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Förord
Några av våra mest uppskattade offentliga platser i de skånska kommunerna är över 1000 år gamla. De 
medeltida torgen lockar invånare och besökare att mötas och trivas i mångfunktionella, vackra och cen-
tralt belägna platser. Många av de platser som skapats de senaste 70 åren kommer inte alls upp till dessa 
kvaliteter, hur kommer detta sig? Har vi inte lärt oss något alls trots kraftigt ökade ekonomiska, tekniska 
och sociala resurser? Vad är det för ideal och processer som ligger bakom skapandet av dagens offentliga 
rum? Jag är främst intresserad av hur tätortens centrala platser och stråk fungerar och hur de blir attrakti-
va. Vad är det för kvaliteter som vi behöver skapa i dagens stadsbyggande och hur gör vi detta?

Till min hjälp har jag tagit framför allt tre stadslivskritiker som ifrågasatt funktionalismens stadsideal 
under de senaste 70 åren, Jane Jacobs, Jan Gehl och Alexander Ståhle. Jacobs varnade redan på 1950-talet 
för den stadsomvandling som hade inletts i USA och slog särskilt vakt om de mångfunktionella stadskvar-
teren med starka sociala nätverk. Att bygga stad för människor och inte exploatörer, investerare och bilar. 
Även Gehl satte tidigt människan i centrum och uppmärksammade stadens liv mellan husen på de offent-
liga och halvoffentliga platserna. Redan på 1970-talet talade han för den mänskliga skalan och upplevelsen 
men fick inte riktigt gehör förrän på 2000-talet. Idag är hans arkitektkontor Gehl Architects verksamma i 
stora delar av världen. Alexander Ståhle är betydligt yngre och har i sitt arbete tillsammans med kollegor 
på företaget Spacescape försökt hitta redskap och metoder samt nyckeltal för vad den goda stadsplanering-
en utifrån människans behov innebär. En av metoderna är stadslivsindex som sätter betyg på offentliga 
platser i staden utifrån känd forskning och praktik om vad som är attraktiva platser.

Med stöd av dessa tre personers tankar kring offentliga platsers kvaliteter och även andra källor ville jag 
testa stadslivsindex på tätorterna i Skånes 33 kommuner för att lära mig mer om hur offentliga rum ser 
ut i regionen, vad vi kan lära oss av dessa och hur vi kan skapa bättre offentliga rum för framtiden. Totalt 
har jag studerat 127 platser och stråk från byar med bara några hundra invånare till Malmö med över 
300 000 invånare. Dessa platser och stråk är betygsatta och jag har försökt att resonera kring de kvaliteter 
som finns eller saknas för att bättre förstå vad som är en god stadsmiljö. Studierna har inte ambitionen att 
vara heltäckande och ofta har jag endast gjort korta besök på platserna som inte helt ger rättvisa åt deras 
kvaliteter. Jag tror ändå att generella fysiska kvaliteter kan uppfattas vid korta besöka och att de också kan 
överföras till andra platser. Eventuella fel eller missbedömningar är mina egna och ingen annans. Det är 
också min förhoppning att dessa resonemang kan vara intressanta även för andra och bidra till en diskus-
sion i kommunerna om vad goda offentliga platser innebär.
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1. Historisk överblick
1.1. Medeltiden (år 1000-1536)
Så länge som människan har varit bofast och flera 
familjer har bott på samma plats har det uppstått en 
yta mellan byggnaderna där man samlas och gör ge-
mensamma aktiviteter. Dessa platser återfinns också 
i de medeltida byar som etablerades kring år 1000 
i det skånska landskapet. Byns allmänning låg som 
en utvidgning av bygatan med gårdstomterna sam-
lade kring allmänningen eller på rad längs bygatan. 
I kyrkbyarna var kyrkbacken en naturlig mötesplats 
och på några platser i Skåne fanns marknader där 
handeln ägde rum vid vissa årstider. Därefter blev 
handeln allt mer styrd till de framväxande städerna 
där kungsmakten reglerade möjligheten att bedriva 
handel och tog ut skatter. Lund grundades redan 990 
och i vägkorsningen mellan flera anslutande vägar 
växte stortorget fram som ett trattformat torg, en 
form vi ser än idag. Andra medeltida torg som finns 
kvar än idag är stora torg i Åhus, Skanör, Simris-
hamn, Ystad och Båstad. Här ser vi ofta kyrkan och 
rådhuset intill torget, de två viktiga institutionerna i 
de medeltida städerna. Många av de medeltida stä-
derna ligger längs kusterna då handeln via Östersjön 
och Öresund var omfattande och handelssamman-
slutningen Hansan hade stort inflytande. Eftersom 
många ville ha tillgång till handel längs torget och 
huvudgatorna gjordes tomterna ofta smala med 
kortsidan ut mot den offentliga platsen. Detta har 
resulterat i en stor variation med många fastigheter 
och verksamheter. Det är sällan som handeln ligger 
kvar vid de medeltida torgen men de historiska mil-
jöerna är mycket attraktiv för rekreation och restau-
ranger vilket gör att torgen fortfarande är mycket 
uppskattade efter närmare 1000 år.

Det medeltida torget i Åhus med kyrkan och rådhustet i bakgrunden.
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1.2. Reformationen och Skåne blir svenskt 
(1536-1850)
Efter reformationen år 1536 i Danmark sker en 
ekonomisk uppgång i Skåne och kyrkans gods-
innehav överförs efterhand via kronan till adeln. 
Nya städer etableras som Helsingborgs nedre del, 
Landskrona, Trelleborg och Ängelholm. Framför 
allt etableras flera nya torg för den växande handeln 
som stortorget och lilla torg i Malmö vilka ersatte 
handeln på gatorna. I Malmö uppfördes också ett 
nytt pampigt rådhus och residens åt landshövding-
en vid det nya stortorget. Även Helsingborg ut-
vecklades under denna tid och bebyggelsen flyttade 
ner nedanför landborgen där nya torg etablerades 
under 1600-talet. Kristianstad grundas år 1614 som 
en fästningsstad och i rutnätsstaden uppfördes två 
torg symmetriskt mellan huvudgatorna. Under 
denna tid fick städer som Helsingborg, Landskrona 
och Malmö nya befästningsvallar som avgränsade 
städerna och bidrog till en tät bebyggelse. Fram till 
1800-talets mitt hade städerna monopol på handel 
genom stadsprivilegier. Torgrätten var begränsad 
till vissa ytor i staden där försäljningen fick äga 
rum. Torgen användes också för ting och rådhuset 
placerades här. Torgen var även platsen för fest och 
representation under denna period så det var inte 
enbart handel.

1.3. Industrialiseringen och stadsbildning 
(1850-1950)
Industrialiseringen på 1850-talet skapade nya 
stadsbildningar genom etablering av järnvägen och 
industrier som drog en ökande befolkning från 
landsbygden till tätorterna. Samtidigt upphörde 
städernas monopol på handel vilket öppnade upp 
för nya handelsplatser. Arkitektur och stadsplaner 

präglades av tidens smak och regelverk och blev 
enhetlig. Tegelarkitektur från denna tid är typiskt 
i Svedala, Skurup, Svalöv, Eslöv, Hammenhög med 
flera stationssamhällen. 1862 års kommunalreform 
förvandlade landsbygdssocknar till kommuner i 
modern tappning. Dessutom kom stadsstadgor med 
hälso-, brand-, ordnings- och byggnadsstadgorna 
1874. Ett nytt tätortsbegrepp förutom städer och 
köpingar var municipalsamhällen. 23 av dessa kö-
pingar i Skåne var industri- och järnvägssamhällen 
där Eslöv och Hässleholm blev städer 1910. Flerta-
let av de offentliga platser som idag spelar stor roll i 
de Skånska tätorterna skapades vid denna tid.

