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Gathering places (mötesplatser in Swedish) is an  
frequent used concept within the discourse about urban and  
regional planning in Sweden. It is an ambiguous term that is used 
in a variety of contexts and with a variety of meanings. Present 
work aims to investigate and describe the function of an urban 
square in Sweden as a public gathering place based on a number 
of given aspects. To achieve the aim of this thesis two different 
research approaches, in addition to an extensive literature study, 
is being used; a survey with people in a calculated target area and 
observations following the methodology created by Metha, 2014. 

Previous studies have shown that there are a number of variab-
les that need to be understood to create a comprehensive insight 
in the social dimensions of urban public space. Among these, 
different groups and their perception of different factors are 
crucial to include. Furthermore, the inclusion and the possi-
bility to use the public space is of great importance. As is the  
possibility to feel safe and calm in the space. Hence, there are  
numerous factors to include when the social dimensions of a 
public space is to be studied. These factors can be measured as  
indicators on how good the public space is, as is done in the Public 
Space Index developed by Metha (2014).

Present study’s findings include a suggested definition of the term 
“Public gathering place” and data that indicates that Bysistorget 
is an overall good public gathering place. This is, however, proble-
matized when the data is divided by different groups and a more 
variegated understanding arises.

Keywords: Gathering place, meeting place, public space, public 
space index, PSI, urban planning
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“Great civilizations, like great cities, share a common feature.  
Evolving within them and crucial to their growth and refinement 

are distinctive informal public gathering places. These become as 
much a part of the urban landscape as of the citizen’s daily life and, 

invariably, they come to dominate the image of the city.” 
- Oldenburg (1989;iii)

Vi lever i den tid då svenskarnas ensamhet är vida omdiskuterad och i media porträtteras 
svensken som världens ensammaste människa (se t.ex. SVT, 2016 och SR, 2016). Sverige 
är det land i världen med högst andel singelhushåll, inte minst i storstadsområdena (SR, 
2013; HSB, 2015). Små lägenheter och singelhushåll kan i viss mån härledas till den allt 
högre urbaniseringsgraden, även gällande den ligger Sverige på topplistan enligt Euros-
tat (2016). Urbaniseringen har lett till en mer individualistisk syn, och genom en stark 
välfärdsstat har det möjliggjorts för människor att leva ensamma utan att behöva förlita 
sig på en stabil gemenskap för att överleva (SVT, 2016). Till den generella urbaniserings-
effekten tillkommer ett ökat asylmottagande i Sverige, och utöver det en problematisk 
integration som leder till utanförskap (SVT, 2014). Den sociala segregationen i Sverige är 
ett faktum (Legeby, 2010).

Problematiken kring en ökad social segregation och ensamhet ställer krav på det  
offentliga rummet och Kovacic (2018) menar att vi nu lever i tiden för torgens renässans.  
Det offentliga rummets roll som socialt spelrum är nu viktigare än någonsin och få  
begrepp är lika återkommande inom den svenska samhällsbyggnadsdebatten som det  
offentliga rummet och mötesplatser (Kovacic, 2018). Inom litteraturen är Gehl (2010; 
2011; 2013), Oldenburg (1989), Jacobs (1961) och Mitchell (1995; 2003) endast några 
av alla teoretiker som poängterar det offentliga rummets vikt för det urbana livet. Det  
offentliga rummet är en plats för socialisering och möten mellan grupper där  
motstridande idéer kan ta sig uttryck och en dialog kan föras (Mitchell, 1995). Ett  
fördjupat samspel mellan invånare samt kollektiva aktiviteter kan bidra till att skapa 
en social sammanhållning (Bramley & Power 2009). Alla offentliga rum fyller dock inte  
kriterierna för att kunna uppehålla sociala samspel och detta bör möjligen inte ställas 
som ett krav på alla offentliga rum (Metha, 2014). Vidare fastslår Gehl (2011) att endast 
kvalitativa offentliga rum fungerar som mötesplatser och att platserna endast kommer 
användas på ett socialt plan under gynnsamma förhållanden.

Till detta stora antal av idéer, åsikter och teorier om det offentliga rummet sociala 
aspekter och huruvida enbart vissa delar av det offentliga rummet kan betraktas som  
mötesplatser tillkommer en allt mer utsträckt förändring av offentliga rum till mer  
semi-offentliga och privata (Harvey, 2008). I allt högre grad skapas rum som i viss mån 
kan betraktas som offentliga eller som har det offentliga rummets karaktärsdrag men 
som i praktiken är högst privata, t.ex. gallerior (Carmona, 2010a). Diskussionen om 
det offentliga rummet aktualiseras således även, motsägelsefullt nog, av en minskande  
kvantitet offentliga rum. Detta är en utveckling som är högst närvarande i Sverige  
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(Regionplanekontoret, 2010). Följaktligen blir mötesplats ett begrepp som spänner över 
privata, semioffentliga och offentliga rum, vilket kan argumenteras vara begreppets styr-
ka men oundvikligen gör det begreppet tvetydigt och svårdefinierat.

