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Abstract

Public spaces - A Comparative study of Hornstull torg
and Skärholmstorget

Jennie Argerich

This thesis evaluates public spaces based on the relationship between humans and the
physical environment. A comparative study was developed, comparing two different
public spaces, Hornstull torg and Skärholmstorget. The two places have been
statistical analysed through chisquare tests and evaluated based on different factors, to
identify strengths and weaknesses. The factors have been identifiedas important for
public spaces to be perceived as attractive and have been determined with help from
a theoretical framework based on urban research. 

Social progress has resulted in changes on how we use public spaces which creates
new demands on the surroundings. The study concludes that a public space’s
attractiveness is a complicated and multifolded concept that has different meanings for
different people. On the other hand, it is clear that public spaces are connected to
both social and physical structures and the combination of these two dimensions
decides how the place is perceived and used. 

The results from the chisquare-tests show differences depending on gender and age
on how they experience public space. Skärholmstorget fulfils more of the factors that
have been identified as crucial for an attractive public space than Hornstull torg does.
However, the majority of the respondents perceive Skärholmstorget as more
insecure than Hornstull torg. This may have effect on how often the public space is
used.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar offentliga rum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med 
särskild fokus på skillnader mellan hur olika samhällsgrupper upplever platser i staden. 
Två jämförande analyser har gjorts av platserna Hornstull torg och Skärholmstorget 
med syfte att undersöka hur individer på platserna upplever dem och i det sambandet 
identifiera platsernas styrkor och svagheter. Människor som befunnit sig på platserna 
när undersökningen pågått har i en enkätundersökning blivit tillfrågade hur de upplever 
platsen utifrån en rad faktorer som identifierats som betydande för att offentliga rum ska 
upplevas som attraktivt och tryggt.  

Datamaterialet som samlats in genom enkätundersökningen har analyserats med χ2-test 
där olika kontrollgrupper ställts mot varandra. Hypoteser har satts upp och testats med 
χ2-test i syfte att kontrollera huruvida det råder skillnader inom olika kontrollgrupper i 
hur de upplever platserna. En del i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle är att lyssna 
på och involvera medborgarna i stadsutvecklingen (Skillnadernas Stockholm, 2015).  
Tillvägagångsättet i detta examensarbete exemplifierar hur medborgarnas upplevelser 
kan mätas och hur det med hjälp av statistiska verktyg kan kontrolleras att alla 
samhällsgrupper kommer till tals i samhällsutvecklingen.  

Resultaten från den statistiska analysen visar att Skärholmstorget uppfyller fler av de 
faktorer som identifierats som betydande för att uppnå ett attraktivt och levande 
stadsrum än vad Hornstull torg gör. Skärholmstorgets styrkor som offentlig plats är att 
det är en funktionsblandad miljö som alstrar många människor av varierande 
anledningar. Platsens fysiska utformning och blandning av funktioner skapar en levande 
och intressant plats. Skärholmstorget upplevs som estetiskt tilltalande och människor 
tycker generellt att det utstrålar en positiv atmosfär.  

Däremot delar majoriteten av de tillfrågade en högre otrygghetskänsla på 
Skärholmstorget än på Hornstull torg vilket kan tänkas påverka i vilken utsträckning de 
använder sig av platsen. Hypotesprövningarna har visat att det föreligger påfallande 
skillnader mellan könen och åldersgrupper i hur trygga de upplever sig, där kvinnor och 
den äldre åldersgruppen tenderar att uppleva sig mer otrygga vilka är resultat som stärks 
av tidigare forskning.  

Hornstull torg uppfyller i lägre utsträckning de kvalitetskriterier som identifierats som 
betydelsefulla för att människor ska trivas på en plats. Platsens svagheter som offentlig 
plats är framförallt kopplade till den hårt trafikerade Långholmsgatan som fungerar som 
en barriär på platsen. Människor känner sig generellt oskyddade från trafik och olyckor, 
upplever platsen som mindre överblickbar och beskriver platsen som mindre 
avslappade. I enkätundersökningen framkommer det att platsen inte upplevs som 
särskilt estetiskt tilltalande eller utstråla en god atmosfär, vilket kopplas till de 
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störningar som trafiken orsakar. Störningar i form av buller och avgaser skapar 
dessutom dåliga förutsättningar för att utföra sociala aktiviteter som att prata, höra och 
umgås på platsen.  

Även vid Hornstull torg har skillnader upptäckts mellan hur olika kontrollgrupper svarat 
på enkätundersökningens frågor. Människor upplever sig överlag mer trygga på 
Hornstull torg än på Skärholmstorget men kvinnor och den äldre åldersgruppen känner 
sig mer otrygga under kvällstid. Kvinnor upplever sig dessutom mindre skyddade mot 
trafik, olyckor, buller och avgaser. Det går att se skillnader i hur estetiskt tilltalande 
olika åldersgrupper upplever platsen där den yngre åldersgruppen beskriver platsen som 
mer vacker. Utbildningsnivå och etnisk bakgrund tycks påverka i vilken utsträckning de 
tillfrågade uppger sig lita på andra människor på platsen, där människor med 
eftergymnasial utbildning och svensk bakgrund litar mer på andra människor.   
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1. Inledning 
Stockholms stad växer i hög takt och år 2030 beräknas befolkningen ha ökat med cirka 
en fjärdedel (Framkomlighetsstrategin, 2012). Forskning indikerar dessvärre att staden i 
flera aspekter inte växer i rätt riktning utan att en ökad uppdelning av stadens 
medborgare sker utifrån framförallt etnisk och socioekonomisk bakgrund (Skillnadernas 
Stockholm, 2015). Utvecklingen pekar mot en ökad socioekonomisk polarisering på 
bostadsmarknaden där homogena grupper har bildats i vissa stadsdelar och där 
individers flyttmönster präglas av deras inkomst, utbildningsnivå och etnicitet 
(Andersson, R. & Bråmå, Å., 2004). Individer med hög socioekonomisk status tenderar 
att flytta till innerstaden eller villaområden medan de med mindre gynnsamma 
socioekonomiska förutsättningar bor i hyresrätter som drivs längre ut i ytterstaden i 
samband med att fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter (Boverket, 2010).  

Till följd av den rådande utvecklingen står den socialt hållbara och jämlika staden i 
fokus i Stockholms stads budget under rådande mandatperiod (Vision 2040 – Ett 
Stockholm för alla, 2017). Att Stockholm ska vara en stad som växer samman, istället 
för isär, är ett av fyra inriktningsmål för Stockholms framtidsvision (Vision 2040 – Ett 
Stockholm för alla, 2017). Ett resultat av den negativa utvecklingen är att människor 
med olika bakgrund i allt lägre utsträckning möts och interagerar med varandra i det 
vardagliga livet. I denna kontext har stadens offentliga rum pekats ut som viktiga 
integrationsverktyg då de är platser där sociala strukturer kan brytas och människor 
mötas över sociala gränser. Att skapa levande och attraktiva offentliga stadsrum som 
människor vill vistas i är således ett sätt att arbeta mot en ökad social hållbarhet 
(Skillnadernas Stockholm, 2015).  

Tidigare forskning har därtill visat att stadens fysiska utformning har betydelse för 
människors hälsa och att en av de faktorer som är särskilt viktiga i människors 
välbefinnande är närheten till attraktiva och levande stadsmiljöer (Gehl, 2010; 
Skillnadernas Stockholm, 2015). Det har även påvisats att människor som lever i en tät 
funktionsblandad stad med närhet till grönområden i genomsnitt lever längre och är mer 
fysiskt aktiva i vardagen (Frank, L.D, 2006).  

Hur skapas då attraktiva offentliga rum och vad är det som avgör om människor trivs på 
en plats? Det offentliga rummet och dess betydelse i samhället har varit föremål för 
många studier och det har observerats att det i de flesta städer finns platser som används 
mer frekvent än andra (Gehl, 2010). En central del i att en stad upplevs attraktiv är att 
många människor vistas och rör sig inom den då de genom sin närvaro på stadens gator 
bidrar till en trygg och stimulerande utomhusmiljö för andra människor (Gehl 2010). 
Något som i sin tur kräver att människor vill vistas i de offentliga rummen från första 
början.  

Vad som skapar en attraktiv plats är svårt att fastställa då begreppet attraktivitet har 
varierande innebörd för olika människor och olika personer kan uppleva och en samma 
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plats på skilda sätt (Rådberg, 2000). Det går bland annat att se skillnader mellan hur 
olika åldersgrupper använder de offentliga rummen och vilka faktorer de värdesätter på 
en plats, exempelvis är trygghet och möjligheten till vila särskilt betydelsefulla för den 
äldre åldersgruppen (Berglund & Bergeby, 1998). Vad gäller upplevelsen av trygghet i 
samhället visar tidigare forskning på skillnader mellan könen och olika åldersgrupper i 
hur trygga de upplever sig (NTU, 2016).  

Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla medborgare i staden och en plats ska  
inte stänga ute eller diskriminera någon grupp i samhället (Lieberg, 2010).Vid 
arbetandet med social hållbarhet och stadens offentliga rum är det följaktligen av 
betydelse att kontinuerligt säkerställa att stadens offentliga rum upplevs som attraktiva 
och trygga av alla dess medborgare. Detta examensarbete visar på ett sätt att involvera 
medborgarna i samhällsutvecklingen och på hur statistiska hjälpmedel kan användas för 
att säkerställa att alla samhällsgruppers upplevelser belyses.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka de två offentliga rummen 
Hornstull torg och Skärholmstorget ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Studien har 
ämnat ta fram en metodik för att på ett överskådligt sätt analysera ett offentligt rum och 
dess kvaliteter i form av hur attraktivt och tryggt det upplevs. Syftet med studien har 
dessutom varit att undersöka platserna ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
genom att analysera om det finns skillnader mellan i hur människor med varierande 
kön, ålder, utbildningsnivå och etnisk bakgrund upplever samma plats. Studien har 
utgått från följande frågeställning: 

x Hur väl uppfyller de studerade platserna Gehls tolv kvalitetskriterier? 

x Hur skiljer sig de två platserna åt?  

x Går det att identifiera skillnader mellan hur människor med varierande kön, 
ålder, utbildningsnivå och etniskt bakgrund upplever platserna? 

1.2 Tematiska och geografiska avgränsningar 

Då studien varit begränsad av en tidsram på 20 veckor har en rad avgränsningar varit 
tvungna att göras. För det första genomfördes studiens enkätundersökning under endast 
en dag och väderförhållanden etcetera kan ha påverkat utfallet. Det hade dessutom varit 
önskvärt med ett större dataunderlag då de statistiska testernas styrka och validitet ökar 
med ökad mängd data.  

För det andra har tematiska avgränsningar gjorts genom att platserna studerats utifrån 
teorier som en rad kända teoretiker och urbanforskare tagit fram. Vid sökandet efter ett 
relevant teoretiskt ramverk stöttes många teorier och modeller på där fyra av de mest 
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återkommande teoretikerna inom stadsforskning och offentliga rum valts ut för att 
representera platsanalyserna litterära grund, varav fokus legat på den metod Jan Gehl 
utvecklat för att analysera offentliga rum och dess kvaliteter. Då frågorna i 
enkätundersökningen har utgått från Gehls (2010) kvalitetskriterier har studiens resultat 
sannolikt påverkats av denna avgränsning. Således förefaller det vara troligt att andra 
resultat hade uppnåtts med en annan uppsättning av teorier.  

Till sist har platserna undersökts i egenskap av två geografiskt avgränsade platser och 
det har således inte undersökts hur de samverkar med andra platser och gator i en större 
kontext. De undersökta platserna är Hornstull torg på västra Södermalm i Stockholms 
innerstad och Skärholmstorget i stadsdelen Skärholmen i Stockholms ytterstad. De två 
platserna valdes ut för att representera två platser med skilda förutsättningar enligt den 
bild av Stockholm som rapporter som Skillnadernas Stockholm (2015) beskriver.   

 

 

Figur 1. Bild över Sverige och Stockholm. Källa: Google Maps 

 

Figur2. Bild över Södermalm och Skärholmen. Källa: Google Maps 
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2. Metod 
I följande avsnitt presenteras examensarbetets tillvägagångsätt. Metoden har fungerat 
som ett verktyg som använts för att uppnå studiens syfte och besvara studiens uppställda 
frågeställningar.  

2.1 Genomförande 

Detta examensarbete genomfördes åt Trafikkontoret, Stockholms stad, under hösten 
2016. Syftet till studien togs fram gemensamt med handledare Kerstin Alquist, 
strategisk trafikplanerare vid Trafikkontoret. Val av geografiska avgränsningar gjordes 
tillsammans med gruppen för strategisk planering vid Trafikkontoret. Rolf Larsson från 
Matematiska institutionen vid Uppsala universitet har fungerat som ämnesgranskare och 
regelbundna möten har skett med honom för att garantera att studien hållit en hög 
akademisk nivå.  

Arbetet har främst fortskridit i Trafikkontorets lokaler i Stockholm för att kunna 
möjliggöra täta samtal med handledare och övriga kontakter inom 
undersökningsområdet. Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie som syftade till 
att få en överskådlig bild över befintliga teorier, forskning och den pågående 
diskussionen inom det undersökta fokusområdet. Därefter inleddes datainsamlingen 
genom genomförandet av enkätundersökningen och intervjuer. Därpå bearbetades data 
och resultat togs fram som slutligen analyserades i studiens senare stadie.  

2.2 Metodval 

Forskningsstrategin i studien har både varit en kvalitativ och en kvantitativ studie. 
Holme & Solvang (1997) skriver att den kvalitativa forskningen strävar efter att ge en 
överskådlig bild av forskningsfrågan. I denna studie har den kvalitativa delen bestått av 
en litteraturstudie och intervjuer medan den kvantitativa delen bestått av en enkätstudie 
som syftat till att samla in en större mängd analyserbar data. För att undersöka 
begreppet attraktivitet och offentliga rum har två jämförande fallstudier gjorts. Yin 
(2009) beskriver fallstudien som ett metodval som möjliggör en undersökning av hur 
aktiviteter och system samverkar med varandra 

För att kunna besvara frågeställningen i huruvida olika samhällsgrupper upplever 
platserna olika har statistiska tester utförts. Vid statistiska tester är ett så stort 
dataunderlag som möjligt att föredra och därför ansågs enkätundersökning som den 
mest lämpliga metoden för att samla in data. Något som Ejvegård (1996) bekräftar då 
han skriver att ett stort antal av respondenter är lämpligast att hantera med en kvantitativ 
metod. Enkäter är dessutom det mest fördelaktiga sättet att mäta många människors 
upplevelser, känslor och uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). En annan aspekt är att 
det är svårt att täcka in hela befolkningen i ett representativt urval med hjälp av endast 
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ett fåtal djupintervjuer (Jacobsen, 2002). Data från enkäter är dessutom mer passande att 
använda vid statistiska analyser till skillnad från intervjuer. Data från en kvantitativ 
enkätundersökning kan dessutom användas för att söka trender och variationer i svaren 
mellan olika respondenter. Detta är något som använts i denna undersökning och dess 
hypotestester.  

2.3 Datainsamling  

Studiens empiri bygger på insamlad data från både primära och sekundära källor. 
Primära data har samlats in av författaren genom enkätundersökningen medan 
sekundära data ligger till grund för studiens litteraturstudie. Användandet av sekundära 
data är oftast mer resurs- och tidseffektivt än insamling av ny primärdata (Saunders, 
2012). För att uppnå examensarbetets syfte med att kartlägga medborgarnas upplevelser 
av två platser behövdes emellertid sedan tidigare icke existerande data och således 
krävdes insamling av primärdata.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Friberg (2006) anser att litteraturstudien är lämplig för att skapa en överblick över 
tidigare forskning och dagens kunskap. Friberg (2006) beskriver visare litteraturstudien 
som ett metodiskt forskningsförlopp där sekundära data samlas in och organiseras efter 
studiens syfte. En kort historisk litteraturöversikt över svensk stadsbyggnadsutveckling 
avser ge läsaren den bakgrund som krävs för att sätta studiens resultat i en kontext.  

Litteraturöversiken över tidigare forskning avser att ge en övergripande bild över det 
rådande forskningsläget inom offentliga rum och attraktivitet. I litteraturundersökningen 
har data i första hand samlats in genom sökningar i Google Scholar, Uppsalas 
universitetsbibliotek och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Sökord som 
framförallt har använts är: offentliga rum, attraktivitet, trygghet, attraktiva städer och 
Jan Gehl. Enligt Saunders (2012) behöver sekundärkällor uppfylla kriterierna giltighet 
och täckning för att anses relevanta för studien. Med det anses att sekundärkällan bidrar 
med nödvändig och trovärdig information till studien, kriterier vilka studiens använda 
källor anses uppfylla.  

2.3.2 Enkätundersökning 

I examensarbetet har en enkätundersökning gjorts för att samla in data över människors 
upplevelser av de utvalda platserna. Innan enkätundersökningen genomfördes gjordes 
en pilotundersökning. Bryman & Bell (2005) beskriver pilotundersökning som ett sätt 
att testa hur respondenterna svarar på enkätfrågorna för att säkerställa frågornas 
relevans och justera eventuella otydligheter i formuleringar och språk. Pilotstudien 
genomfördes med fem slumpmässigt utvalda personer på vardera plats som skulle 
undersökas.  
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Utfallet av pilotstudien resulterade i att några frågor ströks, några formulerades om och 
språket förenklades överlag i enkäten för att göra frågorna mer lättförståeliga. Dessutom 
ändrades svarsalternativen från att vara av ja- och nej-form till att kunna graderas på en 
skala med alternativen: dåligt, bra och mycket bra. Enkätundersökningen bestod från 
början uteslutande av slutna frågor, det vill säga frågor som endast kan besvaras genom 
att välja mellan olika fastställda svarsalternativ. Fördelarna med denna typ av frågor är 
att frågorna går snabbare att besvara, svaren blir enklare att bearbeta efteråt av 
insamlaren samt blir svaren från olika respondenter enklare att jämföra med varandra 
(Bryman & Bell 2005).  