SJ intresserade sig för stadsplaner och en ideal-
stadsplan för stationssamhällen ritades av SJ:s förste 
chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Det blev 
renässansmässiga rutnätsplaner med gator rang-
ordnade efter dignitet. Stationsgatan vinkelrätt från 
stationen var huvudaxeln. De stationssamhällen 
som liknar denna idealplan mest är Hässleholm och 
Sösdala vid statliga stambanan samt Åstorp och 
Harlösa vid privatbanor. Det blev en framsida med 
station, hotell, alléer och affärer samt en baksida 
med bangård och verkstäder där ofta arbetarbo-
städer uppfördes. Flera stationer hade parker och 
torgytor i anslutning till stationen för att möta de 
nyanlända besökarna men också för att skydda be-
byggelsen från gnistor från de koleldade loken. Fina 
exempel på dessa är bantorget i Lund och Sankt 
Knuts torg i Ystad.

Många nya torg etablerades på 1800-talet och tidigt 
1900-tal vid infartslederna. Renare och belysta 
torg blev attraktiva för rekreation och umgänge. 
Torghandeln ökade medan de årliga marknaderna 

minskade. Hygieniska krav ledde fram till saluhal-
lar. År 1900 flyttade kreaturshandeln ut till nya torg 
i utkanten av städerna. Det var också under denna 
tid som offentliga parker började anläggas i tätor-
terna för rekreation och hälsosamt liv. En del av de 
offentliga rummen blev en blandning av torg och 
park med mycket vegetation på en kringbyggd plats 
i staden.

1.4. Funktionalism och modernism (1950-
1980)
Funktionalismen slog igenom ordentligt med 
Stockholmsutställningen 1930 och med den tankar 
om att förnya staden och byggandet i både form 
och funktion. Luft och ljus skulle in och de tidigare 
slutna kvarteren öppnas upp. Bilen var framtiden 
och skulle ges plats och erbjöd möjligheter att funk-
tionsuppdela stadens olika delar, bland annat skilja 
bostäder från förorenande fabriker. Det nya form-
språket skulle vara ärligt mot de nya materialen stål, 
glas och betong och fasaderna skulle inte dekoreras 
som tidigare. Det var ett drastiskt avståndstagande 
från tidigare stadsbyggande och en önskan att bli 
av med de sanitära och humanitära olägenheterna 
i de täta städerna. Många äldre kvarter revs för att 
ersättas av den nya bebyggelsen och gatorna fick 
ge plats åt bilarna. Många av de äldre torgen blev 
parkeringsplatser och torglivet avtog. Barnfamiljer 
flyttade ut i förorterna och nya stora varuhus som 
EPA, Tempo och Domus konkurrerade ut den äldre 
detaljhandeln med ökad koncentration och mindre 
gatuliv. 40% av äldre bostadsbebyggelse i städerna 
ersattes av nya och moderna hus under 1960- och 
1970-talen. Ett uppdämt behov av nya bostäder 
ledde fram till miljonprogrammet 1965-1975 då 
en miljon bostäder byggdes. En stor del av dessa 
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var villor och radhus men det vi främst förknippar 
med perioden är de storskaliga områdena med 
industriellt byggda flerfamiljshus. Mycket av denna 
bebyggelse uppfördes utanför de befintliga städerna 
i anslutning till stationssamhällen och som helt nya 
bebyggelsegrupper. Ett koncept som etablerades 
var ABC städer där man skulle kombinera arbete, 
bostäder och centrumbildningar som i de tradi-
tionella städerna men nu mer rationellt utformat. 
Dessa centrumbildningar fick ofta relativt ambitiösa 
offentliga platser där både kommunal och privat 
service och handel koncentrerades men det var säl-
lan som speciellt många arbetsplatser lokaliserades 
hit. Intressant exempel på centrumbildningar med 
torg från denna tid är bland annat Oxie, Lindängen 
och Lindeborg i Malmö samt Dalby centrum, Norra 
fäladen och Klostergården i Lund. Oftast byggdes 
dock många nya centrum som gallerior med inspi-
ration från USA. En inglasad affärsgata går genom 
ett stort komplex med butiker i en våning som 
omges av omfattande parkeringsplatser och inte har 
något samband med övriga tätorten. Bilen är för-
bindelsen mellan arbete, hem och handel. Exempel 
på tidiga stora anläggningar är Burlövs center, Ro-
sengårds center och Jägersro center utanför Malmö.

Under denna tid avfolkades de centrala delarna 
av städerna och handeln och därmed stadslivet 
påverkades negativt. Som en motreaktion började 
gågator etableras i de större städerna och snart även 
i de mindre. Protesterna var i början många från 
handeln men det visade sig att besökarna uppskat-
tade de bilfria gatorna och handeln gick bra. Det 
utvecklades två handelskoncentrationer, dels längs 
gågatorna i städernas centrum och dels i externa 
lägen medan stadsdelscentrum och lokal service 

utarmandes.

1.5. ”Nyurbanism” (1980-2020)
Under de senaste 40 åren har den historiska staden 
fått en renässans med ökad förtätning och allt fler 
som flyttar in till stadskärnorna. Funktionalismens 
ideal är starkt ifrågasatta även om mycket av pla-
neringen och byggandet fortsätter på samma sätt. 
Stadskvarter är åter idealet även om det byggs en 
hel del punkthus fortfarande. Trafikseparering har 
ersatts av samutnyttjande mellan gående, cyklister 
och bilar på de oskyddade trafikanternas villkor. 
Hastigheten har sänkts och cykelvägnätet har 
byggts ut betydligt.

En del av funktionalismens centrumbildningar har 
byggts om till klassiska torg med ökad täthet där 
bebyggelse och centrumfunktioner är integrerade. 
Fina exempel på detta finns i Lomma och Bara. 
Ökat bostadsbyggande på 2000-talet har ock-
så resulterat i nya offentliga platser där det dock 
fortfarande sällan samordnas mellan rekreativa och 
kommersiella verksamheter. Ett speciellt exempel 
på historiska ideal i nybyggnation är Jakriborg i 
Staffanstorps kommun där medeltida stadsplan och 
byggande inspirerat en hel stadsdel med intressant 
resultat åtminstone stadsmässigt. 

Under 2000-talets inledning etablerades flera 
stora externa handelsområden som Väla utanför 
Helsingborg och Center Syd mellan Kävlinge och 
Landskrona. Senare kom Nova Lund utanför Lund, 
Emporia vid Hyllie i Malmö och senast i raden C4 
shopping i utkanten av Kristianstad. Dessa etable-
ringar har än mer konkurrerat med centrumhan-
deln samtidigt som e-handeln succesivt har ökat. 

Resultatet har blivit en än större koncentration av 
handel till förtätade centrum och externa lägen 
utanför tätorterna.