Mötesplatser beskrivs ofta som ett särskilt viktigt element för att utveckla attraktiva och 
trygga stadsmiljöer och ett stabilt samhälle (Legeby et. al. 2015). Detta inte minst i en 
urban kontext. Den höga urbaniseringsgrad som noterats i Sverige innebär stor mängd 
nybyggnationer som tar befintliga ytor i anspråk. Samtidigt poängterar Stockholms stad 
(2018) vikten av att skapa offentliga mötesplatser, t.ex. nyttjas begreppet mötesplats 48 
gånger i Stockholm stad (2018) översiktsplan. Vidare är Stockholm stad (2014) en av 
många kommuner som uttrycker en vilja att skapa förutsättningar för ”spontana möten” 
(se även Haninge kommun 2016, Västerås stad 2017 samt Ängelholms kommun 2017). 
Det poängteras att välfungerande mötesplatser kan verka för integration och skapa förut-
sättningar för ett inkluderande samhälle (Legeby et. al. 2015). Den spridda användningen 
av begreppet mötesplats, i såväl privat som semiprivat och offentlig kontext kan således i 
viss mån förklaras just av den otydlighet som finns runt begreppet. Begreppet har fått ta 
rollen som ett modeord att använda för att visa på kommunal förståelse för människors 
behov av platser för social interaktion (Regionplanekontoret, 2010). 

Ett sätt att skapa tydlighet och gemensam förståelse är genom kvantifiering. Sedan 
1990-talet har utvärdering och kvantifiering för kvalitetskontroll och tydlig styrning 
blivit ett allt mer centralt inslag i offentlig förvaltning och samhället i stort (Lindgren, 
2006). Kvantifiering kan bidra med fördjupad förståelse och tydliga, mätbara, mål. Dock 
bör kvantifieringens framfart problematiseras. Strannegård (2013) menar på att allt inte 
kan kvantifieras. Kvalitativa aspekter som känslor och attityder är ofta för mångfacette-
rade för att kvantifiera och mäta på ett tillfredsställande sätt (Strannegård, 2013). Lika-
så är överföringsprocessen, att föra över en kvalitativ egenskap till en mätbar indikator, 
ofta problematisk och att kontrollera vad som mäts och vad utfallet faktiskt pekar på är 
diskutabelt. Vissa menar att kvantifiering av sociala aspekter inte är möjligt och andra 
menar på att det i viss mån är görbart men bör genomföras aktsamt (Strannegård, 2013). 
Ett försök till att kvantifiera det offentliga rummets sociala dimensioner är, det av Metha 
(2014) framtagna, public spaceindex, vilket möjligen kan fungera som ett verktyg för att 
ge förståelse för mötesplatser. 

Mötesplatser som fenomen och begrepp, samt möjligheten att kvantifiera platsens funk-
tioner är följaktligen i behov av att studeras. 
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Utifrån den, inom samhällsplaneringen, allt mer frekventa användning av begreppet mö-
tesplats syftar föreliggande arbete till att undersöka och beskriva hur väl ett urbant torg i 
svensk storstadskontext fungerar som offentlig mötesplats utifrån ett antal givna aspek-
ter.

För att besvara uppsatt syfte formulerades följande frågeställningar: (i) Hur väl fungerar 
en offentlig mötesplats i en svensk storstad enligt public space index? (ii) Hur väl fungerar 
en offentlig mötesplats i en svensk storstad enligt människor verkande på torget och i dess 
närhet? 

2.2 Avgränsningar
På grund av forskningsarbetets begränsningar gällande ekonomiska medel och tidsram 
har vissa avgränsningar av studien varit nödvändiga. Föreliggande studie bör ses som en 
pilotstudie inom området och för att säkerställa eventuella tendenser som skönjs i stu-
dien bör vidare studier utföras.
 