Nackdelar med slutna frågor är däremot att intressanta och viktiga svar kan gås 
förlorade om respondenternas åsikter inte täcks av de fasta svarsalternativen (Bryman & 
Bell 2005). I pilotundersökningen blev det tydligt att det var fallet i denna 
undersökning. Respondenterna i pilotundersökningen hade intressanta 
förbättringsförslag av platserna vilka skilde sig åt så mycket att de inte gick att täcka av 
fasta svarsalternativ. Därför ändrades enkäten till att även innehålla öppna frågor.  

Då vädret är av stor betydelse för om människor är villiga att stanna och svara på frågor 
valdes en dag då väderprognoserna förutspådde uppehåll. På undersökningsdagen var 
vädret molnigt med uppehåll och en temperatur omkring åtta grader. 
Enkätundersökningen utfördes torsdagen den 20 oktober 2016 mellan tiderna 07:00 till 
14:00. Under tidsintervallet passerade arbetande personer under tidig rusningstrafik, 
skolungdomar på väg till skolan samt pensionärer, föräldralediga och arbetslösa som 
kunde tänkas visats ute under förmiddagen och mitt på dagen. Tidsintervallet valdes ut 
för att respondenterna i största möjliga mån skulle representera människorna som 
normalt uppehåller sig eller passerar platsen.  

Vid enkätundersökningen hade studiens författare hjälp av sex medarbetare för att ha 
möjlighet att samla in ett större underlag av enkäter. Medarbetarna hyrdes in av 
Trafikkontoret genom en extern konsultfirma. Medarbetarna fick instruktioner om hur 
undersökningen skulle gå till och under undersökningen fanns författaren på plats för att 
dels själv samla in enkäter och dels ha uppsikt över insamlingsprocessen. För att 
förhindra eventuella missförstånd och språkbarriärer så fyllde inte respondenterna själva 
i enkäterna. Istället fylldes de i av intervjuaren som ställde frågorna till respondenten. 
Detta gjordes även för att motivera respondenterna till att svara på enkäten och öka 
svarsfrekvensen.  

Inget urval av respondenter gjordes. Istället tillfrågades alla människor som passerade 
platserna i den mån de intervjuande personerna hann med. Enkäten bestod av fem 
kontrollfrågor, 15 slutna frågor och sex öppna frågor. Enkäten utformades efter Gehls 
tolv kvalitetskriterier och där särskilt många frågor behandlade respondenternas 
upplevelse av trygghet på platsen. Detta då samtliga teoretiker återkommande 
poängterar att upplevelsen av trygghet är den mest grundläggande faktorn i huruvida en 
person använder sig av det offentliga rummet.   
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2.3.3 Observationer 

Som ett komplement till enkätundersökningen gjorde författaren egna observationer av 
platserna baserat på de kvalitetskriterier för en offentlig plats som presenteras i avsnittet 
med teoretiska utgångspunkter.  

2.4 Bearbetning av data 

I följande kapitel presenteras de bearbetningsmetoder som använts för att undersöka det 
insamlade material och data som genererats av litteraturstudien och 
enkätundersökningen.  

2.4.1 Jan Gehls metodik  

Data insamlad från enkätundersökningen användes dels för att kartlägga hur platserna 
används och vilka krav det ställer på den fysiska utformningen. Samt dels för att 
identifiera platserna styrkor och svagheter genom att skatta dem efter Gehls (2010) tolv 
kvalitetskriterier. Metodiken beskrivs närmare under avsnittet med teoretiska 
utgångspunkter.  

2.4.2 Oberoendetest 

För att undersöka huruvida det fanns skillnader mellan hur olika grupper i samhället 
upplevde de studerade platserna har en rad statistiska tester gjorts av data insamlad från 
enkätundersökningen. En nollhypotes sattes upp med påståendet att det inte råder 
skillnader i svarsfrekvensen mellan olika grupper i hur de svarat på frågorna. 
Mothypotesen lyder följaktligen att det finns skillnader inom de olika 
kontrollgrupperna.  

o +0 : Respondenternas svar skiljer sig inte åt mellan kontrollgrupperna 

o +1: +0 gäller inte 

Testerna har utförts i SPSS Statistics som är ett beräkningsverktyg för statistik.  

Chitvå-test, hädanefter betecknat χ2-test, används för att testa nollhypotesen genom att 
jämföra de observerade värdena med observationernas väntevärden enligt ekvation 1, 
där i står för rad och j står för kolumn i en tabell över data, se tabell 1.  

  χ2 = ∑ ∑ (𝑂𝑖,𝑗−𝐸𝑖,𝑗)2

𝐸𝑖,𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑟
𝑖=1                                                  (1) 

Där O representerar de observerade svarsfrekvenser genererade av enkätundersökningen 
och E representerar de förväntade svarsfrekvenser som skulle råda under 
förutsättningarna att nollhypotesen är sann.  Det vill säga: 
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         𝐸𝑖,𝑗 = 𝑁 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑝𝑗                                                 (2) 

där pi och pj  är summan av observationerna i 

              𝑝𝑖 = ∑ 𝑂𝑖,𝑗
𝑘
𝑗=1                                                        (3) 

              𝑝𝑗 = ∑ 𝑂𝑖,𝑗
𝑟
𝑖=1                                                        (4) 

Ekvationen genererar en χ2-summa som jämförs med ett tabellvärde, beroende av vald 
signifikansnivå och antalet frihetsgrader, från χ2-fördelningen. Antalet frihetsgrader 
beräknas med formeln (Alm & Britton, 2008): 

        𝑓𝑔 = (𝑟 − 1) ∗ (𝑘 − 1)                                             (5) 

Där r står för antalet rader och k för antalet kolumner i frekvenstabellen.  

I detta examensarbete används χ2-testet för att undersöka om det råder några 
signifikanta skillnader i svarsfördelningen mellan olika kontrollgrupper, till exempel 
mellan män och kvinnor. Om χ2-summan överskrider tabellvärdet, det kritiska värder,  
betyder det att nollhypotesen kan förkastas, det vill säga att ett statistiskt signifikant 
samband går att påvisa. Att nollhypotesen kan förkastas säger däremot inget om hur 
sambandet ser ut (Alm & Britton, 2008).  

För att testa om hypotesen kan förkastas, och i sådana fall på vilken nivå, approximeras 
ett kritiskt värde med hjälp av antalet frihetsgrader och χ2-värdet från en χ2-
fördelningstabell, se utdrag från tabellen i 3 nedan. 

 

Figur 3. Utdrag från χ2-fördelningstabell med P-värde och frihetsgrader (DF) 

Beroende på vilken signifikansnivå som är given indikerar ett lågt p-värde på att 
nollhypotesen bör förkastas och alltså ger stöd för mothypotesen. Gränsen för när 
nollhypotesen ska förkastas sätts vanligtvis till 0,05 men i fall när ett stort antal olika 
hypotesprövningar utförs kan signifikansnivån sättas till 0,01. Detta på grund av 
fenomenet massignifikans, det vill säga att när ett stort antal hypotesprövningar utförs 
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kan slumpen leda till att en eller flera hypoteser förkastas felaktigt. Ett vanligt sätt 
reducera den risken är att minska den givna signifikansnivån (Alm & Britton, 2008).  

En annan tumregel är att högst 20% av cellerna i en kontingenstabellen (en tabell med 
en typ av variabler i rader och en annan i kolumner för att undersöka dess samband) får 
innehålla en förväntad svarsfrekvens lägre än 5. Om det ändå finns sådana fall i denna 
studie används istället Fisher’s exakta test (Alm & Britton, 2008).  

Fisher’s exakta test lämpar sig i fall där svarsmängden är för liten för ett χ2-test men är 
egentligen applicerbart för alla svarsfrekvenser. Det är emellertid mer krävande än χ2-
testet. Detta är på grund av testets exakta natur, vilket skiljer sig från χ2-testet som gör 
en approximation av P-värdet (D'Agostino, Chase & Belanger, 1988). Testet är 
vanligtvis endast lämpat för 2 x 2 kontingenstabeller men kan utökas till det generella m 
x n fallet vilket också finns implementerat i SPSS. 

Testet utförs som följande enligt en generell illustration i fallet en 2 x 2 kontingenstabell 
enligt Tabell 1 nedan: 

Tabell 1. 2 x 2 kontingenstabell.  

 SVARSALT. 
1 

SVARSALT. 
2 

TOTALT 
KOLUMN 

KONTROLLGRUPP 1 A B A+B 

KONTROLLGRUPP 2 C D C+D 

TOTALT RAD A+C B+D A+B+C+D  = n 

 

A i tabellen är antalet från kontrollgrupp 1 som svarade Svaralt. 1 och B är antalet från 
Kontrollgrupp 1 som svarade Svaralt. 2. Motsvarande gäller för Kontrollgrupp 2 och 
svarsalternativen Svaralt. 1 och Svaralt. 2.  

Enligt Fisher’s exakta test och med notationerna från Tabell 1 beräknas sannolikheten 
för det utfall som erhållits enligt följande formel:  

  𝑃 =  (𝐴+𝐵
𝐴 )(𝐶+𝐷

𝐶 )
( 𝑛

𝐴+𝐶) =  (𝐴+𝐵)!(𝐶+𝐷)!(𝐴+𝐶)!(𝐵+𝐷)!
𝐴!𝐵!𝐶!𝐷!𝑛!                       (6) 

Detta ger den exakta hypergeometriska sannolikheten att observera en viss 
svarsfrekvens återgiven i en kontingenstabell. Mer information om Fisher’s exakta test 
finns att tillgå från Fisher (1954). 
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3. Skillnadernas Stockholm 
Huvudsyftet med att sträva mot ett socialt hållbart samhälle är att staden ska vara till för 
alla dess medborgare och erbjuda alla medborgare lika möjligheter till 
självförverkligande i sitt liv, även om de föds med olika förutsättningar. En socialt 
hållbar stad karaktäriseras av mångfald, trygghet, jämlikhet och av att stadens 
medborgare är integrerade med varandra. Stadens instanser ska  därför fungera som 
socialt utjämnande verktyg. Exempelvis ska skolan utjämna kunskapsskillnader mellan 
elever, grundläggande individuella rättigheter som boende och arbete ska säkerställas, 
stadens alla medborgare ska ha tillgång till en trygg och levande stadsmiljö samt ska 
alla medborgare komma till tals och ha chans till inflytande (Skillnadernas Stockholm, 
2015).  

 

Figur 4. Målen med social hållbarhet. Källa: Författarens illustration med inspiration 
från (Skr. 2005/06:126) 

Forskning visar emellertid att det går att se en global utveckling av att dagens städer 
utvecklas i motsatt riktning där skillnaderna i livsvillkor mellan befolkningen i olika 
delar av städerna ökar (Johansson & Sernhede, 2004). I Stockholm går det att se att de 
sociala och ekonomiska skillnaderna mellan stadsdelar och befolkningsgrupper ökar. 
Stockholm är idag en segregerad stad som framförallt präglas av etnisk och 
socioekonomisk segregation där boendesegregationen ökar och människor från 
varierande bakgrund i lägre utsträckning är integrerade med varandra. Studier av hur 
stockholmare upplever sin stad visar på en delad verklighet där majoriteten av 
befolkningen känner sig tryggare och mår bättre än någonsin tidigare, bland annat till 
följd av minskad arbetslöshet och stigande löner, men dessvärre gäller denna sanning 
inte stadens alla medborgare.  

Befolkningen är till stor del ojämnt fördelad över olika stadsdelar och de 
socioekonomiska svaga bostadsområdena är bristfälligt förankrade med den övriga 
staden (Boverket, 2010). Människor i olika stadsdelar lever med varierande livsvillkor 
varav en rad områden identifierats där det är särskilt tydligt. Stockholms stad består av 
14 stadsdelar varav studiens två studerade platser ligger i stadsdelarna Södermalm och 

Integration  Mångfald Trygghet Jämlikhet 



14 

 

Skärholmen. Dessa är två stadsdelar som tydligt skiljer sig åt i livsvillkor mellan dess 
medborgare. Skillnaderna återspeglas bland annat i att en hög andel av familjerna i 
Skärholmen lever med ekonomiskt bistånd, de boende i Skärholmen har lägst förväntad 
livslängd i Stockholm samt så är Skärholmen den stadsdel i Stockholm med högst 
ohälsotal (Skillnadernas Stockholm 2015; Statens folkhälsoinstitut 2007).  

I Stockholm är det särskilt tydligt att de stadsdelar med högst ohälsotal sammanfaller 
med de stadsdelar med högst arbetslöshet, lägst utbildningsnivå och hög andel 
utlandsfödda. Liksom vid uppskattad livslängd förefaller även ohälsotalet allra främst 
korrelera med utbildningsbakgrund där människor med högre utbildning generellt är 
friskare (Skillnadernas Stockholm, 2015).  

Följderna av den ökande socioekonomiska segregationen är bland annat att barns 
framtidsmöjligheter till ännu större del beror av var de är födda och av vilka föräldrar 
(Skillnaders Stockholm, 2015). Något som bland annat visar sig i att barns och 
ungdomars skolresultat i Skärholmen skiljer sig avsevärt mot exempelvis Södermalm. 
Andelen avgångna elever från årskurs nio med behörighet till nationellt gymnasium var 
år 2013 cirka 94 % på Södermalm och cirka 83 % i Skärholmen (Skillnadernas 
Stockholm, 2015).  

Människors boendemiljö och hur staden är utformad påverkar människors 
välbefinnande och hälsa där närheten till grönområden, kollektivtrafik, arbetsplatser och 
övrig service höjer livskvalitén (Skillnadernas Stockholm, 2015). Men liksom i andra 
avseenden skiljer sig stadsdelarna åt även vad gäller deras tillgång på attraktiva 
boendemiljöer och stadskvaliteter . I figur 5, framtagen av Spacescape för rapporten 
Skillnaders Stockholm, visas relationen mellan stadsdelarnas socioekonomiska 
förutsättningar och deras tillgång på stadskvaliteter. Högst stadskvalitetindex har  
innerstadens stadsdelar, följt av villaförorterna och nyare förorter. Lägst 
stadskvalitetindex återfinns framförallt i de nyare förorterna som uppkom under 
miljonprogrammet vilka även präglas av resurssvaga socioekonomiska förutsättningar 
(Skillnadernas Stockholm, 2015).   
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Figur 5. Diagrammet visar sambandet mellan stadsdelarnas socioekonomiska 
förutsättningar och stadsdelen tillgång på attraktiva stadskvaliteter. Källa: 

Skillnadernas Stockholm (2015) 

I diagrammet går det att se att studiens studerade platser ligger i två stadsdelar med 
tämligen skilda förutsättningar. Södermalm identifieras i den första kvadranten som 
visar på positiva stadskvaliteter i kombination med ett relativt högt värde i det 
socioekonomiska indexet. Skärholmen däremot identifieras i den tredje kvadranten som 
innebär sämre stadskvaliteter och som den stadsdel med näst lägst socioekonomiskt 
index av alla Stockholms stadsdelar.  

3.1 Ett Stockholm där medborgarna möts 

Då segregationen resulterar i en brist på integration mellan olika grupper i samhället, 
som medför att människor i allt lägre utsträckning möter personer med annan bakgrund 
än de själva i sitt vardagsliv, är det av stor betydelse att skapa levande och trygga 
mötesplatser i staden där människor kan mötas över sociala barriärer. I en levande stad 
där människor i varierande åldrar samt med olika social och kulturell bakgrund istället 
ges möjlighet att mötas minskar människors rädsla för det som är annorlunda och 
motverkar på så sätt fördomar och segregation i samhället (Boverket, 2006).  

I denna kontext spelar stadsmiljön och stadens offentliga rum, som torg; stråk och gator, 
en viktig roll som potentiellt integrationsverktyg. I levande offentliga rum integrerar 
människor med varandra som annars inte hade mötts och en gemenskap uppstår i 
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samhället (Gehl, 2006). Berglund & Jergeby (1998) menar att i det offentliga rummet 
har människor möjligheten att mötas, vistas och bli sedda på sina egna förutsättningar 
och där kan människors politiska, kulturella och kommersiella intressen blandas. 
Offentliga rum fungerar som mötesplatser där olika grupper i samhället möts och 
interagerar med varandra vilket i slutändan resulterar i att fysiska och sociala barriärer 
rivs ned (Vision 2040 - Ett Stockholm för alla, 2017).  

 

Figur 6. Socialt hållbar samhällsutveckling. Källa: Författarens illustration med 
inspiration från (Skr. 2005/06:126) 

 

3.2 Attraktiva och trygga offentliga rum 

För att människor ska vilja vistas i de offentliga rummen krävs emellertid att de 
upplever platserna som attraktiva och trygga. Det kräver en mångfald av funktioner, 
boendeformer och gestaltning i områdena. Attraktiva gaturum präglas av ett levande och 
rikt stadsliv med intressanta offentliga rum som karaktäriserats av intresseväckande 
arkitektur, folkrika gator, möjligheten till kulturella och kommersiella aktiviteter 
(Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, 2017). Därutöver behöver stadsdelarna länkas 
samman med andra delar av staden och deras identitet behöver stärkas för att skapa 
positiva associationer med området. En betydande del av arbetet mot en hållbar 
stadsutveckling är dessutom att lyssna på de boende i området och att låta all förändring 
ske i samråd och samverkan med medborgarna (Boverket, 2010).  
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.  