Samtidigt har tätorternas centrala delar fått allt fler 
restauranger och kaféer som gärna koncentrerar 
sig kring de offentliga platserna och centrala gator-
na. Ett omfattande resande och ändrade vanor har 
skapat förutsättningar för uteserveringar under en 
stor del av året. Stadens kulturella verksamheter 
har också stärkts och tillsammans med de rekrea-
tiva kvaliteterna har stadens offentliga platser mer 
kommit att bli upplevelseplatser. De mest populära 
torgen och huvudgatorna är de som lyckats kombi-
nera handel, rekreation, kommunikativa noder och 
representativa miljöer. En del platser har formats 
som representativa platser med stora monumen-
tala byggnader där det kan vara svårt att skapa ett 
myllrande folkliv annat än när det är stora arrang-
emang. Lättare är det med de kommunikativa no-
derna där det naturligt passerar mycket människor 
och det finns förutsättningar för att öka de rekreati-
va värdena och möjlighet för handel och service att 
etablera sig. Ett tydligt exempel är Malmö station 
och Knutpunkten i Helsingborg som utvecklat res-
tauranger och service på ett attraktivt sätt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att stadens 
offentliga rum har fått allt större betydelse på 
2000-talet och tyngdpunkten har flyttats från 
handel till rekreation och upplevelser där mång-
funktionalitet är särskilt framgångsrikt. Att städer-
nas centrala offentliga platser har en framtid och 
externa handelsområden kommer att få svårare är 
en inte alltför vild gissning och något som stadslivs-
index också visar.
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Det centrala Ystad har bevarat mycket av sin medeltida prägel i gatustruktur och flera bevarade byggnader.
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2. Mål och ut-  
maningar
Alla kommuner vill skapa attraktiva och inbju-
dande miljöer för sina invånare och besökande till 
tätorterna. Ändå har de offentliga platserna i de 
skånska kommunerna mycket att önska när det 
gäller kvalitet och tillgänglighet för människor. Här 
följer några tankar kring vilka orsakerna kan vara.

2.1. Mål
Människor trivs bland människor som det flockdjur 
hon är. Där det finns mycket människor vet vi att 
det måste vara trevligt att vara och det finns möjlig-
het att interagera med andra. Jan Gehl har beskrivit 
tre typer av aktiviteter som påverkas av den fysiska 
miljön, det är dels nödvändiga aktiviteter där den 
fysiska miljön inte påverkar speciellt mycket. Vi 
måste till jobbet och tar oss därför till busshållplat-
sen eller parkeringen och miljön påverkar inte hur 
många som transporterar sig. Men om det gäller 
valfria aktiviteter eller sociala aktiviteter har den 
fysiska miljön mycket stor betydelse och miljöer av 
hög kvalitet lockar många besökare medan miljöer 
av låg kvalitet avskräcker från besök. Det borde 
vara enkelt att skapa attraktiva miljöer men finns en 
rad utmaningar.

2.2. Utglesning
Trots att tätorterna växer och får fler invånare har 
tätheten minskat under de senaste 70 åren. Städer-
na tar alltså mer yta i anspråk per invånare. Ett ex-
empel är Kristianstad där tätheten i staden var när-
mare 200 invånare per hektar år 1820 och är endast 
18 invånare per hektar i genomsnitt idag. (I vissa 

centrala delar är dock tätheten över 400 invånare 
per hektar). Den avgörande orsaken till att tätorter 
har blivit glesare är fordonstrafiken. Bilar tar plats 
och gör det också möjligt att ta sig längre sträckor. 
Resultatet blir att det är längre mellan bostaden och 
målpunkter för arbete, fritid, handel och service. 
Tillfällen för möten blir därmed svårare samtidigt 
som energibehovet för transporter har ökat kraf-
tigt med omfattande miljöpåverkan som följd. Vid 
andra världskrigets slut var tätheten i Kristianstad 
cirka 50 invånare per hektar och den trångboddhet 
och hälsofarliga miljön hade minskat och ersatts 
av bra bostäder, arbetsplatser, handel och service. 
Bilismen hade ännu inte kommit igång och de flesta 
gick, cyklade eller åkte kollektivt till sina mål. Det 
var en kompakt stad med många möten mellan 
människor men självklart också många sociala, 
ekonomiska och miljömässiga utmaningar som 
delvis har åtgärdats sedan dess. Det talas mycket 
om förtätning i dagens samhällsplanering men 
samtidigt sker en fortsatt utglesning som motverkar 
förtätningsansträngningarna. Även om ambitioner-
na är goda med att skapa offentliga miljöer av hög 
kvalitet är det inte säkert att de blir använda om 
de hamnar fel eller att förutsättningarna förändras 
genom utglesning av besöksströmmarna.

2.3. Funktionsuppdelning
Modernismens stadsbyggnadsideal var att dela upp 
arbete, bostad, fritid och handel genom samman-
koppling med trafikinfrastrukturen. En viktig orsak 
var industriernas negativa påverkan på människors 
hälsa genom utsläpp och buller men det fanns även 
ideologiska ställningstaganden och en mekanisk 
syn på staden med olika delar som har olika funk-
tion. Resultatet blev sovstäder som avfolkades på 

dagarna och arbetsplatsområden som avfolkades på 
kvällarna. Även fordonstrafiken skulle skiljas från 
bostadsområden genom snabba motorleder som 
sedan matar in till bostadsområdena med säckga-
tor för att förhindra genomfartstrafik, något som 
ibland kallas för bubbelplanering (bostadsområde-
na ligger som avskilda bubblor i en trädstruktur). 
Fordonstrafiken skulle även separeras från gående 
och cyklister för att minska risken för olyckor och 
påverkan av luftföroreningar. Syftet var vällovligt 
men resultatet blev omfattande barriärer mellan 
stadens olika delar. Resultatet blev också en glesare 
stad då de många trafiklederna tar upp plats och 
parkeringsytor inte kan samutnyttjas utan ofta finns 
i dubbla uppsättningar. Det blir också svårare att 
skapa levande offentliga platser under hela dygnet. 
De senaste decennierna har stadsplanerare och po-
litiker allt mer vänt sig mot den funktionsuppdela-
de stadsplaneringen men traditionerna sitter djupt 
och befintliga strukturer styr mycket av de beslut 
som tas.
I en funktionsfokuserad samhällsplanering blir 
målet ofta att få strukturerna att fungera och detta 
sker ofta varje funktion för sig. En mångfunktio-
nell stadsstruktur blir lätt svårhanterlig och varken 
den ämnesuppdelade organisationsstrukturen eller 
yrkesindelningen är anpassade för detta. Resultatet 
blir att samhällets samlade värden sällan bedöms 
i beslutssituationer, varken organisationer eller 
yrkeskårer är anpassade för detta.

2.4. Avvägningar mellan privata och all-
männa intressen
Samhällsplaneringen innebär en ständig avväg-
ning mellan enskilda och allmänna intressen och 
mycket av lagstiftningen är till för att underlätta 
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dessa ställningstaganden. Vad som kan vara bra för 
den enskilde är inte alltid bra för det allmänna, för 
samhället i stort. Ett tydligt exempel är dagligvaru-
handelns önskan om etablering i strategiska lägen 
för biltrafik med enkla byggnadskonstruktioner för 
att hålla nere kostnaderna och stora anläggningar 
för att få rationell hantering av varorna. Resultatet 
blir bra lönsamhet för handeln och billiga priser 
för konsumenten. Men samtidigt missgynnas de 
invånare som inte har tillgång till bil och stadsbygg-
nadsmässigt blir det en klar försämring då servicen 
flyttas ut från många mindre affärer till några få 
stora som inte alls integreras i övrig stadsstruktur 
och de mötesplatser som vuxit fram under lång 
tid. Andra exempel kan vara olika investeringar i 
stadens utveckling som beroende på utformning 
får konsekvenser för andra sektorer i samhället, t ex 
barriärer som stärker befintlig segregation, flytt av 
service som får sociala konsekvenser, bostadsbyg-
gande som ger klimatpåverkan både i själva bygg-
naderna och i den mobilitet de aktiverar, rivning av 
historiska byggnader som riskerar att utarma den 
lokala förankringen med mera. Ett återkommande 
dilemma är uppförandet av nya byggnader som 
oftast är privata angelägenheter men som påverkar 
alla genom att byggnaden är en del av den gemen-
samma stadsmiljön. 