Begreppsmässigt avgränsas studien till att fokusera på fysiska platser och således 
söks det inte finna förklaring till offentliga mötesplatser i andra forum (t.ex. digitala).  
Studien är även begränsad beträffande val av litteratur som studerats. Vidare genomfördes  
empiriinsamlingen under en begränsad period våren 2018, och likaså föreligger en tydlig 
avgränsning i aspekter som undersöks; individer under 18 år kommer inte att inkluderas 
i studien och eventuella skillnader beroende på faktorer såsom socioekonomisk status 
kommer inte att studeras. Studien är även geografiskt begränsad till en plats; Bysistorget 
på Södermalm i Stockholm. Valet av  Bysistorget bottnar b.la. i  rent funktionella aspekter; 
torgets storlek och utformning är väl anpassat för att ge en överblick och Bysistorget kan 
således observeras i helhet från en vald punkt under hela observationen. Detta har ansetts 
vara centralt i val av studieplats för att möjliggöra bra förutsättningar för observationerna.  
En mer utförlig beskrivning av Bysistorget samt vidare motivering av studieplats  
återfinns i kapitel 3. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
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Platsen som är vald för studien 
är Bysistorget på Södermalm i 
Stockholm (se figur 1 och 2). 
Valet av plats baseras på att 
Stockholm är Sveriges största 
stad och tillika den mest  
urbana, vilket är idealt för att 
uppnå studiens syfte om att 
studera urbana mötesplatser 
i svensk storstadskontext.  
Södermalm har genomgått en 
kraftfull gentrifieringsprocess 
under 2000-talet och utpekas 
såväl nationellt som  
internationellt som en hipp 
stadsdel med många urbana 
kvalitéer (SVT, 2017). Dessa 
urbana kvalitéer i förhållande 
till den möjliga segregation 
som gentrifieringsprocessen 
lett till medför att Södermalm 
är en intressant plats att  
genomföra studien på. 

Södermalm har en lång  
historia av att primärt husera 
arbetare och har tidigare  
omnämnts som smutsigt och 
farligt; Bysistorget ligger t.ex. 
intill den del av Södermalm 
som förr benämndes som 
“Knivsöder”. Nu har öknamnet 
istället byts ut till “Gaffel- och 
Knivsöder” (Parkkila, 2013). Den semantiska skiftningen kan tyckas vara ytterst träffande 
för den gentrifieringsprocess som skett. Många torg och parker på Södermalm har under 
2000-talet rustats upp och bland dessa återfinns Bysistorget som rustades upp år 2004 
(Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009). 

Bysistorget är beläget bredvid det gamla bysättningshäktet (därav namnet Bysis) invid 
Hornsgatan som löper över Södermalm i en öst-västlig riktning från Slussen till Horn-
stull. I öster avgränsas torget av Torkel Knutssons gata och i syd av Hornsgatan. I väst och 
norr kantas torget av huskroppar (se t.ex. figur 2, 5 och 6). Det gamla bysättningshäktet 
är idag en krog och övriga lokaler ut mot torget inkluderar restauranger, caféer samt en  

3. PLATSBESKRIVNING

Figur 2. Karta över Bysistorgets läge invid Hornsgatan. Källa: Simon Linde

Figur 1. Karta över Stockholm med Södermalm i fokus. Bysistorget är mar-
kerat med en röd prick. Källa: Simon Linde
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bokhandel, en konstnärshandel och en sängbutik. I det sydöstra hörnet, fristående från 
annan bebyggelse är även en korvkiosk lokaliserad. Torget är ca 2300 kvm stort och be-
står till störst del av stenlagd torgyta. I den västra delen återfinns en grönyta, bysistäppan, 
med buskar och träd. På torget finns tillika ett antal körsbärsträd som blommar under 
våren och när värmen kommer fylls torget till ca en tredjedel av uteserveringar.

Figur 3. Människor som njuter av solen på bänkar över-
blickandes Hornsgatan vid Bysistorget. Foto: Simon Linde

Figur 4. Människor som fikar på Kaffebarens uteserve-
ring, Bysistorget. Foto: Simon Linde

Figur 5. Bysistorget sett från Bysistäppan, 13 april 2018. 
Foto: Simon Linde

Figur 6. Bysistorget sett från Bysistäppan, 24 april 2018. 
Foto: Simon Linde
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Föreliggande studie utgår från en bred teoretiskt bakgrund med avstamp i kulturgeogra-
fiska teorier, men med inslag från ett brett spektrum av akademiska discipliner. Detta för 
att på ett insiktsfullt vis belysa stadens offentliga mötesplatser samt utveckla den essen-
tiella förståelsen för människors möte som sociala processer och vilka faktorer som på-
verkar dem i det offentliga rummet utan att riskera att enbart hamna i en diskussion om 
fysisk utformning. 