Figur 7: Illustration av ett offentligt rum. Effekter skapade av författaren. Källa: 
Landarkitektur (2016) 

Den främsta förutsättningen som måste uppfyllas för att människor ska vistas på stadens 
gator, tog och stråk är dock att de känner sig trygga (Gehl 2010; Jacobs 2005). 
Brottförebyggande rådet ger årligen ut en nationell trygghetsundersökning (NTU) där 
brottslighet och medborgarnas upplevelse av trygghet i samhället analyseras. I 2016 års 
rapport skrivs att majoriteten av befolkningen känner sig ganska eller mycket trygga när 
de befinner sig utomhus kvällstid. Däremot råder det stora skillnader mellan kvinnor 
och män, 31% av tillfrågade kvinnor beskrev sig som otrygga jämfört med 9% av 
männen. Skillnader går även att se mellan olika åldersgrupper, etnisk bakgrund och 
boendeformer. Äldre personer (75-79 år), personer med utländsk bakgrund och boende i 
flerfamiljshus känner sig generellt mindre trygga än den yngre generationen, människor 
med svensk bakgrund och boende i enfamiljshus (NTU, 2016). Konsekvenser av den 
upplevda rädslan kan sänka individens livskvalitet i avseendet att deras liv begränsas 
genom att de väljer alternativa vägar, inte vistas utomhus under vissa klockslag eller 
undviker vissa platser (NTU, 2016; Yayuz & Welch, 2009).   

Resultaten i NTU (2016) stärks av tidigare studier (se bl.a. Listerborn, 2000; Pain, 2001; 
Andersson, 2002 och Tavuz & Welch, 2009) vilka kommit fram till att kvinnor är mer 
rädda än män för att utsättas för våld och kriminalitet i det offentliga rummet. Både 
Uhnoo (2009) och Andersson (2002) har undersökt hur unga tjejer (15-20 år) upplever 
rädsla i samhället och märkt att deras rädsla oftast är förknippad med att utsättas för 
våld av manliga främlingar i samhället. När Andersson (2002) undersökte 
attitydskillnader mellan ungdomar i innerstad, tätort och förort upptäckte han inte några 
större skillnader mellan killarnas upplevelser i de olika områdena. Däremot framkom 
det att tjejer i förorten var de som främst upplevde rädsla och obehag när de rörde sig 
ensamma i det offentliga rummet.  
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Internationella studier visar att liknande tendenser även kan ses i andra länder. Yayuz & 
Welch (2009) skriver om en amerikansk studie som utifrån ett genusperspektiv studerat 
vilka faktorer som påverkar den upplevda otryggheten i offentliga rum. Även denna 
studie kommer fram till att kvinnor är mer rädda och till följd av det begränsas i sitt 
sociala liv. Trots att brottsligheten generellt minskar i USA är den upplevda rädslan 
fortsatt lika stor som tidigare, vilket gör att människor begränsas i sitt liv genom att 
exempelvis undvika att vistas utomhus kvälls- och nattetid och undvika vissa platser 
såsom parker och folktomma platser.  

Vidare menar Carro, Valera & Vidal (2008) att upplevelsen av trygghet i det offentliga 
rummet är en sammanvägning av miljömässiga, sociala och personliga faktorer. NTU 
(2016) och Andersson (2002) pekar på att tiden på dygnet är avgörande för 
trygghetsupplevelsen där otryggheten ökar under sena och mörka kvällar, samt är den 
mänskliga aktiviteten viktig vilket återspeglas i att många förknippar ödsliga folktomma 
platser som hotfulla och farliga. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Hur går det då att avgöra vilka platser som människor upplever attraktiva och trygga? I 
ett försök att mäta dessa parametrar har ett teoretiska ramverk tagits fram som grund för 
detta examensarbete. De teoretiska utgångspunkterna baseras framförallt på Jan Gehls 
stadsbyggnadsteorier kring hur staden ska byggas utifrån det mänskliga perspektivet. I 
studien läggs fokus på Gehls tolv kvalitetskriterier som kan användas som en slags 
mätstock för att analysera ett offentligt rum och dess styrkor och svagheter. För att ge 
det teoretiska ramverket ytterligare bredd har Gehls kvalitetskriterier kompletterats med 
teori av Jane Jacobs, Camillo Sitte och William H. Whyte även om dessa ligger i 
bakgrunden till Gehls resonemang. De olika teoretikerna har valts ut då de angriper 
stadsrummen utifrån olika dimensioner.  

Jan Gehls och Camillo Sittes teorier behandlar staden i en mindre och mer 
designorienterad skala och lämpar sig för att studera geografiskt avgränsade platser. 
Gehl fokuserar framförallt på hur och varför människan använder offentliga rum och 
hur fysisk stadsplanering kan främja användarbarheten för att skapa ett levande stadsliv 
medan Sitte främst fokuserar på platsens estetiska kvaliteter. Jane Jacobs och William 
H. Whytes forskning och observationer av människans relation till staden har använts 
för att skapa en övergripande förståelse till hur städerna kan angripas och studeras där 
både Jacobs och Whyte behandlar stadsrummet ur ett större perspektiv.  

Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor inom stadsbyggnad. Gehl beskriver sig själv 
vara inspirerad av Jane Jacobs och menar, liksom Jacobs, att staden med hjälp av 
medveten stadsplanering behöver anpassas efter den mänskliga dimensionen och tas 
tillbaka till människorna igen. Gehl har publicerat en rad böcker och denna studie utgår 
främst från hans verk ”Life Between Buildings” och ”Cities for people”. Gehl (2006) 
skriver om betydelsen av att förstå hur människor använder offentliga platser och hur 
platsens funktion avgör hur höga krav som ställs på den fysiska miljön. Gehl fokuserar 
särskilt mycket på människans uppfattning av stadsrummet och vilka värden, som inte 
går att mäta med matematiska samband, som skapar attraktiva och levande städer och 
platser.  

4.1 Förståelse för hur platsen används 

För att få förståelse för vad som skapar ett attraktivt offentligt rum menar Gehl (2006) 
att det inte bara räcker att mäta hur många människor som vistas där utan att det är av 
större betydelse varför de befinner sig där. Det första steget i kartläggningen av en plats 
bör därför vara att undersöka hur och varför platsen används (Gehl, 2006). Gehl (2010) 
delar in de olika aktiviteter som pågår i stadens offentliga rum i nödvändiga, valbara 
och sociala aktiviteter där de olika aktiviteterna ställer olika kvalitetskrav på den fysiskt 
byggda miljön.  
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Figur 8. Typer av aktiviteter. Illustration: Författarens bearbetning med inspiration 
från Gehl (2010) 

Nödvändiga aktiviteter består av sådant som människor mer eller mindre måste göra, 
däribland aktiviteter som att åka till jobbet, åka till skolan, handla, läkarbesök eller 
vänta på bussen. Denna typ av aktiviteter ställer låga krav på den fysiska omgivningen 
och människor utför dessa aktiviteter oberoende av årstid och väder (Gehl, 2010).  

De valbara aktiviteterna är till skillnad från de nödvändiga aktiviteterna starkt beroende 
av det offentliga rummets fysiska kvaliteter samt väder och årstid. Valbara aktiviteter är 
aktiviteter som görs av fri vilja om tid och rum möjliggör det och kan exempelvis vara 
att motionera, promenera, stanna upp och njuta av solen eller sätta sig ned på en 
parkbänk och titta på omgivningen. Det är i den här kategorin som den fysiska miljöns 
utformning kan göra störst påverkan på den mänskliga aktiviteten (Gehl, 2010).  

Exempel på den tredje typen av aktiviteter, sociala aktiviteter, är människor som stannat 
upp för att samtala med varandra, barn som leker samt passiva kontakter. Gehl (2010) 
beskriver de passiva kontakterna, det vill säga att se och höra andra människor utan att 
interagera med dem, som de viktigaste sociala aktiviteterna för att attrahera mänsklig 
aktivitet i det offentliga rummet. De sociala aktiviteterna är liksom de valbara 
aktiviteterna starkt sammankopplade med den fysiska miljöns kvaliteter men även 
direkt beroende av social närvaro av andra människor. De sociala aktiviteterna uppstår 
när människor uppehåller sig på eller förflyttar sig genom en plats och ju fler människor 
som befinner sig på en plats ju högre blir sannolikheten för interaktionen dem emellan 
(Gehl, 2010).  

Ju fler personer som befinner sig på platsen för att de gör sociala eller valbara 
aktiviteter, ju mer sannolikt är det att platsen uppfattas som attraktiv. Det är enbart 
platser där människor främst sysselsätter sig med nödvändiga aktiviteter som kan 
generera folkliv trots att de håller låg kvalitet (Gehl, 2006). 
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4.2 Jan Gehls tolv kvalitetskriterier 

För att människor ska vilja uppehålla sig på en plats krävs det att de upplever platsen 
som trivsam och attraktiv. Attraktivitet kan vara ett begrepp svårt att mäta då det  
definieras olika av olika människor. Gehl (2010) har emellertid tagit fram en metod för 
att utföra övergripande platsanalyser av geografiskt avgränsade platser och offentliga 
rum. Han menar att en plats kan analyseras genom att kartlägga dess förutsättningar för 
skydd, form och njutning. Dessa tre kategorier bryter han ned till tolv kriterier som, 
beroende av i vilken grad de uppfylls, skapar ett attraktivt offentligt rum (Gehl, 2010).  

 

Figur 9. Gehls tolv kvalitetskriterier för ett attraktivt offentligt rum. Illustration: 
Författarens bearbetning med inspiration från Gehl (2010) 

4.2.1 Skydd 

Grundförutsättningen för att människor ska använda en plats är att de känner sig trygga 
(se bland annat Jacobs, 2005 och Gehl, 2010). Att skapa goda förutsättningar för skydd 
mot trafikolyckor, otrygghet, våldsbrott och diverse väderförhållanden är därför av stor 
betydelse för att en plats ska upplevas som attraktiv och trygg (Gehl, 2010). Nedan 
presenteras de tre kriterier som går in under kategorin skydd.   
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Skydd mot trafik och olyckor 

För många personer är trafiken ett orosmoment vilket belyser att det är den upplevda 
olycksrisken och inte den faktiska olycksrisken som avgör människors beteende på 
platsen. Människors upplevelse av skydd mot trafik och olyckor påverkar till stor del 
deras användning av offentliga platser och Gehl (2010) menar på att en attraktiv plats är 
utformad från den mänskliga dimensionen där fotgängarens perspektiv är i fokus. På en 
välplanerad och välfungerande plats ska människor kunna vistas och röra sig utan att 
hela tiden behöva ha ögonen på trafiken. När biltrafiken minskar på en plats så tenderar 
även folklivet att öka och aktiviteterna som sker till fots, vilka Gehl (2011) anser är de 
mest meningsfulla aktiviteterna då de resulterar i mest mänsklig interaktion. Jacobs 
(2005) menar också att bilismens utrymme behöver begränsas då ju större utrymme den 
ges, desto större blir behovet av bilar och ju mindre blir efterfrågan efter 
kollektivtrafikmöjligheter. Tomma körfält och parkeringsplatser under kvällar och 
nätter skapar dessutom tomma gator som präglas av låg människodensitet och således 
upplevs otrygga (Jacobs, 2005).  

Trygghet  

Hur gatan används och vad den gränsar till avgör om den upplevs trygg varav den 
främsta faktorn till upplevd trygghet är social närvaro av andra människor (Gehl, 2010). 
Den sociala närvaron skapar en naturlig övervakning som bidrar till en att en naturlig 
ordning uppstår där människor känner ett ansvar för att värna om sina medmänniskor 
(Jacobs, 2005). Även Gehl (2010) menar att aktiviteten och människodensiteten på en 
plats till stor del avgör hur skyddade människor upplever sig från våld och kriminalitet.  

Jacobs (2005) pekar på tre faktorer som gör att människor vill vistas på till en plats och 
på så sätt gör den tryggare med sin sociala närvaro. Den första är att det ska finnas 
tydliga gränser mellan privata och offentliga platser och att inga otydliga entréer eller 
övergångar ska finnas. Därefter krävs ”ögon ut mot gatan”, det vill säga att fasaderna 
pryds av fönster som skapar en god överblick på gatan från husen. En 
grundförutsättning för att detta kriterium ska uppfyllas är att det finns butiker och 
bostäder på bottenplan i husen (Jacobs, 2005). Det tredje kriteriet är att det ska ske en 
kontinuerlig användning av gatan under hela dygnet. Vilket medför att den naturliga 
övervakningen sker under både dags- och kvällstid. I en stadsdel som endast bjuder på 
en primär funktion, som till exempel bostäder, kan stadsdelen vara tom under vissa tider 
av dygnet vilket leder till att platsen upplevs otrygg (Jacobs, 2005). Ett rikt gatuliv, god 
utsikt mot omgivande platser och uppehållsmöjligheter utanför bostäderna skapar trygga 
platser (Gehl, 2010).  För att offentliga rum ska användas över hela dygnet krävs 
dessutom välfungerande belysning som lyser upp platsen på kvällar och nätter (Gehl, 
2011).   

Skydd mot yttre faktorer 
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Vädret har en stor inverkan på den mänskliga aktiviteten i det offentliga rummet. I 
Skandinavien råder en lång vinter och vintern uppfattas olika av olika personer i 
samhället. För att skapa en offentlig plats som även används under vinterhalvåret måste 
rummets fysiska struktur anpassas efter klimatet. Pressman (1987) skriver att 
vintervänliga platser i det offentliga rummet kan skapas genom bland annat färgglad och 
levande visuell miljö året om, anordning av festivaler och ett rikt kulturliv utomhus 
även på vintern, livliga stadscentrum, genom återanvändning av befintliga ytor och 
vinterorienterbar urban infrastruktur. 

Vid låga utomhustemperaturer föredrar folk att sitta i solen men vid varmare 
temperaturer har solen en lägre betydelse för vart folk sätter sig (Whyte, 1980). Vid låga 
temperaturer har vinden och blåsten lika stor betydelse som solinstrålningen. Soliga 
platser i lä föredras ofta varav platser i söderläge särskilt bör tas tillvara på och göras 
om till sittplatser på offentliga platser (Whyte, 1980).  

Skydd mot olika väderförhållanden och utsläpp såsom vind, regn, avgaser och buller 
påverkar hur människor använder sig av en offentlig plats (Gehl, 2006). Enligt Culjat & 
Erskine har den Skandinaviska urbana stadsutvecklingen under lång tid tagit efter den i 
Sydeuropeiska städer, utan att ta tillräcklig hänsyn till betydelsen av det nordiska 
klimatet. Låga byggnader som ligger på smala gator skyddas automatiskt från vinden 
medan stora områden med utspridda byggnader blir blåsiga (Gehl, 2010).  

4.2.2 Komfort 

Utöver att det offentliga rummet behöver upplevas som tryggt behöver det bjuda in till 
varierande aktiviteter och ge människor goda förutsättningar för att gå, stå, sitta, tala 
och höra (Gehl, 2010). Att skapa utgångspunkter. Nedan beskrivs de kriterier som 
bidrar till en god komfort och möjliggör till aktivitet på en plats enligt Gehls (2010) 
resonemang.  

Möjlighet att gå 

Att gå är det främsta sättet människor transporteras på och för att skapa goda 
förutsättningar för fotgängare krävs en god fysisk miljö. En promenadvänlig miljö är 
anpassad efter den mänskliga skalan och utgår från fotgängare framför bilister och 
cyklister (Gehl, 2010). Biltrafiken fordrar stora ytor i stadsrummet som enligt Gehl 
(2010) istället bör disponeras till de gående. Ett attraktivt offentligt rum karaktäriseras 
även av ett välfungerande gatumönster där det är enkelt för fotgängaren att välja den 
genaste vägen till olika destinationer och där individer med olika förutsättningar kan ta 
sig fram på platsen med exempelvis rullstol och barnvagn (Gehl, 2010).  

Möjligheten att gå innebär att fotgängare ska kunna röra på sig utan att stöta på hinder 
som exempelvis ojämna stenbeläggningar, sand, begränsade övergångsmöjligheter, 
trappor, kullar eller oskottade vägar. Gångstråk behöver vara så små och intima att de är 
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intressanta och skyddar mot klimatet samtidigt som de är så breda att fotgängare kan 
röra sig obehindrat på dem. Variationer i den fysiska miljön skapar gränser och viktig 
orienterbarhet i staden men kan även innebära barriärer och hinder. Gränser och 
barriärer i form av järnvägar, trafikleder, vatten, gallerior som endast är öppna vissa 
tider och stora byggnadsvolymer  kan göra en plats mindre tillgänglig då den kanske 
bara låter människor nå den från ett håll (Jacobs, 2005). 

Möjlighet att stå/uppehålla sig 

Den offentliga miljön är inte i samma utsträckning planerad för att människor ska stå, 
som för att exempelvis gå och sitta. Möjligheten att stå i det offentliga rummet beskriver 
en rad olika beteenden. Dels kan människor stå still i den bemärkelsen att de väntar på 
att något ska ske, som att bussen ska komma eller övergångsljuset ska slå om till grönt. 
Denna typ av beteende är i mindre grad beroende av den fysiska miljöns utformning 
(Gehl, 2006). Enligt Gehl (2010) är däremot benägenheten att stå kvar och uppehålla sig 
på en plats betydligt mer beroende av det offentliga rummets struktur. Människor 
tenderar att ställa sig på platser där individen har överblick över vad som sker 
runtomkring utan att själv bli sedd, som vid kanter, längs med fasader och i övergången 
mellan olika platser. Dessutom vill många människor ha något att luta sig mot när de 
står upp, vilket ställer ytterligare krav på miljön i huruvida de stannar kvar på platsen 
eller inte. Bra platser att uppehålla sig på är enligt Gehl platser där husen har 
oregelbundna fasader och olika typer av stöd finns för människor att stödja sig och luta 
sig mot (Gehl, 2010).  