Möjligheten till att skapa bra offentliga miljöer 
kräver ett gemensamt arbete mellan privata och all-
männa intressen där kommunerna måste ta initiativ 
till att hitta helhetslösningar som blir bra för både 
investerare och samhället i stort.

Förnyelsen av Lomma torg är ett mycket gott exempel på att dåligt fungerande torg kan bli bra.
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3. Stadskvaliteter
Vilka är då de stadskvaliteter som vi vill slå vakt 
om i våra tätorter och utveckla för att skapa bättre 
offentliga platser? Med inspiration från Gehl, Pro-
jects for Public Spaces (PPS) och Spacescape skulle 
jag vilja presentera dessa utifrån fyra teman: Inbju-
dande platser, mångfunktionella platser, strategiskt 
placerade platser och täta platser. Dessa följer i stort 
Spacescapes stadslivsindex men i omvänd ordning. 
Stadslivsindex är anpassat för storstädernas offent-
liga rum och jag vill ge även de mindre tätorterna 
i Skåne en möjlighet att ingå i analysen. Jag börjar 
därför med de aspekter som alla kan jobba med, 
kvalitet, innehåll och placering medan tätheten är 
svår att påverka på kort sikt. Helt klart finns det 
ett mycket stort antal inbjudande platser som är 
strategiskt lokaliserade i Skånes tätorter medan 
det brister på mångfunktionella och täta platser. 
Dessutom är flertalet av de mest besökta platserna 
inte planerade som offentliga platser, främst inom 
detaljhandel och externhandel.

3.1. Inbjudande platser
Människan är utvecklad i en naturmiljö och i 
mindre grupper under nästan hela sin evolution 
som art. Visserligen är vi mycket anpassningsbara 
men de förutsättningar under vilka vi har formats 
påverkar oss i mycket stor utsträckning. Mycket av 
forskningen kring dessa frågeställningar visar att 
attraktiva miljöer bejakar våra evolutionära arv. Vi 
mår bra och får lägre stressnivå bland växter och 
djur i naturlika miljöer. Vi föredrar halvöppna och 
överblickbara trygga miljöer. Vi trivs tillsammans 
med andra människor som vi känner samhörighet 
med. 

Mänsklig skala
Jan Gehl har ägnat mycket kraft åt att studera och 
förmedla behovet av att planera för den mänskli-
ga skalan. Våra sinnen har begränsningar när det 
gäller bland annat möjligheten att föra ett samtal 
eller ropa åt varandra, när vi känner igen en per-
son på avstånd, hur vi rör oss i en miljö, vad som 
skapar stress eller lugn och hur vi uppfattar väder 
och mikroklimat. I många stadsmiljöer känns det 
att den mänskliga skalan saknas. Ofta har bilen 
varit viktigare än människan och om människan 
har varit i fokus är det sällan det är barn eller äldre 
som varit modell för utformningen. Den mänskliga 
skalan blir viktig för hur stora de offentliga plat-
serna är, hur breda gaturummen är och hur hög 
bebyggelsen är samt hur stadsstrukturen är sam-
mansatt och med vilken skala samt val av material 
och detaljering.

Rumslighet – storlek, slutenhet
Rumsbildningar är viktiga och ger en känsla av 
överblickbarhet och trygghet om de inte är helt 

slutna, det vill säga att det finns flera möjliga ut-
gångar. Att torg är kringbyggda skapar ofta en 
intimitet samtidigt som det ger möjlighet för många 
olika aktiviteter. Storleken är betydelsefull och det 
är sällan som torg på över ett hektar upplevs som 
inbjudande även i de största städerna. Folklivet 
räcker inte till för att fylla platsen utom vid sär-
skilda tillställningar. De mest uppskattade torgen 
är relativt små och överstiger sällan 50 meter på 
den längsta leden. Stadslivsindex använder en övre 
gräns på 75 meter i längd. En handelsgata är ofta 
full av liv men alla är på väg någonstans och få har 
möjlighet att slå sig till ro. Torgen och parkerna, 
även små sådana, ger möjlighet för att stanna upp 
i rörelsen och mötas. Ett exempel på gaturummets 
slutenhet är de äldre bymiljöerna med bland annat 
fiskelägena som idag upplevs som mycket inbjudan-
de och som alla har fastigheterna i liv med gatan 
och därmed skapar en intim gatumiljö som skapar 
närhet med andra som vistas på gatan men även 
med livet i byggnaderna. Till skillnad från det mo-
derna småstadsbyggandet med indragna fastigheter 
med förtomter som inte skapar samma rumslighet i 
gatumiljön.

Inga bilar
Biltrafiken innebär stora möjligheter till mobilitet 
och är otroligt viktig för flertalet människor men 
i stadsmiljön är den en utmaning då den minskar 
attraktiviteten för gående, cyklister och människor 
som vistas där. Ett litet antal bilar som kör långsamt 
på vissa platser och visar hänsyn till gående är inget 
större problem utan kan ibland även berika miljön. 
Det vanligaste sättet att skapa attraktiva stadscentra 
har varit att göra gågator där endast varuleveran-
ser tillåts vid vissa tider. Detta har betytt mycket 
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för stadskärnornas liv och handel trots att det var 
mycket protester vid nästan alla genomföranden. 
En viktig oro är att handeln skall drabbas när det 
inte finns möjlighet att parkera direkt intill affären 
men ofta är det så att parkerade bilar låser möj-
ligheten för andra att ta sig till affären och det är 
inte säkert att det är en besökare som parkerar just 
utanför affären. Vissa branscher är mer känsliga än 
andra och har därmed lokaliserat sig till mer exter-
na lägen men med ökad e-handel blir bilen mindre 
betydelsefull för att handla.

Upplevelserik och variationsrik
För att intressera människor måste stadsmiljön vara 
upplevelserik och variationsrik. Det vill säga det 
skall hända mycket och det skall vara varierat att 
titta på. Handeln blir därmed viktig för den skapar 
upplevelser i stadsmiljön. Handeln exponerar varor 
i skyltfönster som fångar vår uppmärksamhet. Även 
restauranger och kaféer är viktiga för upplevelse-
värdena. Människor vill se människor och folkliv 
på uteserveringar lockar besökare samtidigt som 
gästerna betraktar passerande. Konst och växtlighet 
berikar upplevelsen tillsammans med spännande 
arkitektur och upplevelser längs stråk. En rutnäts-
stad är praktisk och lätt att orientera sig i men de 
medeltida gatunäten som vindlar sig fram upplevs 
av de flesta som mer spännande.

Levande bottenvåningar
Just öppna bottenvåningar som vänder sig ut mot 
gatan eller platsen utanför är mycket viktiga för 
stadslivet enligt flera undersökningar och får stort 
inflytande på bedömningen i stadslivsindex (16%). 
Öppenheten ger en koppling mellan stadens offent-
liga och privata miljöer. Levande bottenvåningar Stora torg i Ystad är ett medeltida handelstorg som fortfarande har en del torghandel och affärer runt torget men 

som idag främst är ett representativt och rekreativt torg.
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ger trygghet då någon ser oss och då vi går på 
trånga gator utan öppna bottenvåningar känns det 
ofta ödsligt och otryggt. Det finns ingen anledning 
att stanna upp och vi passerar snabbt vidare till 
mer intressanta stadsmiljöer. Det behöver inte bara 
vara handel och restauranger i bottenvåningen utan 
kan även vara kontor, föreningslokaler, tvättstugor, 
muséer och utställningar med mera.

