgrupper är ett lämpligt antal att testa enkäten på. Även här ska de svarande intervjuas 

samtidigt som tiden det tar att fylla i undersökningen ska mätas. 

 

Fredagen den 24 april 2015 testades enkäten på fyra människor som bor i Andersberg. Även 

informationsbladet och hemsidan presenterades och de som fyllde i enkäten fick endast 

informationsbladet och ingen vägledning av utförandet. Det kan tilläggas att den första 

versionen inte testades på alla åldersgrupper. De som fyllde i enkäten var svensk- och 

engelsktalande. Efter utförandet framkom den uppskattade tiden det tar att genomföra 

enkäten. Även åsikter gällande informationsbladet togs i anseende med åsikter som en 

tydligare presentation av mig och mitt arbete. Samtliga som fyllde i enkäten tyckte att 

processen var relativt simpel och påpekade att informationsbladet var i enklaste mån vilket 

ansågs positivt. Önskemål om ”Övrigt” var ett mönster som övervägdes.  

 

Steg 3 & 4. Slutversion, skicka ut samla in och gör en påminnelse. 

Baserad på de tidigare stegen utformades en slutversion. Sedan ska enkäten skickas ut och 

därefter är en påminnelse att rekommendera. I detta fall skickades ingen påminnelse ut. 
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Bilaga 3. Enkäterna. 

Sista enkäten visar inledningen från den engelska versionen. 
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Bilaga 4. Hemsidan. 
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Bilaga 5. Informationsbladet. 

VAD TYCKER DU OM  

UTOMHUSMILJÖN I ANDERSBERG? 
 

Hej! Jag heter Mirron Enman och skulle uppskatta om du ville hjälpa mig med 

mitt examensarbete. Detta kan du göra genom att fylla i en enkät på internet eller 

i pappersform på biblioteket eller ”Time”. Enkäten består av 17 frågor som 

handlar om hur ofta du använder utomhusmiljön, känsla av säkerhet, vad som är 

bra med miljön och vad som skulle kunna förbättras. 

All information som du fyller i är anonym och kommer inte läsas av någon 

annan än mig. Jag vore oerhört tacksam om du ville ta dig tid att genomföra 

undersökningen.  Det tar endast 7 minuter av din tid! 

 

För att genomföra undersökningen följer du fem enkla steg: 

1. Gå in på hemsidan: www.enkatandersberg.se 

2. Klicka på länken till enkäten under fliken ”Enkät” 

3. Fyll i enkäten 

4. Klicka på ”Skicka” 

5. Klart! 

På hemsidan finner du även mer information om mig, min utbildning och 

arbetet.  Jag skulle uppskatta om du fyllde i enkäten så fort som möjligt så jag 

hinner sammanställa svaren. 

 

Om du har funderingar kontakta mig på e-post: ntn09men@student.hig.se 

Vänliga hälsningar Mirron Enman.           

 

English version on next page  
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WHAT DO YOU THINK ABOUT THE 

OUTDOOR ENVIRONMENT IN 

ANDERSBERG? 
 

Hello! My name is Mirron Enman and I would appreciate if you would help me 

with my thesis project. You can do this by answering a questionnaire available 

on the internet or in paper form at the library or ”Time”. The questionnaire 

consists of 17 questions about safety, how often you use the outdoor 

environment, what is good about the environment and what could be improved. 

All the information you fill in is anonymous. I would be really grateful if you 

would take the time to conduct the questionnaire. It will only take 7 minutes of 

your time.  

 

To conduct the study you follow these 5 simple steps: 

1. Visit the homepage: www.enkatandersberg.se 

2. Click on the link that you find on the tab labeled ”Survey” 

3. Fill in the questionnaire 

4. Click on ”Send” 

5. Done! 

On the website you will also find more information about me, my education and 

work. I would appreciate if you fill in the questionnaire as soon as possible so I 

can compile the result. 

 

If you have questions please contact me at email: ntn09men@student.hig.se 

Best regards Mirron Enman.                        

 

Svensk version på nästa sida  

Bilaga 6. Orienteringskarta för utdelning. 
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De 275 informationsbladen delades på 11 vilket resulterade i 25 blad till respektive kvarter. 

Syftet var att inhämta åsikter från alla bostadstyper. 

 

 

 