Möjlighet att sitta/vila 

Vidare är möjligheten att sitta en av de mest centrala delarna vid utformningen av det 
offentliga rummet. Möjligheten till att sitta är mer beroende av det fysiska rummets 
uppbyggnad än möjligheten att gå och stå. Människor sitter endast om rätt 
förutsättningar finns och hur och var sittplatserna är placerade på en plats är av stor 
betydelse. Liksom var människor fördrar att stå, tenderar människor att vilja sitta längst 
kanter hellre än i centrum av en plats. En plats behöver erbjuda möjligheter till att 
observera människor och aktiviteter i omgivningen, njuta av utsikten samt möjligheter 
att njuta av vädret och i Skandinavien vill människor framförallt njuta av solen. 
Förutom de rekreativa sittplatserna behöver gångstråken erbjuda vilobänkar var 100:e 
meter (Gehl, 2010).  

Sittplatserna kan ha olika gestaltning och kan enligt Gehl (2010) delas in i primära och 
sekundära sittplatser. De primära sittplatserna består av funktionella och faktiska 
sittplatser som till exempel bänkar. Sekundära sittplatser tjänar som sittplatser fast de 
egentligen inte är utformade för att fungera som det, såsom trappor, fontäner och låga 
murar. Olika grupper i samhället kan ha olika preferenser på sittplatser, äldre föredrar 
ofta primära sittplatser som är lätta att ställa sig upp från, medan barn och unga ofta har 
lägre krav på sittplatser och ofta väljer sekundära sittplatser. Det offentliga rummet bör 
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därför rymma olika typer av sittplatser som tillmötesgår människors olika behov. 
Kombinationen av primära och sekundära sittplatser behövs dels för att många 
människor ska kunna sitta ned samtidigt men även för att platsen ska upplevas varmare 
och mindre övergiven när färre människor befinner sig på platsen och använder 
bänkarna (Gehl 2010).  

Sittplatsernas fysiska utformning, huruvida de var bekväma eller inte, spelar in men en 
annan väsentlig roll är hur socialt bekväma de upplevs. Något som i Whytes (1980) 
observationer återspeglades i att människor själva behövde kunna välja hur och var de 
skulle sitta. Whytes (1980) slutsats är således att individuella sittplatser som är fast 
fixerade inte att föredra. Istället bör möjligheter finnas till att sitta fram, bak, i solen, i 
skuggan, i grupp eller ensam (Whyte, 1980).  

Whyte (1980) kunde även visa att människor föredrog folkrika platser framför att sitta 
mer avskilt och han menade vidare att det är ett beteende som ligger djupt rotat i 
människans sociala arv. Får en person välja mellan att vistas på en livfull gata eller en 
livlös gata, tenderar valet att bli gatan full av liv (Whyte, 1980). Det reflekteras även i 
särskilt populära sittplatser är där sittplatser möter gånglinjer, till skillnad från de 
sittplatser som är långt ifrån de gående. Detta är ett resultat som pekar på att rörelse och 
sittande inte nödvändigtvis fungerar som motsatser, utan svarare kompletterar varandra 
(Whyte, 1980).  

Whyte (1980) upptäckte även att olika grupper tenderade att röra sig på olika platser och 
på olika sätt. Han observerade exempelvis att kvinnor föredrog sittplatser där de var 
placerade mer undanskymt medan män hellre satt mer synliga och att par fördrog 
synbara platser. Kvinnor hade även ett större behov att ha uppsikt över omgivningen 
vilket bland annat visade sig i att det främst var män som valde sittplatser med blicken 
vända in mot trottoaren och med ryggen ut mot gatan.  

Möjlighet att se överskådligt 

Att kunna se överskådligt och observera vad som sker i det offentliga rummet är av 
betydelse i flera aspekter. Att kunna se andra människor och de aktiviteter som sker 
omkring en är dels en social aktivitet. Whyte (1980) undersökte exempelvis hur 
människor använde bänkar och sittplatser i det offentliga rummet och visade att 
människor generellt föredrog mer folkrika platser där de hade möjlighet att iaktta andra 
människor och de aktiviteter som skedde runtomkring. Möjligheten att se andra 
människor var av större betydelse för om människorna valde att stanna på en plats än 
exempelvis hur många sittmöjligheter det fanns på platsen (Whyte, 1980). Ett beteende 
som till exempel återspeglas i att huvudattraktionen för cafébesökare på uteserveringar 
oftast är andra människor (Gehl, 2010). 

Möjligheten att se överskådligt kopplas även till människors trygghetsupplevelse där 
trygga offentliga rum kännetecknas av fria och obehindrade siktlinjer (Gehl, 2010). För 
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att möjliggöra till god sikt krävs en lämplig belysning som skapar upplysta och trygga 
offentliga platser även under kvälls- och nattetid (Gehl, 2010).  

Möjlighet att prata/höra 

För att människor ska uppleva det offentliga rummet behagligt och rogivande behöver 
de kunna höra utan störningar i form av buller och avgaser. En trivsam ljudnivå berikar 
människors upplevelse av en plats då det tillåter människor att föra konversationer och 
exempelvis höra ljudet av gatumusik och porlande vatten (Gehl, 2010). Gehl (2010) 
identifierar biltrafiken som det vanligaste störningsmomntet som orsakar obehagliga 
ljud och försämrar förutsättningarna för sociala aktiviteter.  

Möjlighet till aktivitet och mänsklig kontakt 

Enligt Jacobs (2005) är mångfalden och dess blandning av människor och funktioner en 
av de viktigaste faktorerna bakom att skapa en attraktiv stad. En attraktiv offentlig plats 
behöver vara funktionsintegrerad vilket innebär att den behöver fylla mer än en primär 
funktion. I en funktionsintegrerad stadsdel blandas bostadsområden, arbetsplatser, 
restauranger med varandra. Funktionerna behöver bidra till en flexibla och levande 
platser som kan användas till olika typer av aktiviteter efter säsong och årstider för att 
skapa en levande stadsdel under hela året. genom att medföra mänsklig närvaro 
utomhus under hela dygnet och av olika skäl (Jacobs, 2005).  

Gehls (2011) och Whytes (1980) främsta slutsats var att närvaron av andra människor 
och pågående aktiviteter är stadsrummets mest betydelsefulla kvaliteter. Människor vill 
vara där andra människor är vilket Whyte (1980) kunde konstatera efter sina 
observationer i New Yorks parker, torg och shoppingcenter där han märkte att 
människor attraherade fler människor och att närvaron av mänsklig aktivitet var det allra 
främsta kriteriet för att uppnå en attraktiv plats.  

I en stadsdel som alstrar mångfald behöver det finnas en varierande typ av byggnader 
och framförallt behöver en stor andel av dem vara av gamla och slitna. Detta för att låga 
hyror ska kunna hållas så att människor med varierande inkomst ska ha råd att bo i 
området samtidigt som både lönsamma och mindre lönsamma företag ska kunna 
etableras på platsen (Jacobs, 2005). En hög koncentration av människor behöver finnas i 
stadsdelen, som är där av olika anledning vilket innebär att platsen ska kunna användas 
för olika slags funktioner (Jacobs, 2005).  

Whytes (1980) observationer visade även att majoriteten av de längre spontana 
konversationerna i det offentliga rummet vanligen uppstår där det sker mest rörelse, 
som i gatuhörn och korsningar. Whyte (1980) menade vidare att det i mindre grad är en 
plats estetik och utformning som styr hur platsen används utan i större utsträckning dess 
funktioner och flexibilitet. En funktionsblandning av aktiviteter och funktioner ger 
människor en anledning att befinna sig på platsen och en ökad människodensitet lockar 
fler människor. Gehl (2010) nämner den ökande privatiseringen av offentliga rum som 
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problematisk för aktiviteterna i de offentliga rummen. Problematisk i det avseendet att 
privatiseringar nästan alltid resulterar i en spridning av människor och aktiviteter. När 
butiker och serviceutbud stängs in töms de offentliga platserna utomhus på människor. 
För att stärka de offentliga platserna bör de istället öppnas upp och göras visuellt 
tillgängliga för allmänheten (Gehl, 2010).  

4.2.3 Njutning 

För att människor ska uppleva stadsrummet som njutfullt behöver det vara både 
psykiskt och fysiskt inbjudande. Det offentliga rummet bör därför vara anpassat efter 
den mänskliga skalan och våra sinnen. En variation av material, växtlighet, vatten, ytor 
och färger bör blandas för skapa en mångfald av sinnesuttryck i det offentliga rummet 
(Gehl, 2010). Nedan beskrivs kriterierna närmare.  

Skala anpassad till den mänskliga dimensionen 

En plats dimensioner avgör hur människor upplever den. Små dimensioner anpassade 
för den mänskliga skalan gör att människor kan se, höra och föra samtal och det bidrar 
till att en plats uppfattas varm och personlig. Platser skapade för de gående är av en 
mindre skala med korta gator, mindre byggnader med smala faser och täta entréer. 
Medan de anpassade för bilismen är av större skala med längre gator, breda fasader, få 
entréer och stora vägvisare för att underlätta för trafik som passerar i hög hastighet och 
dessa slags platser upplevs oftare som kalla och opersonliga (Gehl, 2010). Gehl (2010) 
skriver vidare att flytande övergångar mellan inomhus och utomhus skapar livfulla 
stadsdelar. Därför bör verksamheter som kaféverksamhet och restauranger flytta ut en 
del av sin verksamhet om de har möjlighet. 

Möjlighet att njuta av positiva klimataspekter 

Whytes observationer åskådliggjorde även andra preferenser hos människor, exempelvis 
föredrog många sittplatser placerade under träd och nära vatten. Närheten till vatten, 
både naturliga vattendrag och konstruerade fontäner etc., tillför rörelse, lugnande ljud 
och ljus till en offentlig plats. Där vattenljudet även kan användas för att dämpa oljud 
och buller samt öka känslan av avskildhet från till exempel en hårt trafikerad väg 
(Whyte, 1980).  

Estetiska kvaliteter/ sinnesupplevelser 

Visuella stadskvaliteter som växtlighet, vattendrag, konst och arkitektur är en del av vad 
som skapar en attraktiv plats. Camillo Sitte (1982) betonade växtlighetens positiva 
psykologiska effekt för människors välbefinnande. Även om grönskan inte renar luften 
från exempelvis avgaser kan den upplevda psykologiska skillnaden vara stor. En plats 
kan uppfattas som mer välkomnande och avslappnande med hjälp av grönska och den 
kan fungera som i kontrast mot ”kall” och stel arkitektur (Sitte, 1982).  
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Camillo Sitte (1982) var även en förespråkare för att staden behövde en tydlig identitet, 
slutenhet och konstnärliga utsmyckningar. En plats identitet och karaktärsdrag kunde 
enligt Sitte (1982) stärkas genom att bevara platsens historiska arv samt skapa en 
omväxlande öppenhet och slutenhet. Han förespråkade att fokus lades på inramning av 
platsen med konstnärliga inslag och genom att skapa ett samband med omkringliggande 
byggnader för att skapa en plats med tydlig karaktär och identitet. Han var vidare kritisk 
till att placera fontäner och konstverk i mitten på torg och gator då han menade att det 
förminskade dess konstnärliga effekt på platsen. Istället borde olika typer av monument 
placeras längs sidorna av en plats så att de inte skymmer sikten eller gång- och körlinjer 
och samtidigt bidrar till en slutenhet. Vilket är viktigt då det är slutenheten som bidrar 
till själva platsbildningen (Sitte, 1982).  

Resonemanget kring hur konstverk inte ska placeras friliggande i mitten av en plats 
återkommer i Sittes (1982) argumentering kring grönska. Grönskan ska följaktligen vara 
integrerad med byggnader och skapa en enhet då den behöver definieras av en slutenhet 
precis som torg. Sitte (1982) poängterade emellertid även problem med trädalléer då de 
lätt kan upplevas monotona och stela och göra att platsen upplevs mindre unik vilket i 
sin tur försvagar dess identitet (Sitte, 1982).  
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5. Resultat enkätundersökning 

I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits i studien. För vardera studerade 
plats visas tabeller med resultat från de hypotesprövningar som gjorts för varje 
kontrollgrupp och fråga. I tabellen presenteras beräknade p-värden genererade av χ2-
testen vilka bygger på jämförelsen mellan observerade värden och förväntade värden. 
Om nollhypotesen skulle vara sann, det vill säga att inget samband råder, borde de 
förväntade värdena överensstämma med de observerade värdena. Hypoteserna har 
testats på en signifikansnivå 0,01 vilket innebär att p-värden under 1% tyder på att 
mothypotesen gäller och att nollhypotesen kan förkastas. Vid p-värden mindre än 0,01 
presenteras dessa i en särskild tabell med en förklarande text.  

5.1 Resultat Hornstull torg 

Vid enkätundersökningen som utfördes på Hornstull torg svarade totalt 207 personer. 
En jämn könsfördelning av respondenter erhölls och av de 207 respondenterna var 107 
kvinnor och 100 män. Även åldersfördelningen bland respondenterna var relativt jämn, 
där majoriteten av respondenterna var i åldrarna 25-65 och tillhör den arbetande 
gruppen av befolkningen. 75 % av respondenterna hade svensk bakgrund, cirka 25 % 
hade eftergymnasial utbildning och ungefär samma andel hade gymnasial utbildning.  

 

Figur 10. Respondenter på Hornstull torg med avseende på ålder 

Ålder: Hornstull torg 

-25 25-40 40-65 65+
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Figur 11. Respondenter på Hornstull torg med avseende på kön 

 

 

Figur 12. Respondenter på Hornstull torg med avseende på utbildningsnivå 

Kön: Hornstull 

Kvinna Man

Utbildningsnivå: Hornstull torg 

Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial
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Figur 13. Respondenter på Hornstull torg med avseende på etnisk bakgrund 

5.1.1 Enkätundersökning Hornstull torg 

I nedanstående kapitel redovisas ett cirkeldiagram för vardera fråga som ställts i 
enkätundersökningen. Cirkeldiagrammen visar en sammanställning av hur väl 
respondenterna svarat att påståendena stämmer in på deras upplevelse av platsen. I 
cirkeldiagrammen framgår inte skillnader mellan kontrollgrupper utan 
cirkeldiagrammen avser att visa hur respondenterna generellt har svarat.  

 

Figur 14. ”Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor” : Hornstull torg 

Etnisk bakgrund: Hornstull torg 

Svensk Utländsk

Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 15. ”Jag känner mig trygg på platsen under dagtid”: Hornstull torg 

 

Figur 16. ”Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid”: Hornstull torg 

Jag känner mig trygg på platsen under dagtid: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 17. ”Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning”: Hornstull torg 

 

Figur 18. ”Jag litar på andra människor här”: Hornstull torg 

Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag litar på andra människor här: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 19. ”Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt markerade”: Hornstull torg 

 

Figur 20. ”Jag tycker att underhåll av platsen fungerar bra”: Hornstull torg 

Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt 
markerade: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag tycker att underhåll av platsen fungerar bra: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 21. ”Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller och avgaser”: Hornstull 
torg 

 

Figur 22. ”Det finns möjlighet till att sitta och vila här”: Hornstull torg 

Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller 
och avgaser: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Det finns möjlighet till att sitta och vila här: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 23. ”Det är möjligt att prata och höra här”: Hornstull torg 

 

Figur 24. ”Det finns möjlighet att stå och uppehålla sig här”: Hornstull torg 

Det är möjligt att prata och höra här: Hornstull 
torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Det finns möjlighet att stå och uppehålla sig här: 
Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 25. ”Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt tilltalande”: Hornstull torg 

 

Figur 26. ”Jag känner mig avslappnad här”: Hornstull torg 

Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt 
tilltalande: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag känner mig avslappnad här: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 27. ”Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv atmosfär”: Hornstull torg 

5.1.2 P-värden Hornstull torg  

För att studera skillnader mellan olika kontrollgrupper beräknades P-värden med χ2-
test. Följande P-värden erhölls vid analyserna av datamaterialet från Hornstull torg. 

Tabell 2. P-värden för Hornstull torg gällande kontrollgrupperna Kön, Ålder, etnisk 
bakgrund och utbildningsnivå. * Antalet celler med förväntat värde mindre än 5 
översteg 20% av alla celler och därav har Fisher’s exakta test utförts i dessa fall. 

Påstående Kön Ålder Etnisk 
bakgrund 

Utbildn-
ingsnivå 

Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor 0,000 0,171 0,586 0,65 

Jag känner mig trygg på platsen under dagtid 0,423* 0,811* 0,099* 0,22* 

Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid 0,001 0,011 0,021 0,415 

Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning på platsen 0,071 0,693* 0,333 0,255 

Jag litar på andra människor här 0,042 0,253 0,002 0,007 

Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt markerade 0,069 0,526 0,802 0,99 

Jag tycker att underhåll av platsen, t.ex. snöröjning och 
sandning, fungerar bra 

0,374 0,000 0,01 0,003 

Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller och avgaser 0,003 0,959* 0,354 0,243 

Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv 
atmosfär: Hornstull torg 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Det finns möjlighet till att sitta/vila 0,241 0,016* 0,585 0,052 

Det är möjligt att prata/höra här 0,038 0,025 0,02 0,008 

Det finns möjlighet till att stå och uppehålla sig här 0,599 0,001* 0,256 0,016 

Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt tilltalande 0,163 0,001* 0,000 0,717 

Jag känner mig avslappnad här 0,036 0,333 0,190 0,177 

Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv atmosfär 0,047 0,026 0,014 0,389 

Det finns möjlighet till att gå och röra sig här 0,065 0,030 0,456 0,674 

 

5.1.3 χ2-test Hornstull torg 

Vid följande påståenden erhölls P-värden mindre än 0,01. Tabeller med testresultaten 
genererade från χ2-testerna i SPSS presenteras nedan.  