Estetik
Vi vill alla ha skönhet omkring oss men frågan är 
om det finns generella regler kring vad som är vack-
ert? Det gyllen snittet är en sådan regel som verkar 
generellt och som flertalet människor uppfattar 
som attraktivt. Det vill säga vissa proportioner 
mellan helheten och olika delar i kompositionen. 
Naturmaterial är något som människan har omgetts 
av under större delen av evolutionen och som på 
samma sätt som naturmiljöer upplevs avstressan-
de av många. Variation är också något som ofta 
upplevs som intressant och som ibland kan vara 
en utmaning för modern arkitektur. Samtidigt är 
människan mycket anpassningsbar och de kulturel-
la variationerna stora när det kommer till estetiska 
preferenser. Problemet är snarare att många miljöer 
inte har utformats efter estetiska överväganden utan 
enbart funktionella.

Mikroklimat 
Platsens utsatthet för vindar, sol, regn och snö 
spelar stor roll för hur vi uppfattar platsen. Vi söker 
alla de behagliga mikroklimaten med sol under 
årets kalla del och skugga när det blir för varmt. 
När det är riktigt ruggigt och vått vill vi söka skydd 
inomhus men samtidigt finns det något som drar 
oss utomhus när klimatet blir mer behagligt. Helt I Perstorps centrum kopplas flera mindre offentliga platser ihop den stora livsmedelsbutiken med det centrala torget 

till ett inbjudande torg med flera mötesplatser.
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inbyggda stadsmiljöer som i externhandelspalatsen 
saknar därmed det positiva umgänget med klima-
tet.

Sittplatser
När vi kommer till en inbjudande plats vill vi gärna 
slå oss ner och njuta av platsen. Antalet sittplatser 
blir avgörande för hur attraktiva platser är då de 
avgör hur många andra människor som finns på 
platsen. Sittplatser kan vara privata på utservering-
ar, offentliga i form av allmänna bänkar men också 
utgöra en del av den fysiska miljön som trappor 
och avsatser, blomsterbänkar och konstverk. Under 
senare decennier har det blivit allt mer vanligt att 
kommunerna och handelsföreningar placerar ut 
lösa möbler under sommarhalvåret för att inbjuda 
till vila och umgänge. 

Mötesplatser
Människor söker människor och där vi träffas trivs 
vi. De platser där flest människor korsar varandras 
väg, där det finns mycket att göra och där det är 
extra trevligt att vara blir de bästa mötesplatserna. 
Mötesplatsen behöver ett visst lugn, en plats där 
man kan stanna upp och föra ett samtal. Detta är 
svårt i gatumiljön men passar bättre på torg och 
i parker. Mötesplatser kan också vara platser där 
människor möts för att uttrycka sin åsikt eller lära 
sig något nytt. En plats för arrangemang, demon-
strationer och tal. Demokratin förutsätter att 
mötesplatsen är till för alla, att det inte finns privata 
restriktioner som det ofta gör på kvartersmark.

Ekosystemtjänster
Det har blivit allt mer uppenbart att växter och djur 
bidrar till mer för vårt välbefinnande än bara något 

trevligt att titta på. Växter bidrar till ett behagligt 
mikroklimat genom skugga och transpiration, det 
vill säga ”andning” då vattenånga tillförs luften sam-
tidigt som kol binds och syre produceras. Växter 
binder också partiklar varav en hel del är skadliga 
i stadsmiljön. Växter dämpar vindar och skapar på 
detta sätt också gynnsamt mikroklimat. Stadsmiljön 
kan även vara gynnsam för insektslivet om det finns 
många växtarter och blommande växter, genom 
varma mikromiljöer i den hårdgjorda miljön. Polli-
nerare bland insekterna bidrar till att fruktträd och 
grönsaker ger frukt. Växtligheten bidrar även till att 
vattenflöden dämpas och renas vilket är särskilt vik-
tigt i stadsmiljön med mycket hårdgjorda ytor och 
många skadliga partiklar från slitage av fordon och 

Lilla torg i Malmö är en av stadens viktigaste mötes-
platser med en stor del av torget kantat av uteservering-
ar. Storleken är lagom för att få en överblick och känna 
sig trygg.
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2.2. Mångfunktionell
En levande stadsmiljö är en mångfunktionell stads-
miljö där handel, service, kultur och rekreation 
samverkar för att skapa ett varierat utbud för många 
olika intressen.

Handel
Handeln har varit en av de drivande krafterna för 
att skapa offentliga platser i våra tätorter. Tidigare 
bedrevs handeln på torgen och längs gatorna men 
har sedan till stor del flyttat in i byggnaderna. Han-
deln drivs mot kluster, både i centrala lägen och i 
externa lägen, vilket resulterar i gallerior med stort 
utbud av varor. Även tjänstesektorn som restau-
ranger och kaféer grupperar sig gärna i kluster för 
att ge större urval för besökaren. För en levande 
stadsmiljö är det också viktigt med en stor variation 
i handeln av varor och tjänster för att locka många 
olika besökare. Om handeln är funktionsuppdelad 
möts inte olika kundgrupper i de offentliga rum-
men.

Service
Till service brukar räknas både privat och allmän 
service i form av ekonomiska tjänster, post, vård, 
utbildning och resor. Denna samverkar med han-
deln och kulturen för att skapa en attraktiv stads-
miljö men under de senaste 70 åren har mycket 
av den kommunala servicen inte integrerats med 
handel och övrig service utan lokaliserats funk-
tionsuppdelat, storskaligt och där det funnits gott 
om ledig mark. Bland annat kraven på biltrafik 
och enkel planering har varit styrande för denna 
utveckling. En bra fungerande service finns nära 
invånarna och är integrerad med övriga målpunkter 
i stadens utbud av tjänster och varor.

Kultur
Stadens kulturliv har alltid varit viktigt och mycket 
av det kulturliv som sker i staden sker på de offent-
liga platserna. I takt med att handeln går tillbaka i 
stadskärnorna får kulturen en allt större roll. Bland 
de kommunala och regionala institutionerna som 
är viktiga i stadsmiljön finns bland annat bibliote-
ken, muséerna och lokaler för föreningslivet. Priva-
ta aktörer kan vara teatrar, biografer, musikscener 
och konstgallerier. Den mest tillgängliga kulturen 
är den som sker på våra offentliga platser i form av 
konstverk, uppträdanden, festivaler och olika spon-
tana aktiviteter.

Rekreation
Tätorternas betydelse för rekreation, upplevelser 
och besöksnäring har vuxit. Många besöker sta-
dens centrala delar på sin fritid och semester för 
att ströva omkring och uppleva saker. Torgen och 
parkerna är tätorternas vardagsrum dit vi söker 
oss för avkoppling och sociala möten. De allmänna 
platserna blir också allt viktigare för motion och 
fysiska aktiviteter i form av skating, parkour, yoga, 
löpning, styrketräning, boule med mera. Många 
tidigare handelsplatser har blivit rekreativa platser.

Många ingångar
Detta är något som ofta framförs för att bidra till 
en levande stadsmiljö. Det gäller både ingångar till 
handel och service som bostäder. Under slutet av 
1900-talet byggdes många bostadsområden med 
ingången från gårdssidan för att skapa en livfull 
kvartersmiljö. Idag byggs ofta hus med ingång från 
båda håll för att bidra både till en livfull gatumiljö 
och gårdsmiljö. Gehl har delat in antalet ingångar i 
fem kategorier; 

E-inaktivt (stora enheter, få dörrar (0-2/100m), 
ingen variation, slutna och enformiga fasader).

D-tråkigt (stora enheter, få dörrar (2-5/100m), liten 
variation, mest slutna fasader och få detaljer).

C-mittemellan (både små och stora enheter (6-10 
dörrar/100m), svag funktionsblandning, stängda 
och passiva fasader, enformig utformning och få 
detaljer).

B-vänligt (relativt små enheter (10-14 dör-
rar/100m), en del variation, få stängda bottenvå-
ningar, variation i fasader med detaljer).

A-aktiv (små enheter, många dörrar 15-20/100m, 
stor funktionsblandning, inga slutna bottenvåning-
ar, stor variation i fasader med vertikalt utformning 
och goda detaljer.

20 dörrar per 100 meter innebär en dörr var femte 
meter vilket ofta är svårt att uppnå idag men var 
ganska vanligt i äldre städer med korta tomtgränser 
mot gatan.
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2.3. Lokalisering
Platsens lokalisering är avgörande för hur väl ut-
nyttjad den är. Tätorternas huvudgator är där flest 
rör sig både till fots, med cykel, med kollektivtrafik 
och med bil. Men som vi tidigare nämnt är biltrafik 
och även busstrafik negativt för en plats attraktivi-
tet då gående och cyklande får mer barriärer och 
störs av trafiken. Det gäller därför att både skapa 
nåbarhet för boende utanför stadsdelen och sam-
tidigt tillgänglighet till fots och med cykel inom 
området. Bra fungerande torg och parker ligger 
i de naturliga flödena av människor som rör sig 
i staden och gärna nära viktiga målpunkter. I ett 
svagt flöde är det nästan omöjligt att skapa en livfull 
plats. Parker placeras ofta där det är lugnare för att 
erbjuda avkopplande miljöer men samtidigt behövs 
det både torg och parker i centrala lägen för mer 
samvaro och fest. Ett sätt att studera rörelsemönster 
är att mäta gåendeströmmar i staden och försöka 
styra dessa till strategiska platser genom fysiska 
åtgärder och förbättringar. Kollektivtrafikens no-
der är viktiga i dessa rörelsemönster tillsammans 
med större bilparkeringar. Många torg och platser 
som ligger rätt har låga kvaliteter för vistelse och 
upplevelser och är enbart parkeringsplatser eller 
kommunikationsnoder med busshållplatser och 
stationer. Andra platser med höga upplevelsevärden 
och upplevelser ligger fel och har därför få besöka-
re. Det är mycket svårt att ändra rörelsemönster för 
att stärka avskilda platser men betydligt läggare att 
höja kvalitén på platser som ligger lokaliserade rätt 
i tätorten.

Stortorget i Lund ligger mitt i staden där de medeltida huvudvägarna möts och upplevs fortfarande som stadens 
nav och centrum.
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2.4. Täthet
Stadslivsindex är framtaget för Sveriges tre storstä-
der, Stockholm, Göteborg och Malmö och deras 
centrala platser med mycket hög täthet av boende 
och arbetande. Här får vi naturligt levande stads-
miljöer om de är inbjudande och erbjuder många 
aktiviteter i strategiska lägen där mycket folk rör 
sig. Men även i mindre tätorter och i stadsdelar i de 
större städerna har tätheten stor betydelse i platsens 
närhet och i dess omland. Många av våra skånska 
tätorter utgör centrum för ett större omland där 
människor kommer in för att arbeta, studera, hand-
la, uppleva och vistas. Här har tätheten i en större 
skala en betydelse och är mer beroende av biltrafik, 
kollektivtrafik och centrums attraktivitet. När-
mast platsen är gångavstånd mer betydelsefullt för 
tätheten och avgörs av hur många som enkelt kan 
gå från sin bostad eller arbetsplats till målpunkten. 
Historiska torg fram till modernismen lades nästan 
alltid i de tätaste områdena i tätorterna. Under mo-
dernismen placerades centrum ofta i parkliknande 
miljöer med låg täthet när det gäller boende och 
arbetsplatser. Det finns ofta trafikseparerade gång-
banor från bostadsmiljöerna men alla har relativt 
långt att gå. 

Utmaningar i mindre tätorter
Utmaningen för de mindre tätorterna är att ska-
pa täthet på rätt platser för att få underlag för en 
levande stadsmiljö. I norra och centrala Skåne finns 
en tradition av att bygga samhällen med fristående 
byggnader vilket fortfarande sker och skapar glesa 
tätorter. I slättområdena finns en tradition att bygga 
täta samhällen allt sedan de kringbyggda gårdarna 
via stadskvarter och byggnader i gatuliv vilket ger 
andra förutsättningar för en levande stadsmiljö. 

Trots detta finns det torg med hög täthet i tätorter 
som Perstorp, Hässleholm, Osby och Klippan. Gehl 
brukar prata om betydelsen av att samla istället för 
att sprida, att koncentrera längs stråk och vända 
verksamheter mot stråken och platserna. De ex-
terna köpcentren har en mycket låg täthet på allt 
utan handel samtidigt som de vänder sig inåt och 
inte har några kopplingar till övriga staden. Undan-
tag från detta är bland annat Galleria Boulevard i 
Kristianstad som har integrerats i stadsmiljön på ett 
hyfsat sätt där det tidigare var stora parkeringsytor 
och externhandelsliknande låga byggnadskomplex. 
Att förlägga Rådhus Skåne med 700 arbetstillfällen 
mycket centralt i Kristianstad är också ett exempel 
på att öka tätheten med ökat stadsliv. Utvecklingen 
av stationsområdet i Malmö är också ett sätt att 
stärka den centrala stadens liv med högre täthet.

Broby tillhör de tätorter i norra Skåne som av tradition 
har en ganska gles bebyggelsestruktur och därför inte 
får den täthet som skapar ett särskilt rikt stadsliv. Sam-
tidigt är tätorten inte större än att man kan gå till alla 
målpunkter på kort tid.

Tabellen till höger visar på tätheten i de skånska tätor-
terna utifrån SCB:s statistik. Tätast är de större tät-
orterna med många flerfamiljshus som Malmö, Lund, 
Helsingborg och Landskrona med 43-26 invånare per 
hektar. Även huvudsakligen villasamhällen i slättland-
skapet är också ganska täta med t ex Oxie, Lomma och 
Bara med cirka 25 invånare per hektar. Bland de mest 
glesa samhällena finns mindre tätorter som Båstad, 
Höör, Tollarp, Osby, Åhus och Perstorp med 5-10 invå-
nare per hektar. Andelen verksamhetsområde i tätorter-
na har stor påverkan i dessa tätorter.
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4. Stadslivsindex
Stadslivsindex togs fram av konsultfirman Spa-
cescape på uppdrag åt Jernhusen med analyser av 
offentliga platser och stråk i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Metoden bygger på ett stort antal enkä-
ter till besökare om hur de betygsätter stadsmiljöer 
samt ett stort antal analyser av attraktiva stadsmil-
jöer utifrån ekonomiska och fysiska förutsättningar. 
De parametrar som används i stadslivsindex är 
de som går att enkelt mäta och en hel del ”mjuka” 
svårmätta variabler saknas. Jag testade metoden 
på ett 10-tal offentliga platser i Kristianstad och 
tyckte den fungerade bra och gav många intressanta 
iakttagelser och svar kring kvalitet i offentliga rum. 
Men jag känner samtidigt ett behov av att utveckla 
stadslivsindex med fler poängnivåer för att fungera 
i mindre tätorter och mer detaljerade beskrivning-
ar av vilka kvaliteterna är och hur man kan skapa 
dessa i nya stadsutvecklingsprojekt. Detta kan 
påverka de brytpunkter som analyser i arbetet med 
stadslivsindex identifierat men samtidigt känner jag 
att det inte är rimligt att en central tätort med 39 
publika verksamheter per hektar får 0 poäng och 
en med 40 får 8 poäng. En mer succesiv poängskala 
ger mindre tätorter möjlighet att visa sina kvaliteter 
tydligare.