Kontrollgrupp kön: 

Kön 
 

Jag känner mig trygg på platsen under 
kvällstid Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Kvinna Count 18 68 21 107 

 

Expected 
Count 14 59,4 33,6 107 

Man Count 9 47 44 100 

 

Expected 
Count 13 55,6 31,4 100 

 
Count 27 115 65 207 

 

Kön 
 

Jag upplever mig skyddad från väder, 
vind, buller och avgaser Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Kvinna Count 75 22 6 103 

 

Expected 
Count 63,2 30,6 9,2 103 
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Man Count 49 38 12 99 

 

Expected 
Count 60,8 29,4 8,8 99 

 
Count 124 60 18 202 

 

Kön 
 

Jag upplever mig skyddad från trafik 
och olyckor Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Kvinna Count 18 59 30 107 

 

Expected 
Count 16 47 43,9 107 

Man Count 13 32 55 100 

 

Expected 
Count 15 44 41,1 100 

 
Count 31 91 85 207 

 

Kontrollgrupp ålder: 

Ålder 
 

Jag känner mig trygg på platsen under 
kvällstid Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 -25 Count 3 14 15 32 

 

Expected 
Count 4,2 17,8 10 32 

25-65 Count 16 60 42 118 

 

Expected 
Count 15,4 65,6 37,1 118 

65+ Count 8 41 8 57 

 

Expected 
Count 7,4 31,7 17,9 57 

 
Count 27 115 65 207 

 

Ålder 
 

Jag tycker att underhåll av platsen, t.ex. 
snöröjning och sandning, fungerar bra Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 -25 Count 0 11 17 28 

 

Expected 
Count 3,4 17,2 7,4 28 

25-65 Count 12 66 18 96 
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Expected 
Count 11,7 58,8 25,5 96 

65+ Count 9 29 11 49 

 

Expected 
Count 5,9 30 13 49 

 
Count 21 106 46 173 

 

Ålder 
 

Det finns möjlighet till att stå och 
uppehålla sig här Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 -25 Count 0 8 24 32 

 

Expected 
Count 2,8 14,8 14,4 32 

25-65 Count 12 49 45 106 

 

Expected 
Count 9,3 48,9 47,8 106 

65+ Count 4 27 13 44 

 

Expected 
Count 3,9 20,3 19,8 44 

 
Count 16 84 82 182 

 

Kontrollgrupp etnisk bakgrund: 

Etnisk 
bakgrund 

 
Jag litar på andra människor här Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Svensk Count 16 78 49 143 

 

Expected 
Count 15,6 68,2 59,3 143 

Utländsk Count 5 14 31 50 

 

Expected 
Count 5,4 23,8 20,7 50 

 
Count 21 92 80 193 

 

Etnisk 
bakgrund 

 

Jag tycker att underhåll av platsen, t.ex. 
snöröjning och sandning, fungerar bra Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Svensk Count 20 80 25 125 

 

Expected 
Count 15,8 78,3 30,9 125 
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Utländsk Count 1 24 16 41 

 

Expected 
Count 5,2 25,7 10,1 41 

 
Count 21 104 41 166 

 

Kontrollgrupp utbildningsnivå:  

  
Jag litar på andra människor här Total 

  
Dåligt 

Ganska 
bra 

Mycket 
bra 

 Eftergymnasial Count 6 31 47 84 

 

Expected 
Count 9,1 38,5 36,4 84 

Gymnasial eller 
lägre Count 15 58 37 110 

 

Expected 
Count 11,9 50,5 47,6 110 

 
Count 21 89 84 194 

 

  

Jag tycker att underhåll av platsen, t.ex. 
snöröjning och sandning, fungerar bra Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Eftergymnasial Count 4 37 27 68 

 

Expected 
Count 8,1 41,5 18,3 68 

Gymnasial 
eller lägre Count 16 65 18 99 

 

Expected 
Count 11,9 60,5 26,7 99 

 
Count 20 102 45 167 

 

  
Det är möjligt att prata/höra här Total 

  
Dåligt Ganska bra 

Mycket 
bra 

 Eftergymnasial Count 23 19 40 82 

 

Expected 
Count 26,9 25,2 29,9 82 

Gymnasial 
eller lägre Count 39 39 29 107 

 

Expected 
Count 35,1 32,8 39,1 107 

 
Count 62 58 69 189 
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5.2 Resultat Skärholmstorget 

På Skärholmstorget svarade totalt 146 personer på enkätundersökningen, vilket är 61 
personer färre än vid Hornstull. Det mindre dataunderlaget har sannolikhet påverkat 
testernas styrka och validitet då ett större dataunderlag oftast är att föredra vid statistiska 
undersökningar. Färre P-värden under 1% har detekterats vid analyserna av resultaten 
från Skärholmstorget vilket kan ha ett samband med den lägre svarsfrekvensen.  

På Skärholmstorget liknade köns- och åldersfördelningen den vid Hornstull torg. Något 
fler med eftergymnasial utbildning svarade på Skärholmstorget än Hornstull torg. Den 
mest markanta skillnaden mellan respondenterna på de två platserna var med avseende 
på etnisk bakgrund, cirka 65 % av de tillfrågade var av utländsk bakgrund på 
Skärholmstorget.  

 

Figur 28. Respondenter på Skärholmstorget med avseende på ålder 

Ålder: Skärholmstorget 

-25 25-40 40-65 65+
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Figur 29. Respondenter på Skärholmstorget med avseende på kön 

 

Figur 30. Respondenter på Skärholmstorget med avseende på utbildningsnivå 

Kön: Skärholmstorget 

Kvinna Man

Utbildningsnivå: Skärholmstorget 

Eftergymnasial Förgymnasial Gymnasial
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Figur 31. Respondenter på Skärholmstorget med avseende på etnisk bakgrund 

5.2.1 Enkätundersökning Skärholmstorget 

I nedanstående kapitel redovisas ett cirkeldiagram för vardera fråga som ställts i 
enkätundersökningen på Skärholmstorget. Cirkeldiagrammen visar en sammanställning 
av hur väl respondenterna svarat att påståendena stämmer in på deras upplevelse av 
platsen.  

 

Figur 32. ”Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor”: Skärholmstorget 

Etnisk bakgrund: Skärholmstorget 

Svensk Utländsk

Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 33. ”Jag känner mig trygg på platsen under dagtid”: Skärholmstorget 

 

Figur 34. ”Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid”: Skärholmstorget 

Jag känner mig trygg på platsen under dagtid: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 35. ”Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning på platsen”: Skärholmstorget 

 

Figur 36. ”Jag litar på andra människor här”: Skärholmstorget 

Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning på 
platsen: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag litar på andra människor här: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 37. ”Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt markerade här”: 
Skärholmstorget 

 

Figur 38. ”Jag tycker att underhåll av platsen fungerar bra”: Skärholmstorget 

Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt 
markerade här: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag tycker att underhåll av platsen fungerar bra: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 39. ”Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller och avgaser”: 
Skärholmstorget 

 

Figur 40. ”Det finns möjlighet att sitta och vila här”: Skärholmstorget 

Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller 
och avgaser 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Det finns möjlighet att sitta och vila här: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 41. ”Det är möjligt att prata och höra här”: Skärholmstorget 

 

Figur 42. ”Det finns möjlighet att stå och uppehålla sig här”: Skärholmstorget 

Det är möjligt att prata och höra här: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Det finns möjlighet till att stå och uppehålla sig: 
Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 43. ”Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt tilltalande”: Skärholmstorget 

 

Figur 44. ”Jag känner mig avslappnad här”: Skärholmstorget 

Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt 
tilltalande: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra

Jag känner mig avslappnad här: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Figur 45. ”Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv atmosfär”: Skärholmstorget 

5.2.2 P-värden Skärholmstorget 

Följande P-värden erhålls vid χ2-testen av datamaterialet inhämtat från 
Skärholmstorget. 

Tabell 3. P-värden för Skärholmstorget gällande kontrollgrupperna Kön, Ålder, 
Utbildningsnivå och Etnisk Bakgrund. * Antalet celler med förväntat värde mindre än 5 
översteg 20% av alla celler och därav har Fisher’s exakta test utförts i dessa fall 

Påstående Kön Ålder Utbildni
nsgnivå 

Etnisk 
bakgrund 

Jag upplever mig skyddad från trafik och olyckor 0,739* 0,760 0,642 0,812 

Jag känner mig trygg på platsen under dagtid 0,531* 0,926 0,790 0,389 

Jag känner mig trygg på platsen under kvällstid 0,000 0,152 0,136 0,516 

Jag tycker att det är tillräckligt bra belysning på platsen 0,044 0,944 0,397 0,150 

Jag litar på andra människor här 0,000 0,547* 0,002 0,05 

Jag tycker att gång- och cykelbanor är tydligt markerade 0,578 0,936* 0,643 0,562 

Jag tycker att underhåll av platsen, t.ex. snöröjning och 
sandning, fungerar bra 

0,203 0,302* 0,075 0,505 

Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv 
atmosfär: Skärholmstorget 

Dåligt Ganska bra Mycket bra
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Jag upplever mig skyddad från väder, vind, buller och avgaser 0,236 0,713 0,044 0,974 

Det finns möjlighet till att sitta/vila 0,749* 0,632* 0,885* 0,560 

Det är möjligt att prata/höra här 0,185* 0,323* 0,134* 0,678 

Det finns möjlighet till att stå och uppehålla sig här 0,027* 0,042 0,898 0,602 

Jag upplever denna plats som vacker/estetiskt tilltalande 0,123 0,058 0,716 0,402 

Jag känner mig avslappnad här 0,000 0,631 0,065 0,137 

Jag upplever att denna plats utstrålar en positiv atmosfär 0,248 0,905 0,677* 0,259 
 
 

Vädret har stor betydelse för om jag väljer att gå 0,238 0,196 0,511 0,009 

Det finns möjlighet till att gå och röra sig här 0,546 0,345 0,322 0,035 

 

5.2.3 χ2-test Skärholmstorget 

Vid följande påståenden erhölls P-värden mindre än 0,01. Tabeller med testresultaten 
genererade från χ2-test en i SPSS nedan. Det var färre tester som genererade i P-värden 
under 1 % vid den statistiska analysen av data från Skärholmstorget gentemot Hornstull 
torg.  

Kontrollgrupp kön 

Kön 
 

Jag känner mig avslappnad här Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Kvinna Count 25 27 13 65 

 

Expected 
Count 15,2 26,4 23,5 65 

Man Count 6 27 35 68 

 

Expected 
Count 15,8 27,6 24,5 68 

 
Count 31 54 48 133 
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Kön 
 

Jag litar på andra människor här Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Kvinna Count 37 24 6 67 

 

Expected 
Count 23,1 26 17,9 67 

Man Count 12 31 32 75 

 

Expected 
Count 25,9 29 20,1 75 

 
Count 49 55 38 142 

 
Kontrollgrupp utbildningsnivå  

Utbildning 
 

Jag litar på andra människor här Total 

  
Dåligt Ganska bra Mycket bra 

 Eftergymn. 
 

16 24 25 65 

 

Expected 
Count 24,2 23,7 17 65 

Gymnasial Count 20 19 6 45 

 

Expected 
Count 16,8 16,4 11,8 45 

Förgymn. Count 11 3 2 16 

 

Expected 
Count 6 5,8 4,2 207 

 Count 47 46 33 126 
 

Kontrollgrupp etnisk bakgrund 

Etnisk 
bakgrund 

 

Vädret har stor betydelse för om jag 
väljer att gå Total 

  
Ja Nej Vet ej 

 Svensk Count 8 40 0 48 

 

Expected 
Count 14,7 33,3 0 48 

Utländsk Count 30 46 0 76 

 

Expected 
Count 23,3 52,7 0 76 

Total Count 38 86 0 124 
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6. Analys av resultat 

I följande kapitel vävs insamlad data och statistiska resultat samman med tidigare 
forskning och studiens teoretiska ramverk för att sätta resultaten i en kontext. Med hjälp 
av data insamlad från enkätundersökningen och Gehls (2010) metodik har en 
överskådlig bild över hur platserna används tagits fram samt har deras styrkor och 
svagheter analyserats. Enkätsvaren har legat till grund för att kategorisera vilka 
aktiviteter som främst sker på platsen samt så har platsen skattats med Gehls (2010) tolv 
kvalitetskriterier efter hur respondenterna svarat. I de fall där de statistiska testerna visat 
på en skillnad mellan hur olika samhällsgrupper svarat presenteras skillnaderna i ett 
diagram under respektive kvalitetskriterium.  

Först presenteras analysen av resultaten för Hornstull torg och därefter följer analysen 
av Skärholmstorget. Båda avsnitten börjar med en kort beskrivning av platsen och dess 
historia som offentligt rum.    

6.1 Hornstull torg 

Hornstulls historia går långt tillbaka i tiden och platsens karaktär har förändrats under 
åren. Under 1400-talet präglades det som idag kallas för Hornstull av en lantlig miljö 
med tobaksodlingar och äppelträd. Under 1600-talet blev Hornstull en stadstull och 
under 1800-talet kännetecknades platsen av industrier, fabriker och varv. När 
Västerbron byggdes under år 1935 blev området mer lättillgängligt och dess popularitet 
ökade och industrierna började ersättas av bostäder, restauranger, biografer och butiker 
(BRF Bulten, 2014). Hornstull har sedan dess gått igenom en förvandling från att ha 
ansetts som ett nedgånget område till att idag ha förvandlats till ett attraktivt 
bostadsområde med ett levande folkliv, barer och caféer (Lilja, 2011).  

De boende i Hornstull beskriver att områdets identitet snabbt förändrats från att ha varit 
ett arbetarområde till att det blivit trendigt och dyrt. Ståhle (2014) menar att platsen är 
ett typexempel på ett gentrifierat område vilket bland annat återspeglas i att andelen 
hyresrätter i Hornstull minskade från 36 % mellan åren 1990 och 2012 (Statistik 
Stockholm, 2016). Befolkningen föryngrades samtidigt och andelen höginkomsttagare 
ökade (Sundqvist, 2014). En effekt av gentrifieringen är ofta att befolkningen blir mer 
homogen då de som hade råd att bo i hyresrätter inte alltid har råd att bo kvar när de 
omvandlas till bostadsrätter (Ståhle, 2014). 

I april 2013 invigdes Hornstulls nya galleria Hornhuset och i samband med det 
utformades Hornstull torg på marknadsplatsen framför gallerian. Torget begränsas av 
Långholmsgatan, gallerian och huset där bostadsrättsföreningen Bulten har lägenheter 
på ovanvåningarna i dess bottenvåningen ligger tunnelbaneingången, restauranger och 
butiker.  
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Figur 46: Hornstull torg. Källa: Hornstull (2016) 

6.1.1 Aktiviteter på platsen 

Undersökningen visade att platsen framförallt präglas av människor som bor och arbetar 
i området eller är på genomfart. Cirka 75 % av de 207 respondenterna sade sig göra så 
kallade nödvändiga aktiviteter på platsen. Det tyder på att Hornstull torg inte är en plats 
där människor gärna stannar upp för att utföra sociala aktiviteter som att samtala och 
umgås med vänner. Flera av de tillfrågade beskrev att störningar i form av buller och 
andra oljud gjorde det svårt och att höra och prata på platsen.  

De nödvändiga aktiviteterna, som dominerar människors rörelsemönster på torget, 
består av aktiviteter som människor måste göra och därför i lägre grad påverkas av 
platsens attribut och yttre omständigheter som årstid och väder. Det innebär att lägre 
krav kan ställas på den fysiska omgivningen, människor kommer att använda sig av 
platsen även om de inte upplever den mycket attraktiv.  

 

Figur 47. Aktiviteter på Hornstull torg 
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6.1.2 Skydd 

I följande kapitel redogörs för hur väl trygghetskriterierna uppfylls utifrån hur 
respondenterna svarat på enkätundersökningen. 

Skydd mot trafik och olyckor 

 

Figur 48. Trafik och markering av cykelbanor längs Långholmsgatan. Foton tagna av 
författaren 

 

.  

Figur 49. Stapeldiagram ”Jag upplever mig skyddad från och olyckor”: Kön 

Figur 33 visar att det finns en skillnad hur män och kvinnor svarat angående påståendet 
huruvida de känner sig skyddade från trafik och olyckor. För både män och kvinnor så 
har de allra flesta svarat att det upplever sig ganska bra eller mycket bra skyddade. 
Däremot skiljer sig grupperna åt hur de har svarat relativt det förväntade värdet om 
nollhypotesen var sann. I männens fall så är det faktiska värdet för svarsalternativet 
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”Mycket bra” högre än det förväntade, 55 relativt de förväntade 41 stycken. För de 
andra två svarsalternativen så är det faktiska värdet istället lägre än det förväntade i 
männens fall. Kvinnornas svar skiljer sig från männen och visar på en omvänd ordning. 
Det vill säga att det var färre kvinnor än förväntat som kände att påståendet stämde in 
mycket bra på dem (30 stycken relativt det förväntade antalet på 49). Samt var det fler 
kvinnor än förväntat som tyckte att de andra svarsalternativen ”ganska bra” och ”dåligt” 
stämde in på dem. Gehl (2010) betonar att det är den upplevda olycksrisken och inte 
den faktiska som styr människors beteende och användning av en plats och därför är det 
viktigt som trafikplanerare att inte bara titta på olycksstatistik utan att göra en 
sammanvägning av upplevd och faktiskt olycksrisk på en plats. 