Stadslivsindex
Lätt att nå (Access & usability (PPS)
Hög eller mycket hög täthet  6/12
Vid huvudstråk    8
Nära större hållplats   8
Mycket att göra (Uses and activities PPS)
Stort serviceutbud   8
Brett serviceutbud   6
Vid målpunkt    6
Torgmarknad    4
Specialupplevelser   4
Många sittplatser   6
Härligt att vara (Comfort & image, sociability 
PPS) 
Aktiva bottenvåningar   8
Detaljrika bottenvåningar  8
Kringbyggt    6
Bilfritt     8
Soligt     4
Lagom stort    4
Summa    100

Sammanfattande betyg
0 poäng=stendött (0-20)
25 poäng= halvtrist (21-40)
50 poäng=OK (41-60)
75 poäng=livat (61-80)
100 poäng=full fart (81-100)

Förslag till justeringar
Lätt att nå 
• Hög täthet har två nivåer <400 pers/ha för 
12 poäng och mer än 150 pers/ha för 6 poäng. Per-
soner är både boende och arbetande. Med två olika 
nivåer ges möjlighet för även mindre tätorter att få 
poäng.
• Vid huvudstråk utgör långa gator som går 
genom en eller flera stadsdelar, direkt läge intill 
huvudstråk ger 8 poäng.  Jag vill lägga till nära 
anslutning till huvudstråk 4 poäng samt att gångtra-
fikstråken skall vara väl sammanhängande för att ge 
en rättvisare bild.
• Nära större hållplats för kollektivtrafik med 
täta avgångar och många linjer där många rör sig 
från olika delar av staden. Ger värde 8 poäng och 
avser inom 300 meter från spårvagn, tunnelbana, 
pendeltåg, regiontåg, välanvänd stombuss. Här bor-
de en halvstor hållplats i mindre städer ge 4 poäng, 
t ex två linjer och minst halvtimmesförbindelser.
Levande stadsmiljö – mycket att göra
• Vid målpunkt, entré till viktig målpunkt lig-
ger vid platsen (galleria, kulturhus, konferenscenter, 
biograf, arena, järnvägsstation etc.) ger 6 poäng. 
Här föreslår jag målpunkt i närheten ger 2 poäng.
• Stort utbud av service med fler än 40 buti-
ker, caféer, restauranger, kultur- och serviceverk-
samhet per hektar ger 8 poäng. Här föreslår jag en 
succesiv skala med 6 poäng för 30 butiker etc, 4 
poäng för 20 butiker etc och 2 poäng för 10 butiker 
etc för att ge en mer nyanserad bild.
• Varierat utbud med minst tre olika typer 
av kategorierna butiker, kaféer och restauranger, 
kultur och service ger 6 poäng. Här föreslår jag att 
om det är två typer ger det 2 poäng.
• Torgmarknad minst 5 dagar i veckan ger 4 
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poäng. Här föreslår jag torgmarknad 1 dag 2 poäng.
• Speciell upplevelse med minst ett föremål 
som lockar till aktivitet eller skapar speciell upple-
velse, t ex lekbar skulptur, fontän, jätteschackspel 
eller säsongsrelaterad upplevelse i form av träd- el-
ler blomsterarrangemang vilket ger 4 poäng. Här 
tycker jag att det skall till fler föremål för att få 4 
poäng och bara ett för 2 poäng.
• Många sittplatser, minst 1000 offentliga per 
hektar (bänkar, sittvänliga trappor, uteserverings-
platser etc) ger 6 poäng. Här föreslår jag en succesiv 
skala med 600 4 poäng och 300 2 poäng.
Levande stadsmiljö – härligt att vara
• Aktiva bottenvåningar med minst 75% av 
kringliggande byggnader innehåller publika verk-
samheter (butiker, restauranger, kaféer, kulturverk-
samhet, hotellobby etc.) ger 8 poäng. Här föreslår 
jag en övergång där 50% ger 4 poäng.
• Detaljrika bottenvåningar i minst 75% av 
kringliggande byggnader med små enheter, många 
entréer (15-20/100m) detaljrik utformning (vertikal 
artikulering, lelief, fina material) ger 8 poäng. Här 
föreslå jag en övergång där 50% ger 4 poäng.
• Bilfritt, minst 75% av platsens yta är bilfri 
(personbilar) ger 8 poäng. Här föreslår jag en över-
gång med minst 50% ger 4 poäng.
• Kringbyggt, minst 60% av platsens omkrets 
består av byggnader ger 6 poäng. Denna är svår att 
ge en övergång då det blir för öppet för att skapa 
rumslig kvalitet.
• Soligt, minst 50% av platsen är solbelyst vid 
vårdagjämning kl 12 ger 4 poäng. 
• Lagom stort, mindre än 0,75 ha. Kullagatan är den viktigaste centrumgatan för stadsliv i Helsingborg. Här öppnar sig stråket i en plats som får 

höga poäng i stadslivsindex genom en stor variation på verksamheter, hög täthet samt trevligt att vara.
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5. Resultatet
Den offentliga platsen i Skåne med bäst förutsätt-
ningar för ett livfullt stadsliv är Lilla torg i Kristian-
stads kommun. Torget ligger helt rätt i staden med 
hög täthet och mitt i handelsområdet med inbju-
dande och attraktiv miljö. Ytterligare tre torg har 
fått över 80 poäng och är Stora torg i Hässleholm, 
Mårtenstorget i Lund och Stora torg i Eslöv. Alla 
torgen ligger strategiskt i städerna och har en bra 
blandning på handel, service och rekreativa värden. 
I förhållande till befolkningsunderlaget har Häss-
leholm och Eslöv bra förutsättningar för stadsliv 
bland annat eftersom externhandeln inte är lika 
påtaglig i dessa städer. 

När vi tittar på nästa grupp platser med livat stads-
liv (61-80 poäng) så dominerar de större städerna 
Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona och Trelle-
borg. Alla dessa har många invånare som underlag 
för handel och service som bidrar till stadslivet. 
Bland de lite mindre städerna utmärker sig Ängel-
holm och Ystad samt stadsdelen söder i Helsing-
borg. 

En rad tätorter och stadsdelar i de större städer-
na har torg och offentliga platser med relativt 
bra stadsliv (41-60 poäng). Här framträder flera 
stationssamhällen med över 5 000 invånare som 
Klippan, Hörby, Höör, Kävlinge, Perstorp, Sjöbo, 
Staffanstorp, Höganäs, Vellinge och Osby.  Även 
två medeltida städer med många sommargäster 
Simrishamn, och Båstad har förutsättningar för ett 
stadsliv.