Trafiken påverkar platsen negativt även i ett trygghetsperspektiv då tomma körfält 
skapar tomma platser under kvällar och nätter (Jacobs, 2005). Färre körfält hade 
följaktligen skapat mer plats åt folkliv vilket höjer den sociala övervakningen och 
trygghetsupplevelsen.  

Trygghet 

Jacobs (2005) menar att en av grundförutsättningarna för att skapa trygga platser är att 
det finns ”ögon ut mot gatan” i form av entréer och fönster ut mot gatan som skapar en 
naturlig övervakning av platsen. Runt Hornstull torg ligger butiker, restauranger och 
kaféer på bottenvåning i husen som omger platsen vilket skapar en trygghet under 
dagtid men sänker trygghetsupplevelsen under kvällstid när verksamheterna stänger.  

Vid undersökningen av hur trygga människor upplever sig under kvällstid på platsen så 
visar svaren på att även om majoriteten känner sig trygga så verkar det skilja sig hur 
män och kvinnor uppfattar platsen och för detta påstående och kontrollgrupp erhölls ett 
p-värdet 0,001. Till exempel var det färre kvinnor än förväntat, om nollhypotesen hade 
varit sann, som beskrev att påståendet stämde in mycket bra. Det förväntade värdet var 
34 medan det faktiska värdet var 21. Tvärtom var det 18 kvinnor som kände att 
påståendet stämde in dåligt medan det förväntade värdet var 15.  
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Figur 50 . Stapeldiagram ”Jag känner mig trygg under kvällstid”: Kön 

Figur 16 visar på ett omvänt mönster för männen, det var 27 män som tyckte att 
påståendet stämde in dåligt medan det förväntande var 13. Samtidigt var det hela 65 
män som tyckte påståendet passade in mycket bra medan det förväntade värdet var en 
bra bit lägre på 31 stycken. Resultaten överensstämmer med de resultat som publicerats 
i NTU (2016) där det konstateras att kvinnor känner sig betydligt otryggare utomhus 
under kvällstid än vad män gör.  

Skydd mot yttre faktorer 

Majoriteten av de tillfrågade tyckte att påståendet ”jag upplever mig skyddad från 
väder, vind, buller avgaser” stämde in dåligt och även här gick det att urskilja en tydlig 
skillnad hur män och kvinnor svarat relativt det förväntade värdet om nollhypotesen 
varit sann. Kvinnor upplevde i en större utsträckning att påståendet stämde in dåligt. 75 
stycken av kvinnor beskrev sig som dåligt skyddade från väder, vind, buller och 
avgaser, något som översteg det förväntade värdet vom 63 personer. Även om en stor 
del av männen också beskrev att påståendet stämde in dåligt så var det under det 
förväntade antalet, ett faktiskt tal på 49 män relativt ett förväntat värde på 61 personer. 
Denna aspekt kan härledas till trafiken på Långholmsgatan och skulle troligtvis 
förbättras med begränsningar av bilismen.  

 

 

Figur 51. Stapeldiagram ”Jag känner mig skyddad från väder, vind, buller och 
avgaser”: Kön 

Undersökningen visade att den största andelen av de svarande tyckte att underhåll av 
platsen fungerade ganska bra, emellertid fanns det vissa skillnader mellan 
åldersgrupperna. För åldersgruppen -25 så svarade de flesta att underhållet av platsen 
fungerade mycket bra, 17 stycken som var en bra bit över det förväntade värdet på 7,4 
stycken. För åldersgruppen 65+ däremot var det faktiska värdet högre än det förväntade 
för svarsalternativet ”Dåligt”.  
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6.1.3 Komfort 

Nedan beskrivs de kvalitetskriterier som främst kan kopplas till platsens komfort.  

Möjlighet att gå 

Framkomligheten ur ett gångperspektiv är relativt god, torget är endast till för de gående 
och markbeläggningen utgör inget hinder för framkomlighet. Observationerna av hur 
människorna rörde sig på platsen visade att de främst rörde sig in och ut från 
tunnelbanestationen. Människor kom ut ur tunnelbaneuppgången och rörde sig till 
busshållplatsen eller längs Långholmsgatan. Få personer stannar däremot upp på platsen 
för att sätta sig ned och njuta av platsen eller utföra sociala aktiviteter.  

 

Figur 52. Bilder på markbeläggning och cirkelbänk. Foton tagna av författaren 

Möjlighet att stå och uppehålla sig 

Vid enkätundersökningen svarade de flesta av de tillfrågade att det finns ”Ganska bra” 
eller ”Mycket bra” möjligheter till att stå och uppehålla sig på Hornstull. Det gick 
emellertid att se en skillnad mellan åldersgrupperna, vilket visas i Figur 19, som är 
snarlik den från frågan av underhåll av platsen. Här är det återigen åldersgruppen den 
yngsta och den äldsta åldersgruppen som utmärker sig. I åldersgruppen -25 har de flesta 
svarat att de finns mycket bra möjligheter till att stå och uppehålla sig, 24 stycken. Detta 
är en markant skillnad från det förväntade värdet på 14 om nollhypotesen vore sann. 
Åldersgruppen 65+ skiljer sig i sin tur åt andra hållet. 13 stycken har svarat att 
påståendet stämmer in mycket bra vilket är en bra bit lägre än det förväntade antalet på 
20. 

 



61 

 

 

Figur 53. Stapeldiagram ”Jag tycker att det finns goda möjligheter till att stå och 
uppehålla sig: Ålder 

Möjlighet att sitta/vila 

Majoriteten av respondenterna svarade att de ansåg att det fanns goda möjligheter till att 
sitta och vila på platsen.  

På torget finns trädöar och cirkelbänkar som utgör primära och sekundära sittplatser. 
Gehl (2010) menar att denna typ av multifunktionella möblemang skapar intressanta 
stadselement vilket skapar en variation av användandet i stadsmiljön. Under de varmare 
månaderna finns uteplatser på vissa kaféer och restauranger. Sittplatserna uppfyller även 
Gehls (2010) krav på att ryggen ska vara skyddad och Whytes (1980) kriterium om att 
sittplatserna ska vara placerade så att det går att observera andra människor. Utöver 
dessa sittplatser går det att sitta inne i busskuren men för att ytterligare främja sociala 
möten hade fler sittplatser kunnat tillsättas. Torget är visserligen begränsat till ytan men 
det skulle exempelvis kunna placeras individuella sittplatser längs fasaderna. 

Möjlighet att se överskådligt 

Vid enkätundersökningen framkom det att flertalet av de tillfrågade ansåg att platsen 
hade en god belysning och att det var möjligt att se överskådligt. Det gick inte att 
urskilja några stora skillnader inom kontrollgrupperna i denna fråga. Trafiken skapar 
visserligen en barriär mellan torget och andra sidan Långholmsgatan och försämrar 
sikten på andra sidan trottoaren.  

Möjlighet att prata/höra 

Vid frågan huruvida människor upplevde det möjligt att prata och höra på torget svarade 
de allra flesta nej. Flera personer pekade ut störningar orsakade av trafiken såsom buller 
och annat oljud som anledningar till att det var svårt att prata i mobiltelefon eller föra 
konversationer på torget. Svårigheterna med att prata och höra påverkar troligtvis  de 
sociala aktiviteter som hade kunnat genomföras på torget. 
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Möjlighet till aktivitet och mänsklig kontakt 

På platsen finns flera funktioner och tunnelbaneuppgången Hornstull ligger i direkt 
anslutning till torget vilket alstrar en hög koncentration av människor till platsen och 
gör platsen till en central knutpunkt i staden. I Hornhuset som gränsar till torget ligger 
flera butiker och restauranger. Platsen är därför ganska funktionsintegrerad men hade 
stärkts av fler icke-kommersiella aktivieter och att fler restauranger flyttade ut delar av 
sin verksamhet till torget.  

6.1.4 Njutning 

Skala anpassad till den mänskliga dimensionen 

Gehls (2010) princip om korta avstånd och att samla aktiviteter uppfylls på platsen. 
Gehl (20110 skriver även om hur en plats dimensioner avgör hur platsen upplevs, torget 
på Hornstull upplevs relativt anpassat för den mänskliga skalan genom en ganska liten 
yta, täta entréer och korta avstånd mellan aktiviteter gör att en plats uppfattas varm och 
personlig. Den storskaliga vägen samt breda och höga fasaderna gör dock att platsen blir 
mindre anpassad efter den mänskliga skalan genom att det blir svårare att se, höra och 
föra samtal.  

Möjlighet att njuta av positiva klimatupplevelser 

Hornstull torg beskrivs av de tillfrågade inte som en plats där människor slår sig ned för 
att njuta av positiva klimataspekter. Respondenterna har beskrivit platsen som mindre 
trevlig att vistas på till följd av störningar i form av avgaser och buller. Platsen präglas 
istället av människor som passerar torget för att ta sig till tunnelbanan, busshållplatsen 
eller gallerian.  

Estetiska kvaliteter/sinnesupplevelser 

För att mäta hur tilltalande Hornstull torg upplevdes tillfrågades respondenter om hur 
vacker/estetiskt tilltalande de upplever platsen. De flesta svarade ”Dåligt” eller ”Ganska 
bra” på påståendet ”Jag upplever platsen som estetiskt tilltalande” och det gick att se en 
skillnad mellan åldersgrupperna i hur de faktiskt svarat relativt det förväntade antalet 
om nollhypotesen hade varit sann. Den äldre åldersgruppern, 65+, svarade i större 
utsträckning att påståendet stämde dåligt in på dem på påståendet där de också ligger en 
bra bit över det förväntade värdet om nollhypotesen hade varit sann (26 relative 20). 
Den yngsta åldersgruppen, -25, svarade istället tvärtom och det faktiska värdet som 
svarat mycket bra på påståendet överstiger det förväntande (8 relativt 3). 

I samband med att många beskrev platsen som mindre estetiskt tilltalande efterfrågades 
vilka förbättringsförslag som skulle kunna göra platsen mer attraktiv. Då framkom flera 
åsikter där mer grönska och konst efterfrågades, ett återkommande önskemål var även 
att tillsätta mer färg till platsen för att göra den mer attraktiv under vinterhalvåret. Den 
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främsta anledningen till att platsen beskrevs som ful/ej estetiskt tilltalande var trafiken 
som passerar Långholmsgatan.  

 

Figur 54. Hornshuset med BRF Bulten i bakgrunden. Källa: Ellgaard, H. 

6.1.5 Sammanfattning 

Hornstull beskrivs som en modern, urban plats som förändrats under senare år till att bli 
mer homogen och alstra mindre mångfald enligt Jacobs (2005) teori om att stadsdelen 
behöver bestå av olika typer av bostäder där människor med varierande inkomst ska ha 
råd att bo. Gentrifieringen som skett i Hornstull (Ståhle, 2014) har gjort att en ny social 
klass till stor del tagit över området och gjort det mer homogent (Lilja, 2011). Liljas 
(2011) teorier stärks efter samtal med enkätundersökningens respondenter där det 
framkommit att flera i den äldre åldergruppen inte längre känner sig lika ”hemma” på 
platsen då de menar att Hornstull numer är nischad för den yngre generationen. Det är 
något som även kan härledas till att den äldre åldersgruppen uppgav att de tyckte platsen 
var mindre estetiskt tilltalande än de yngre generationerna. Platsen uppfyller emellertid 
Jacobs (2005) mångfaldhetskriterium om blandad arkitektur där starka kontraster ses 
mellan Hornhuset och resterande byggnader. 

Trafiken på Långholmsgatan skapar en barriär mellan torget och andra sidan gatan. Det 
minskar torgets tillgänglighet och enligt Gehl (2010) även folklivet och aktiviteterna 
som sker till fots. För att göra platsen mer attraktiv skulle bilismen följaktligen behöva 
begränsas, vilket även kan kopplas till Jacobs (2005) påstående om att ju mer utrymme 
bilismen ges desto större blir behovet och efterfrågan av bilar.  



64 

 

 

Figur 55. Gehls tolv kvalitetskriterier applicerade på Hornstull torg. Illustration gjord 
av författaren utifrån enkätundersökningens resultat 

Gehls tolv kvalitetskriterier används för att ge en visuell överskådlig bild av platsens 
kvalitéer och används i detta fall för att sammanfatta analysen och belysa Hornstull 
torgs styrkor och svagheter. Ljus färgläggning symboliserar att kriterier uppfylls väl och 
vice versa med mörkare färgläggning.  

Endast ett av Gehls tolv kvalitetskriterier beskrivs som ”mycket bra” enligt författarens 
observationer och enkätundersökningens resultat. Det var kriteriet om att uppleva sig 
skyddad mot våld och kriminalitet och generellt upplevde sig personerna på Hornstull 
trygga. Det som gör att platsen får låga skattningar är främst sammankopplat med 
trafiken som passerar Långholmsgatan. Trafiken var en återkommande förklaring till att 
respondenterna upplevde sig oskyddade mot buller, avgaser, trafik och olyckor. Det var 
även oljud från trafiken som gjorde att människor upplevde det svårt att prata och höra 
vilket försämrade möjligheterna till att utföra sociala aktiviteter. Samt bidrog trafiken 
till att platsen beskrevs som mindre estetiskt tilltalande.  
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6.2 Skärholmstorget   

I mitten av 1960-talet beslutade riksdagen att genomföra det så kallade 
miljonprogrammet som på tio år skulle förverkliga visionen om en miljon nya bostäder i 
Sverige för att reducera bostadsbristen (Andersson, 1997). Skärholmen är en del av 
miljonprogrammet och består till största del av hyreshus som byggdes under denna 
epok, 1965-1975. I generalplanen 1963 fastslogs det att Skärholmen skulle förvandlas 
till ett regionscentrum för närliggande stadsdelar i sydvästra Stockholm och 1968 
invigdes det som fick namnet Skärholmens centrum vilket var ett service- och 
handelscentrum uppbyggd av två torg och gågator (Wirtén, 2011). Syftet med bygget 
var att skapa en plats för ett varierande utbud varor och tjänster (Idestrand, 2007). I 
köpcentrumet finns idag ett blandat service- och nöjesutbud i form av tandläkare, 
hälsovård, restauranger, butiker etcetera. Från början var köpcentrumet beläget öppet 
utomhus men senare, under 1984, kom Storholmsgatan, Byholsgången och 
Lillholmsgången att glasas in för att skapa en inomhusgalleria. Inglasningen innebar att 
Skärholmen gick från att karaktäriseras av ett utomhuscentrum till att bli ett 
inomhuscentrum (Idestrand, 2007).   

 

Figur 56. Skärholmstorget. UrbanPublicPlaces (2015) 

Under åren 2004-2008 skedde en stor ombyggnation av Skärholmens centrum och 
ytterligare delar glasades in med förhoppningen att skapa Sveriges största galleria och 
under samma period privatiserades anläggningen (Wirtén, 2011).   

Näslund (2012) skriver att många av de Stockholmsförorter som kom till under 
miljonprogrammet idag är aktuella för upprustning och ombyggnation. Under 00-talet 
har upprustningar gjorts av utomhusmiljön i Skärholmen vilket resulterat i att 
utflyttningen från stadsdelen avtagit och att människor i högre utsträckning säger sig 
trivas i området (Näslund, 2012). Stockholms stad (2016) anser emellertid att det 
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behövs fler satsningar på området och att få nya bostäder tillkommit sedan 
miljonprogrammet. I stadens budget 2016 har det därför bestämts att över 4000 nya 
bostäder ska byggas i Skärholmen. I samband med att fler bostäder kommer att byggas 
kommer samtidigt satsningar att göras på att stärka området i stort genom att skapa 
mötesplatser, parker och grönområden. Med kopplingar till den nya satsningen har 
Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret genomfört projektet Fokus 
Skärholmen som syftar till att skapa ett socialt hållbart bostadsbyggande där 
medborgarnas åsikter tidigt är med i utformningen av området (Fokus Skärholmen, 
2016).  

6.2.1 Aktiviteter på platsen 

Av respondenterna på platsen svarade cirka 60% att de befann sig på torget på grund av 
nödvändiga aktiviteter, cirka 22% sysselsatte sig med valbara aktiviteter och cirka 18% 
utförde sociala aktiviteter. Vilket innebär att platsen attraherar människor i olika syften. 
Det är dels en plats som människor passerar på väg till tunnelbanan eller gallerian men 
även en plats där människor väljer att stanna upp och utföra sociala aktiviteter som att 
sitta på en uteservering, samtala och njuta av en fin väderdag.  

 

 

Figur 57. Aktiviteter vid Skärholmstorget. Illustration gjord av författaren 

6.2.2 Skydd 

Nedanstående avsnitt går igenom hur väl Skärholmstorget uppfyller kvalitetskriterierna 
kopplade till skydd.  

Skydd mot trafik och olyckor 

Trafiksepareringen innebär att Skärholmstorget är fritt från biltrafik vilket gör att 
människor automatiskt är skyddade från trafik, avgaser och buller på nära håll. Vilket 
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sannolikt kan kopplas till att 65% beskriver sig som mycket bra, och endast 4% som 
dåligt, skyddade från trafik och olyckor. Däremot präglas området utanför torget av 
stora motorvägar vilket innebär att torget inte är helt skyddat från avgaser och buller på 
ett längre avstånd.  

Trygghet  

Tack vare en funktionsblandad miljö på torget och trafikförbindelser som genererar en 
hög frekvens av människor så pågår det under dagtid konstant någon form av rörelse på 
torget. Tillsammans med tunnelbanan är gallerian vad som genererar flest människor till 
platsen och de största anledningarna till att folk passerar området. Längs torgets alla 
fasader ligger butiker och annat serviceutbud vars entréer vetter mot torget. Således 
bidrar de till en naturlig bevakning och rörelse under dagtid. Under vardagar pågår det 
aktiviteter fram till klockan 20 på kvällen och därefter är torggrillen och mataffärerna 
öppna fram till 22 (skhlm.se).  

Kvarter Måsholmen som lägger längs torgets östra sida är det enda bostadsområde 
beläget vid torget men de två nedersta våningarna i huset rymmer butikslokaler och 
kontor. Alltså sker ingen naturlig övervakning av torget från de nedersta våningarna 
under sena kvällar och nätter då de boende bor på våning tre, fyra och fem och har dålig 
uppsikt över torget. Tunnelbaneuppgången är öppen lördag natt men stänger andra 
dagar före midnatt. När aktiviteterna avtar blir det tomt och stillsamt på torget då det 
saknas funktioner med nattöppen aktivitet som alstrar människor dygnet runt. Det kan 
vara en av anledningarna till att majoriteten av de tillfrågade beskriver Skärholmstorget 
som en otrygg plats under kvällstid. 

Vid mätning av trygghetsupplevelsen under dagtid uppmärksammades inga skillnader 
mellan kontrollgrupperna och överlag sade sig de allra flesta känna sig trygga. Vad 
gäller mätningen av upplevd trygghet under kvällstid påvisades dock andra resultat och 
nära 50 % av respondenterna uppgav sig vara otrygga. Vid oberoendetesten av denna 
fråga upptäckes stora skillnader mellan hur kvinnor och män svarat, där kvinnor i 
mycket större utsträckning upplevde sig otrygga. Det observerade värdet över hur 
många kvinnor som känner sig trygga under kvällstid var mindre än en tredjedel av det 
förväntade värdet. Samtidigt som det observerade värdet för samma kategori för män 
var nära dubbla det förväntade värdet. Resultaten stärks av tidigare forskning (se bland 
annat NTU, 2016 och Andersson, 2002) som konstaterar att kvinnor känner sig 
betydligt mer otrygga under sena och mörka kvällar. Enligt undersökningen råder det 
inte något lika starkt samband mellan de andra kontrollgrupperna.  



68 

 

 

Figur 58. Stapeldiagram. ”Jag känner mig trygg under kvällstid”: Kön 

Det framgick även påtagliga skillnader mellan könen i huruvida de upplevde sig 
avslappnade på Skärholmstorget vilket sannolikt kan kopplas samman med en ökad 
upplevelse av otrygghet under kvällstid. Kvinnor beskrev sig vara mindre avslappnade 
än männen på Skärholmstorget. Det observerade antalet personer som svarade ”dåligt” 
på hur avslappnade de kände sig översteg det förväntade värdet för kvinnor medan 
tvärtemot gällde för männen där ett p-värde under 1% indikerar på att mothypotesen 
stämmer, det vill säga att skillnader råder mellan könen. Vad gällde ålder, etnisk 
bakgrund och utbildningsnivå föreföll nollhypotesen stämma, nämligen att ingen 
skillnad fanns mellan kontrollgrupperna. Vilket är något som talar emot tidigare 
forskning (se bland annat NTU, 2016) som menar att skillnader visst finns mellan dess 
kontrollgrupper i hur trygga de upplever sig i offentliga miljöer.  

 

 

Figur 59. Stapeldiagram. ”Jag känner mig avslappnad här”: Kön 

När det kommer till hur mycket de tillfrågade litar på andra människor på 
Skärholmstorget upptäcktes skillnader mellan olika utbildningsnivåer, kön och etnisk 
bakgrund. Något som tycks sammanfalla med tidigare studiers resultat (se bland annat 
NTU, 2016). Kvinnor har i högre utsträckning svarat på att de inte litar på andra 
människor på platsen än vad män har. Även utbildningsnivå förefaller ha betydelse för 
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hur mycket en person litar på andra personer. Bland personerna med förgymnasial och 
gymnasial utbildning är det fler observerade personer som svarat ”dåligt” än vad som 
förväntats. Medan tvärtemot gäller för personerna med eftergymnasial utbildning, som 
tycks lita på andra personer i högre grad.  

 

 

Figur 60. Stapeldiagram. ”Jag litar på andra människor här”: Kön 

 

Figur 61. Stapeldiagram. ”Jag litar på andra människor här”: Utbildningsnivå 

Sammanfattningsvis är trygghetsaspekten det kriterium som Skärholmstorget uppfyller 
sämst av Gehls tolv kvalitetskriterier. Platsen upplevs som otrygg under kvällstid av de 
tillfrågade vilket i stor utsträckning styr människors användning av platsen under sena 
kvällar. Det är även den fråga där störst skillnader kunnat ses mellan hur de olika 
kontrollgrupperna svarat på enkätundersökningen där märkbara skillnader observerats 
mellan könen då kvinnor upplever sig mindre trygga, mindre avslappnade och i mindre 
utsträckning litar på andra människor.  

Skydd mot yttre faktorer 

Det relativt stora och öppna torget ger inte de bästa förutsättningarna till skydd från 
vind. Ovanför tunnelbaneutgången finns ett tak ut som skyddar mot regn och snö och 
under den tiden på dygnet som gallerian och tunnelbaneingången är öppna kan 
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människor även söka skydd där. Människors upplevelse av platsen verkar dock inte 
påverkas särskilt mycket av de ogynnsamma utgångspunkterna då de allra flesta 
beskriver sig ganska eller mycket bra skyddade från väder, vind, buller och avgaser.  

6.2.3 Komfort 

I följande avsnitt redovisas för hur Skärholmstorget uppfyller kvalitetskriterierna 
kopplade till komfort.  

Möjlighet att gå 

Tillgängligheten utifrån ett framkomlighetsperspektiv är god på Skärholmstorget. 
Markens beläggning är lätt att gå på och tycks inte innebära några hinder för 
funktionshindrade, äldre, barn och cyklister. I generalplanen från 1963 beskrevs en 
vision om att skapa ett trafikseparerat Skärholmen där gång- och biltrafiken var skild åt. 
Därför uppfördes gångtunnlar, gångbroar och bilfria gångvägar (Söderström, 2003).  

 

Figur 62. Markbeläggning Skärholmstorget. Foto av författaren 

Tillgängligheten utifrån ett ägandeperspektiv är sämre då den försämrats av att  flera 
gator glasats in och endast nås under tiderna som gallerian är öppen. Privatiseringen gör 
dessutom det offentliga rummet mindre tillgängligt för alla människor då det främst 
lockar människor som har råd att handla i affärerna eller äta på restaurangerna. 

Möjlighet att stå och uppehålla sig 

Vad gäller möjligheten till att stå och uppehålla sig har testerna visat på skillnader 
mellan åldersgrupperna. Den yngsta åldersgruppen anser att förutsättningarna för att stå 
är bättre än vad de äldre åldersgrupperna angett och den äldsta åldersgruppen anser att 
förutsättningarna är sämst.  
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Figur 63. Stapeldiagram. ”Jag tycker att det finns goda möjligheter att stå och 
uppehålla sig här”: Ålder 

Möjlighet att sitta/vila 

Enligt Whyte (1980) och Gehl (2010) är funktionella sittplatser en av de viktigaste, om 
inte den viktigaste, faktorn till att människor väljer att stanna kvar på en plats. Vid 
enkätundersökningen framkom det att merparten av respondenterna tyckte att det fanns 
goda sittmöjligheter på Skärholmstorget.  

På Skärholmstorget är sittplatser placerade runt de två dammarna och människor sitter 
vända in mot dammarna. Enligt Whytes (1980) teori är placeringen av sittbänkarna god 
då människor tenderar att vilja sitta nära vatten då det har en lugnande och stimulerande 
effekt för betraktaren. Däremot observerade Whyte (1980) i sina observationer att 
kvinnor tenderade att vilja sitta längs en plats kanter där de kunde ha god uppsikt över 
området medan män hellre satt centrerade med blicken vänd mot gatan. Något som kan 
sammankopplas med NTU (2016) som konstaterar att kvinnor i högre utsträckning än 
män upplever sig otrygga i det offentliga rummet. Om Whytes (1980) observationer går 
att applicera på Skärholmstorget skulle det därför kunna innebära att sittplatserna inte är 
optimala i den bemärkelsen att kvinnor möjligtvis kan uppleva otrygghet av att sitta 
med ryggen vänd mot folkflödet.  
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Figur 64. Sittplatser på Skärholmstorget. Foton tagna av författaren 

Möjlighet att se överskådligt 

Torgets stora och öppna yta skapar goda förutsättningar för att kunna se torget 
överskådligt och de aktiviteter som sker där. Över dagtid är således sikten god men 
under kvällstid och när butikerna och serviceutbudet på bottenvåning stängt blir flera av 
fasaderna mörka. Belysningen på torget består av höga lampor utplacerade längs torgets 
fasader. Vid frågan om belysningen var tillräckligt bra verkade det vid första ögonkastet 
som om svaret var ganska bra eller mycket bra. Men när nollhypotesen testades 
upptäcktes en signifikant skillnad inom kontrollgruppen kön, där kvinnor i större 
utsträckning beskrev sig missnöjda med belysningen.  

 

Figur 65. Belysning och Torggrillen. Foton tagna av författaren 

 

 



73 

 

Möjlighet att prata/höra 

De allra flesta tyckte att det fanns goda möjligheter till att prata och höra vilket kan 
kopplas till god potential för att utföra sociala aktiviteter på platsen. Avsaknaden av 
trafik innebär att inga störningar i form av buller stör människor på platsen.  

Möjlighet till aktivitet och mänsklig kontakt 

Enligt Jacobs (2005) är en av de viktigaste faktorerna bakom att en plats upplevs 
attraktiv att den alstrar mångfald. Mångfald i den bemärkelsen att en variation av 
människor, byggnader och funktioner samverkar på platsen. En hög koncentration av 
människor behöver finnas i stadsdelen som är där av olika anledning vilket innebär att 
platsen ska kunna användas för olika slags funktioner (Jacobs, 2005). Skärholmstorget 
är i högsta grad en funktionsintegrerad plats. På platsen finns bland annat en kyrka, 
Skärholmens centrum med alla dess butiker, tunnelbanestation, bingohall, ett stort 
serviceutbud, mataffärer med mera. Under årets varmare månader anordnas dessutom en 
torgmarknad på torget vilket alstrar många människor.  

I ett funktionsintegrerande avseende är det emellertid negativt för torget att de flesta av 
områdets butiker ligger inuti gallerian. Gallerian alstrar visserligen människor till torget 
men de flesta passerar bara torget på väg in eller ut från gallerian. Wirtén (2010) lyfter 
dessutom fram en viss problematik med gallerians påverkan på torget då butikerna i 
gallerian verkar under andra premisser än butikerna kring Skärholmstorget vilket skapar 
en skarp kontrast mellan gallerian och torget. Det skapar en svårare miljö för 
verksamheter på torget att konkurrera med gallerians utbud och låga priser som de stora 
kedjorna kan erbjuda (Wirtén, 2010). 

6.2.4 Njutning 

För att skapa en levande stadsmiljö där människor mår bra räcker det inte att endast se 
till de praktiska behoven. För att människor ska alstras till en plats krävs att platsen 
upplevs njutningsfull och att material, färger, växtlighet och den fysiska utformningen 
skapar en attraktiv helhet som bjuder in till rekreation och njutning (Gehl, 2010). I 
nedanstående avsnitt presenteras enkätundersökningens resultat för hur väl kriterierna 
för njutning uppfylls.  

Skala anpassad till den mänskliga dimensionen 

Skärholmstorget är ett tämligen stort torg som omges av relativt höga byggnader. Den 
stora öppna ytan innebär att torget i mindre utsträckning är anpassat efter den mänskliga 
skalan än exempelvis Hornstull torg.  

Möjlighet att njuta av positiva klimatupplevelser 

Förutom bänkarna kring dammarna finns sittmöjligheter på individuella sittplatser som 
går att snurra på. De individuella sittplatserna ger möjligheten till människor att själva 
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välja om de vill sitta vända mot solen eller skuggan, om de vill sitta vända mot fontänen 
eller förbipasserande eller om de vill sitta i grupp eller ensamma (Whyte, 1980). En 
sådan variation av möjligheter leder till att fler människor söker sig till torget och 
stannar kvar (Whyte, 1980).  

Estetiska kvaliteter/sinnesupplevelser 

Skärholmstorget ritades 1964 av den svenske landskapsarkitekten Gunnar Martinsson 
vars stil kännetecknades av geometriska former och enkelhet vad gäller färg-, form- och 
materialval (Möller, 2006). Torgets södra fasad består av Skärholmen centrums yttre 
struktur vilken till en början bestod av öppna gågator mellan Skärholmstorget och 
Måsholmstorget men som senare kom att glasas in (Rittsél, 2003).  

Torgets norra del gränsas av tunnelbaneuppgången, en pressbyrå-butik, mataffär och 
diverse serviceutbud. Den östra sidan kantas av Gula huset vilket är av en iögonfallande 
senapsgul kulör, fem våningar högt, har rundade hörn och utstående fönster i 
burspråkstil. Huset täcker upp hela kvarteret mellan bussterminalen och 
Skärholmstorget. I husets bottenvåning huserar ett kafé, apotek, en affär och en för 
tillfället tom lokal. Första våning består av kontor och på våning två-fem ryms 124 
lägenheter.  

 

Figur 66. Gula huset. Källa: Ellgaard, H. 

Skärholmstorgets västra fasad utgörs av Skärholmens kyrka vilken uppfördes 1976 
(Rittsél, 2003). Byggnadens ytter- och innerväggar bestående av mörkbrunt tegel och 
slutna fasader gör att den särskiljer sig från övrig centrumbebyggelse vilket är andra 
exempel på tidstypiska drag. Kyrkans tak är byggt av kopparplåt och bredvid kyrkan 
står ett fristående klocktorn (svenskakyrkan.se).  



75 

 

 

Figur 67. Skärholmens kyrka (Källa: Almqvist, S.) och torgets norra fasad, foto taget av 
författaren  

Torget omsluts alltså av en varierande och intressant arkitektur vilket enligt Jacobs 
(2005) är en förutsättning för att en plats ska alstra mångfald. Skärholmstorget utgör en 
sluten yta då dess fyra fasader tydligt formar en geografisk avgränsning för platsen 
vilket enligt Sittes (1982) resonemang kännetecknar en attraktiv plats. På torget finns 
kastanjeträd jämnt fördelade över ytan. På Skärholmstorgets norra del finns två 
rektangulära dammar med fontäner inuti belägna jämte varandra. Belysningen och 
träden är placerade med jämna mellanrum över hela torget och uppfyller således Sittes 
(1982) krav på att grönskan ska vara integrerad med hela området. De två dammarna är 
emellertid centrerade i torgets mitt och ramas in av sittplatserna, vilket ur Sittes (1982) 
perspektiv gör att torget kan upplevas mindre som en sluten enhet.  

Generellt sade sig majoriteten hålla med om påståendet att Skärholmstorget är en vacker 
plats, där 46% menar att påståendet stämmer in mycket bra och 36% att påståendet 
stämmer in ganska bra. Från vad som framkommit av enkätundersökningen går det inte 
att upptäcka några attitydskillnader mellan olika kontrollgrupper i deras upplevelse av 
Skärholmstorget som en estetiskt tilltalande plats.  

Vid mätningen av huruvida de tillfrågade skulle beskriva att platsen utstrålar en positiv 
atmosfär framkom inte heller några signifikanta skillnader mellan kontrollgrupperna. 
Överlag höll de flesta respondenter helt eller delvis med om påståendet och endast 16% 
uppgav att påståendet dåligt stämde in på deras åsikt.   
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6.2.5 Gehls tolv kvalitetskriterier  

För att sammanfatta analysen av Skärholmstorget visas en visuell bild av Gehls tolv 
kvalitetskriterier och i vilken utsträckning dessa uppfylls där en ljusare färg innebär att 
kriteriet uppfylls väl. Sex av tolv kriterier uppfylls som mycket goda. Platsens höga 
funktionsintegration gör att möjligheterna till aktivitet är höga . Trafiksepareringen gör 
att skyddet mot trafik och olyckor är bra och att avsaknaden av buller gör 
förutsättningarna för att prata och höra goda. Torgets stora fysiska yta kopplas samman 
med att kriterierna skala anpassad till den mänskliga dimensionen och skydd mot väder, 
och framförallt vind, uppfylls något sämre. Men den stora öppna ytan skapar en 
lättöverskådlig plats med plats att stå och uppehålla sig på. Möjligheterna till att sitta 
och vila samt njuta av positiva klimataspekter skulle kunna förbättras ytterligare genom 
fler och varierande sittplatser.  