Lite tråkigt är det att mer än hälften av alla besökta 

Full fart 81-100 poäng
32 Lilla torg Kristianstad   92
21 Stora torg Hässleholm   86
9 Stora torg Eslöv    82
73 Möllevångstorget Malmö  82

Livat 61-80 poäng
55 Mårtenstorget Lund   80
66 Gustav Adolfs torg Malmö  80
54 Stortorget Lund   80
12 Kullagatan Helsingborg   78
68 Lilla torg Malmö   78
13 Gustav Adolfs torg Helsingborg  76
65 Södertull Malmö   74
58 Clemenstorget Lund   72
11 Sundstorget Helsingborg  72
10 Stortorget & Hamntorget Helsingborg 68
76 Hyllietorget Malmö   68
109 Algatan Trelleborg   68
49 Stora torg Landskrona   66
51 Lomma torg    66
71 Triangeln Malmö   66
1120 Storgatan Ystad   64
56 Botulfsplatsen Lund   64
72 Johannesplatsen Malmö  64
31 Storgatan Klippan   62
90 Stora torg Perstorp   62
59 Kung knuts torg Lund   62
123 Stora torg Ängelholm   62

OK 41-60 poäng
33 Stora torg Kristianstad   60
79 Mobilia torg Malmö   60
69 Drottningtorget Malmö   58
28 Stora Torg Hörby   58
57 Bantorget Lund   58
67 Stortorget Malmö   56
29 Stora torg Höör   54
5 Båstad marknadstorg Båstad  52
70 Värnhemstorget Malmö   52
37 C5 shopping Kristianstad  50
61 Dalby torg Lund   50
92 Stora torg Simrishamn   50

torg och offentliga platser är halvtrista eller har ett 
stendött stadsliv. Många har kvaliteter men för lågt 
befolkningsunderlag för att kunna bära handel och 
service som stödjer stadslivet. Andra är handels-
platser utan någon som hellst omsorg om den yttre 
miljön t ex flera av externhandelsplatserna. Några 
är noder i kollektivtrafiken och saknar attraktivitet 
i form av inbjudande miljöer, handel och servi-
ce. Särskilt tråkigt är de nybyggda miljöerna där 
man tycker att kunskapen borde funnits för att få 
högra betyg för stadslivet. Hit räknas bland annat 
Södertorg i Kristianstad, Bjärreds torg i Lomma 
kommun, Åhus båda centrala handelsplatser,  Väla 
center i Helsingborg, Dockplatsen i Malmö, Mari-
astaden i Helsingborg, NOVA Lund och Höllvikens 
handelscenter i Vellinge kommun. Många av stads-
delstorgen som skapades under miljonprogrammet 
har ambitionen att samla handel och service kring 
ett inbjudande torg men ligger ofta utanför huvud-
stråken och hållplatslägen och är funktionsuppde-
lade så att det bor mycket få i direkt anslutning till 
torget. Detta har gjort det svårt för torgen att locka 
besökare och behålla handeln.

Det som inger hopp är att det finns stora möjlig-
heter att förbättra förutsättningarna på nästan alla 
platser som undersökts. Flera goda exempel kan 
vara inspirerande för andra kommuner som Lom-
ma torg, Bara torg, Staffanstorps centrumförtät-
ning, Mobilias omvandling i Malmö, C4 shoppings 
norra entrétorg och ombyggnaden av Sundstorget 
i Helsingborg. Det är också en förhoppning att 
kommunerna och fastighetsägarna blir bättre på 
att skapa förutsättningar för ett myllrande stadsliv 
där alla är välkomna och kan mötas, umgås, stärka 
demokratin och må bra.

20



108 Stora torg Trelleborg   50
97 Jaktriborg torg Staffanstorp  50
6 Båstad torg    48
118 Sankt Knuts torg Ystad  46
27 Storgatan Höganäs   46
48 Unionstorget, Kävlinge   46
26 Köpmannagatan Höganäs  44
4 Ifötorget, Bromölla   44
18 Elinebergs centrum Helsingborg  44
119 Stora torg Ystad   44
93 Stora torg Sjöbo   44
88 Masttorget Malmö   42
87 Davidhalls torg Malmö   42
34 Hästtorget Kristianstad   42

Halvtrist 21-40 poäng
89 Osby torg Osby   40
24 Tyringe torg Hässleholm  40
115 Skanörs centrum Vellinge  40
101 Stora torg Svedala   40
52 Hamntorget Lomma   38
83 Limhamns torg Malmö   38
84 Västra hamnen Malmö   38
1 Bjuvs centrum    38
99 Nya torget Staffanstorp   38
105 Stora torg Tomelilla   37
102 Bara torg svedala   36
22 Nytorget Hässleholm   36
75 Nobeltorget Malmö   36
126 Örkelljunga centrum   34
86 Oxie centrum Malmö    34
60 Norra fäladen Lund   34
82 Fridhemstorget Malmö   34
111 Torget Anderslöv   34
98 Stora torg Staffanstorp   32
74 Södervärn Malmö   32
15 Drottninghögs centrun Helsingborg 32
121 Österportstorg Ystad   32
50 Stationstorget Landskrona  32
34 Centrumtorget Svalöv   32
112 Vellinge centrum   32
81 Kirsebergs torg Malmö   30
23 Norra stationstorget Hässleholm  30
77 Lindesborgs torg Malmö  30

78 Lindängen centrum Malmö  30
122 Åstorps centrum Åstorp  30
110 Stationstorget Trelleborg  28
19 Rydebäcks torg, Helsigborg  28
62 Klostergårdens centrum Lund  28
36 Gamlegården Kristianstad  28
117 Falsterbo torg Vellinge   26
25 Sösdala torg Hässleholm  26
91 Hamntorget Simrishamn  24
35 Södertorg Kristianstad   24
3 Burlövs centrum, Burlöv   24
47 Tollarps torg Kristianstad  24
125 Skälderviken centrum Ängelholm 24
64 Linero torg Lund   24
7 Hamnplatsen Båstad   24
124 Gamla torg Ängelholm  24
96 Skivarps torg Skurup   22
94 Vollsjö torg Sjöbo   22

Stendött 0-20 poäng
114 Höllviken centrum Vellinge  20
45 Åhus centrum öst Kristianstad  20
85 Dockplatsen Malmö   20
123 Skanör gamla torg Vellinge  20
2 Sockerbitstorget Burlöv   20
44 Gamla torg Åhus   20
127 Centrum Broby Östra Göinge  20
103 Klågerups torg Svedala  18
14 Rosengårdens centrum Helsingborg 18
20 Väla center Helsingborg   18
80 Dalaplan Malmö   18
95 Stora torg Skurup   18
104 Nya torg Tomelilla   16
53 Bjärreds centrum Lomma  16
8 Stationstorget Båstad   16
63 NOVA Lund     14
107 Skåne Tranåstorget Tomelilla  14
16 Mariastaden Helsingborg  12
42 Sommarlust Kristianstad  10
106 Tomelilla handelsområdet  10
41 Österäng centrum Kristianstad      8
46 Åhus centrum norr Kristianstad    8
17 Råå handelsområde Helsingborg    8
113 Höllvikens handelscenter Vellinge   6

39 Vilans handelsområde Kristiantad   6
40 Söders handelsområde Kristianstad   4
43 Vä centrum Kristianstad    4
30 Externhandel Höör     2
38 Näsby Södra Kristianstad    2

Preliminära resultat som kommer att ändras och fler platser 
skall läggas till.....
0-3000 invånare små tätorter, stadsdelar
3-5000 invånare mindre tätorter, stadsdelar
5-10 000 invånare större tätorter, stadsdelar
10-30 000 invånare mindre städer, stadsdelar
30-400 000 invånare större städer
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