Den varierande arkitekturen och torgets dammar, kastanjeträd och belysning skapar en 
intressant plats att vistas på som beskrivs som estetiskt tilltalande av de tillfrågade. 
Positiva sinnesupplevelser hade emellertid kunnat stimuleras ytterligare genom inslag 
av färg och konst för att stärka torgets identitet. Vad gäller skydd mot våld och 
kriminalitet samt upplevelsen av trygghet uppfylls kriterierna desto sämre och det går 
att upptäcka stora skillnader mellan hur de olika kontrollgrupperna har svarat. En del i 
förklaringen till att torget upplevs otryggt under sena kvällar och nätter kan vara att 
folket töms på folk då och ingen naturlig övervakning sker. För att stimulera till en mer 
trygg miljö skulle således fler aktiviteter behöva ske över hela dygnet så att människor 
befinner sig på platsen även under sena kvällar och nätter.  
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Figur 68. Gehls tolv kvalitetskriterier applicerade på Skärholmstorget. Illustration 
gjord av författaren utifrån enkätundersökningens resultat 
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7. Diskussion  

I takt med att den socioekonomiska segregationen ökar inom Stockholm och människor 
blir mer uppdelade efter etnisk och socioekonomisk bakgrund så fyller de offentliga 
rummen en viktig samhällsfunktion. I en stad vars stadsdelar blir mer segregerade från 
varandra har det offentliga rummet potential att verka som en sammanbindande kraft för 
att föra samman människor från olika delar av staden. Att skapa attraktiva miljöer i hela 
Stockholm blir därför avgörande för att nå målet med att uppnå ett Stockholm som 
växer samman istället för isär. För att de offentliga rummen ska kunna användas som 
gränsöverskridande platser som motverkar sociala strukturer krävs det att människor vill 
vistas i dem vilket i sin tur kräver att människor känner sig trygga och välkomnade där.  

Det har blivit tydligt att det offentliga rummet består och begränsas av såväl fysiska 
som sociala aspekter. Fördelaktiga offentliga rum kännetecknas av att de erbjuder en 
variation av funktioner och aktiviteter, människor kommer därför dit av flera olika 
anledningar och förs samman i rummet. När människor väl samlats på en plats kommer 
de gemensamt att fungera som den viktigaste parametern för att alstra mer människor 
och en positiv spiral av folkliv har påbörjats. För att attrahera alla grupper i samhället, 
det vill säga människor i varierande åldrar; kön och social bakgrund, krävs att platsen 
präglas av mångfald. Mångfald i den bemärkelsen att olika typer av arkitektur, 
sittplatser, funktioner och målpunkter ryms på samma plats.  

Människor har olika preferenser och tycke och attraktivitet är till största del ett 
subjektivt och svårdefinierat begrepp. I denna studie har Jan Gehls kvalitetskriterier 
använts för att kunna analysera hur attraktiv en plats är. Metoden genererar en 
överblickbar bild av en plats styrkor och svagheter. Kriterierna utgår från parametrarna 
skydd, komfort och njutning som sedan bryts ned i tolv kriterier som alla måste 
uppfyllas för att en plats ska uppskattas av stadens medborgare. Viktiga parametrar som 
identifierats för att skapa attraktiva offentliga rum är trygghet, tillgänglighet, att 
människans behov varit i fokus vid utformningen, möjligheter till att njuta av positiva 
klimataspekter och möjligheten till att utföra en varierande typ av aktiviteter. Social 
närvaro av andra människor definieras som en av de viktigaste parametrarna till att en 
plats ska upplevas trygg då det skapar en slags social övervakning 

En plats identitet definieras av både fysiska och sociala aspekter vilket gör att 
människors mentala upplevelse och känslor av platsen är lika viktiga som dess fysiska 
utformning. För att stadsplanerare ska förstå en plats behövs därför en dialog föras med 
människorna som använder platsen i sin dagliga vardag. Detta examensarbete belyser 
därför betydelsen av att involvera medborgarna i diskussionen av hur stadsdelarna de 
lever i ska utvecklas.  

Hur väl uppfyller de studerade platserna Gehls tolv kvalitetskriterier? 
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Platserna liknar varandra i den bemärkelsen att de båda gränsar till en galleria och en 
tunnelbaneuppgång. Detta är funktioner som genererar människor till platsen oberoende 
av platsens fysiska egenskaper. Båda platserna präglas alltså av det Gehl kallar för 
nödvändiga aktiviteter vilket innebär att lägre krav kan ställas på den fysiska miljön 
utan att människor kommer att sluta komma dit. Vad som däremot skiljer dem åt är 
deras förmåga att få människor att stanna kvar och uppehålla sig på platsen. I den 
bemärkelsen är Skärholmstorget en mer attraktiv plats än Hornstull torg. För att 
människor ska välja att stanna kvar och utföra valbara eller sociala aktiviteter ställs 
alltså högre krav på den fysiska utformningen.  

En av de mest påfallande skillnaderna mellan platserna är att Skärholmstorget är en 
trafikfri plats medan Hornstull i allra högsta grad präglas av den höga trafikdensitet som 
passerar Långholmsgatan. Skärholmstorgets avsaknad av trafik gör att platsen 
automatiskt befrias från buller, avgaser och trafikolyckor. Frånvaron av trafik gör det 
lättare att prata och höra vilket ökar chanserna för att socialt liv uppstår. Trafiken vid 
Hornstull var en återkommande anledning till att respondenterna uppgav sig stressade 
på platsen och till lägre grad uppleva platsens atmosfär som god. Långholmsgatans 
trafik fungerar dessutom som en effektiv barriär mellan gatans trottoarer och skapar en 
plats delad i två delar. Trafiken bidrar även till att sikten försämras och det kan vara 
svårt att få en överblick över motsatt trottoar.  

Studiens resultat har visat att Skärholmstorget fungerar som en viktig samlingsplats för 
service, handel och kollektivtrafik. Det är de småskaliga handels- och 
restaurangverksamheterna som är verksamma kring torget och är mest betydelsefulla för 
dess rumslighet och aktivitet och det är därför av betydelse att dessa småskaliga 
målpunkter inte blir utkonkurrerade av de storskaliga affärer som ryms inom gallerian. 
Torghandeln som sker under de varmare månaderna bidrar till en levande plats som 
alstrar mycket människor.  

Mångfalden av småskaliga verksamheter, mångkulturellt affärs- och restaurangutbud 
ger Skärholmstorget en unik och genuin identitet som upplevs anpassad till den 
mänskliga skalan. Platsens identitet styrks ytterligare av den mångfald av arkitektur som 
ramar in platsen och skapar en slutenhet. Den tidstypiska 60-talsdesignen av kyrkan och 
markbeläggningen av rött tegel i ett rutnät i kontrast med Gula huset och gallerian 
skapar en visuellt intressant plats för besökaren. Privatiseringen och inglasningen av 
gatorna påverkar emellertid platsens tillgänglighet i en negativ mening då gallerian 
skapar skarpa kontraster mellan inomhus och utomhus.  

Inglasningen av gatorna innebär att de endast är tillgängliga under gallerians öppettider 
vilket leder till att tillgängligheten av platsen försämrats. Inglasningen av stråken bidrar 
dessutom till en sämre översiktsmöjlighet av platsen då den visuella upplevelsen är att 
stråken är en del av gallerian. Gallerians betydelse för Skärholmstorget är således 
komplex, den för med sig problem men är samtidigt en stark målpunkt som alstrar ett 
stort antal människor till platsen. För att ytterligare stärka platsens attraktivitet är 
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således en möjlighet att inglasningen tas bort och gatorna öppnas upp igen för 
allmänheten. Det skulle öka överblickbarheten över torget, göra gatorna tillgängliga 
under dygnets alla timmar och föra människor till platsen i fler ickekommersiella syften.  

Skärholmstorget är till ytan en större plats än Hornstull vilket ger det andra 
förutsättningar till att rymma en större variation av funktioner. Hornstull torg är en 
mindre plats som är bättre anpassad till den mänskliga dimensionen. Platsen beskrivs 
som modern och trendig plats och attraherar framförallt de yngre åldersgrupperna.  

För att ytterligare stimulera det sociala samspelet mellan människor skulle fler 
sittplatser vara att föredra på båda platser. Då tidigare studier visat att kvinnor ogärna 
sitter med ryggen vänd mot folklivet skulle dubbelsidiga sittplatser kunna komplettera 
de nuvarande. För att öka möjligheterna till att njuta av positiva klimataspekter skulle 
exempelvis Skärholmstorgets östra fasad med kvällssol kunna utnyttjas mer effektivt 
med fler sittplatser och bord. Förslag som kommit in under enkätundersökningen vid 
både Hornstull och Skärholmstorget är att göra platserna mer färgrika, där den grå 
betongfasaden ovanför Skärholmstorgets tunnelbanestation pekas ut som en fasad att 
måla i en glad färg. Genom att skapa fler ickekommersiella målpunkter på torgen skulle 
fler målpunkter skapas på dem. Skärholmstorgets bibliotek är ett exempel på en 
ickekommersiell verksamhet som hade kunnat flytta ut en del av sin verksamhet på 
torget genom att exempelvis skapa läsplatser och bänkas längs fasaden.  

Går det att identifiera skillnader mellan hur människor med varierande kön, ålder, 
utbildningsnivå och etniskt bakgrund upplever platserna? 

De statistiska analyserna har visat att det går att påvisa skillnader i hur olika grupper 
känner sig och upplever platserna. Nollhypotesen gick att förkasta flest gånger i 
platsanalysen för Hornstull, vilket rimligtvis kan korrelera med en högre svarsfrekvens 
och därav ett  större dataunderlag. Det hade därför varit intressant att samla in fler svar 
från medborgare på Skärholmstorget och undersökt om resultaten förändrats.  

χ2-testen har genererat de mest markanta skillnaderna i svarsfrekvensen inom de olika 
kontrollgrupperna vad gäller frågor kopplade till otrygghet. Detta examensarbete stödjer 
därför tidigare studiers resultat som kommit fram till att kvinnor upplever sig betydligt 
mer otrygga än män under sena kvällar och nätter vilket begränsar deras användande av 
de offentliga rummen.  

Vid Skärholmstorget påvisas skillnader mellan kön vad gäller hur trygga de upplever 
sig under kvällstid, hur avslappnade de känner sig på platsen och hur väl de litar på 
andra människor. I samtliga fall är det kvinnorna som upplever sig mer otrygga än 
männen. Platsanalysen för Hornstull torg visar på fler skillnader inom grupperna. För 
Hornstull torg visar χ2-testerna på skillnader mellan könen i hur skyddade de känner sig 
från trafik och olyckor, hur trygga de är under kvällstid samt hur skyddade de känner 
sig från väder, vind, buller och avgaser. Vid Hornstull går det även att påvisa skillnader 
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mellan olika utbildningsbakgrund i huruvida de litar på andra människor på platsen, där 
högutbildade till större grad litar på andra människor. En tes som även den stärks av 
tidigare forskning.  

Vid Hornstull går det även att urskilja skillnader mellan olika åldersgrupper i hur väl de 
upplever att underhåll fungerar på platsen och i hur estetiskt tilltalande de upplever 
platsen, något som kan tänkas kopplas samman med att platsen gått igenom en 
gentrifiering där många beskriver platsen som att numer vara nischad för den yngre 
målgruppen. Vad gäller etnisk bakgrund har χ2-testerna endast detekterat en skillnad i 
hur estetiskt tilltalande de beskriver Hornstull. Tidigare forskning har identifierat etnisk 
bakgrund som en parameter som går att kopplas till högre otrygghetsupplevelse, något 
som alltså inte stärks av denna studie men det bör repeteras att testerna baserat på ett 
relativt litet datamaterial sett ur statistiska mått.  
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8. Slutsats 

Utifrån de teoretiska avgränsningar och slutsatser som gjorts och dragits i denna studie 
och med underlag av den statistiska undersökningen gällande vad som skapar en 
attraktiv plats och utifrån studiens resultat så betraktas Skärholmstorget som en mer 
attraktiv plats än Hornstull torg. På Skärholmstorget sker ett mer varierande och levande 
stadsliv och förklaringen tycks ligga i både planeringen och utformning av platsen. 
Redan i planeringsstadiet av torget var syftet att skapa en funktionsintegrerad plats med 
flera målpunkter som förde människor dit. Något platsen åstadkommit genom en 
blandning av funktioner som handel, bibliotek, kyrka, restauranger och hälsovård. En 
variation av privata och offentliga funktioner bidrar till ökad mångfald och fler slags 
målpunkter.  

Hornstull torgs huvudsakliga brister som offentlig plats är framförallt kopplade till den 
hårt trafikerade Långholmsgatan som fungerar som en markant barriär på platsen. 
Trafiken försvårar möjligheten till att utföra så kallade sociala aktiviteter på platsen då 
buller gör det svårt att prata och höra, trafiken gör att människor upplever sig mindre 
avslappnade, platsen upplevs som mindre överblickbar.  

Examensarbetets resultat visar att det föreligger skillnader mellan hur olika 
samhällsgrupper känner sig i det offentliga stadsrummet, vilket även uppdagats i 
tidigare studier. Vid analys av datamaterial insamlat på Hornstull torg framkom fler 
skillnader inom kontrollgrupperna jämfört med Skärholmstorget. Det kan bero på att en 
större mängd data samlades in på Hornstull torg under enkätundersökningen. På 
Hornstull torg kunde inga större skillnader ses med avseende på etnisk bakgrund. Störst 
skillnader inom kontrollgrupper upptäcktes mellan könen och mellan olika 
åldersgrupper. Kvinnor uppgav sig vara mindre trygga än männen under kvällstid och 
vara sämre skyddade från trafik, olyckor, väder, vind och avgaser. Den äldre 
åldersgruppen kände sig mer otrygga kvällstid jämfört med de yngre personerna. Den 
äldre åldersgruppen upplevde det även svårare att prata och höra samt att det fanns 
sämre möjligheter till att vila och stå. Yngre personer beskrev platsen generellt som mer 
estetiskt tilltalande och utbildningsnivå tycktes korrelera med tillit till andra människor. 
Där en högre utbildningsnivå innebar en högre tillit till andra människor på platsen. 

På Skärholmstorget upptäcktes framförallt skillnader mellan könen när det kom till de 
enkätfrågor som handlade om otrygghet. Exempelvis upplevde sig kvinnorna mer 
otrygga under kvällstid, mindre avslappnade och litade mindre på andra människor än 
vad männen gjorde. Liksom på Hornstull torg sågs en skillnad mellan hur personer med 
olika utbildningsnivå sade sig lita på andra människor, även på Skärholmstorget litade 
personer med eftergymnasial utbildning som mest på andra personer.  
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9. Begränsningar och förslag på framtida studier 

Detta examensarbete har begränsats av dess tidsram vilket har medfört att alla aspekter 
inte kunnat undersökas på det djup som hade varit önskvärt och studiens resultat kan i 
vissa fall uppfattas abstrakta. Många frågor har uppkommit under arbetets gång som 
inte hunnit besvaras och studien har sannolikt styrts av det teoretiska urval som gjordes 
under arbetets början.  

Det bör även återigen poängteras av studiens statistiska resultat baserar på, åtminstone i 
den statistiska kontexten, ett tämligen litet underlag. Det går därför inte att dra alltför 
djupa slutsatser av studiens resultat men samtidigt stärks studiens resultat i viss mån av 
tidigare studier och forskning vilket förstärker dess trovärdighet.  

Det hade varit intressant att applicera det framtagna tillvägagångsättet för att analysera 
ett offentligt rum på fler platser för att testa dess tillämpbarhet. Det hade även varit 
intressant att jämföra studiens resultat med internationella studier och jämföra svenska 
förutsättningar med exempelvis en offentlig plats i Sydeuropa. I studien har 
Skärholmstorget och Hornstull studerats som geografiskt avgränsade platser och ingen 
hänsyn har tagits till dess omliggande miljö eller stadsdelen i stort. För att ytterligare 
bredda förståelsen för vilken roll platserna spelar i samhället hade det varit intressant 
med framtida studier där examensarbetets resultat kompletteras med en bredare analys 
av stadsdelarna Skärholmen och Södermalm.  
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Stadsbyggnad. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola. 

NTU (2016). Nationella trygghetsundersökningen 2006-2016 – Regionala resultat. 
Rapport 2017:2.  

Näslund, E. (2012) Miljonarvet. Arkitekten, (9). 

Olsson, Sören (1998). Det offentliga stadslivets förändringar. Göteborg: Centrum för 
byggnadskultur.  

Pain, Rachel (2001) Gender, Race, Age and Fear in the City. Department of Geography, 
University of Durham.  

Pain, Rachel (2000) Place, social relations and the fear of crime: a review. Division of 
Geography and Environmental Management, University of Northumbria.  

Partridge, Emma. (2005) Social sustainability’: a useful theoretical framework?  

Pressman, N. (1987). Images of The North: Cultural Interpretations of Winter. Winter 
Communities No. 5. 

Rådberg, J. (2010) Attraktiva kvarterstyper – en undersökning av bebyggelse, 
befolkning och attraktivitet I Stockholm söderort. Stockholm. 



86 

 

Saunders, M. (2012) Research Methods for Business Students.  

Sitte, C. (1982) Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser : ett bidrag till 
lösningen av dagens frågor rörande arkitektur och monumental skulptur med särskild 
syftning på Wien (Sidenbladh, Göran övers.) Stock- holm: Arkitektur.  

Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (2015). 
Stockholms stad. 

Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för 
hållbar utveckling. Stockholm: Sveriges Riksdag.  

Statens folkhälsoinstitut, ”Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska 
utveckling”, 2007:8. 

Stockholms läns landsting (2014) ”Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms 
län, Öppna jämförelser 2014”. 

Ståhle, A. (2014). Social uppgradering möter motstånd. Arkitekten, vol.11.  

Söderström, G. Et al. (2003) Stockholm utanför tullarna: nittiosju stadsdelar i 
ytterstaden.  

Rittsél, J. (2003). Skärholmen. I: Söderström, G. (red.) Stockholm utanför tullarna: 
Nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Stockholm: Stockholmia förlag. 
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