4.1 Offentliga rummet som socialt spelrum
Det offentliga rummet fyller flera vitala funktioner i samhället. Bland dessa menar Gehl 
(2011) att den sociala funktionen är av stor vikt. Oldenburg (1989) understryker detta 
och poängterar att prominenta städer med välfungerande offentliga rum är lätta att iden-
tifiera då dessa platser fylls av människor av varierande samhällsklass, ålder och etnisk 
bakgrund. Dock är detta, historiskt sett, motsägelsefullt då offentliga rummet inte alltid 
är eller har varit öppet för alla. Mitchell (1995) poängterar att det i många fall endast har 
varit de med makt och inflytande som haft tillträde till det offentliga rummet i historisk 
kontext. Likaså kan detta ses i dagens offentliga rum då vissa mindre bemedlade grupper 
inte alltid kan förvänta sig att välkomnas in i det offentliga rummet (Mitchell, 1995). Ol-
denburg (1989) tar ett annat perspektiv på makten i det offentliga rummet och menar på 
att platsen per definition bryter maktstrukturer. Människor som möts där möts på lika 
villkor; ingen i den sociala kontexten har makten då människor möts på en plats som är 
neutral (Oldenburg, 1989). Det är inte hemma hos en specifik individ, som då har överta-
get, och inte heller på en arbetsplats där hierarkiska strukturer sätter en maktordning. Ol-
denburg (1989) förbiser emellertid maktstrukturer i det offentliga rummet som beskriv-
na av Mitchell (1995) men Oldenburgs (1989) teori kan då snarare tillämpas för att förstå 
interaktioner mellan vänner och bekanta i det offentliga rummet och varför dessa väljer 
att mötas där istället för i en annan kontext. Oldenburg (1989) menar på att det offentliga 
rummet är en kärnmiljö för ett jämlikt socialiserande. Även Gehl (2011) beskriver det 
offentliga rummet som avslappnat och neutralt ur en social kontext och menar på att väl 
fungerande offentliga rum bör inbjuda till interaktion.

Vidare belyser Gehl (2011) passiv kontakt som en viktig aspekt av det offentliga rummet 
och att “se och höra”-kontakt bör ses som grundläggande utgångspunkt för mer utökad 
social kontakt. Att se, och höra, andra människor som inte alltid är från samma bakgrund 
som en själv skapar möjligheter för utökad förståelse (Gehl, 2011). Även Legeby (2013) 
menar att detta, det passiva mötet mellan människor, är av vikt för mänsklig kontakt och 
öka samhällelig integration. Jacobs (1961) diskuterar i liknande termer vikten av männ-
iskors passiva möten på gatan och tar detta ett steg längre genom att påpeka detta som en 
central trygghetsaspekt.

Beträffande trygghetsaspekter är individens integritet en omdiskuterad variabel. Kame-
raövervakning har under de senare åren blivit ett allt vanligare inslag i den svenska miljön 
(SOU 2007:22). Den ökade bevakningen av offentliga rummet kan enligt bl.a. Mitchell & 
Heynen (2009) öka en känsla av otrygghet för de redan utsatta i samhället, vilket hämmar 

4. LITTERATURÖVERSIKT
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dessa gruppers socialisering i det offentliga rummet. Den ökade övervakningen har i USA 
lett till en omfattande debatt rörande integritet och trygghet (Savage, 2018). Svenskar 
verkar emellertid generellt mer positivt inställda till kameraövervakning än den genom-
snittlige amerikanen (SOU 2007:22). 

4.2 Utformning av det offentliga rummet 
Legeby (2013) menar att det urbana livet bör likställas med att leva med främlingar. Med 
detta menas att människan i en urban kontext ständigt är omgiven av en stor mängd  
andra människor som individen inte alltid känner och således måste den urbana  
människan förlika sig med, och reagera på, denna verklighet. För att det offentliga  
rummet ska uppnå kvaliteter som möjliggör sociala utbyten och integration mellan 
människor ställs det stora krav på den fysiska utformningen av rummet ( Jacobs, 1961; 
Whyte 1980; Oldenburg, 1989; Gehl, 2011). Whyte (1980;16) fastslår att utbudet  
skapar efterfrågan när det kommer till urbana platser. Likaså poängterar Whyte (1980) 
att människor dras till platser som redan används av andra människor. Följaktligen skapar 
ett väl utformat offentligt rum ett momentum som i teori kan generera ett större  
användande. Användandet varierar dock till sin 
natur och då föreliggande studie fokuserar på 
de sociala aspekterna av det offentliga rummet 
har Gehls (2011) uppdelning av aktiviteter  
nyttjats för att skapa djupare förståelse. Gehl 
(2011) delar in aktiviteter i det offentliga rummet 
i tre huvudkategorier; nödvändiga, valbara och  
sociala. Nödvändiga aktiviteter innefattar t.ex.  
arbete medan valbara aktiviteter kan vara  
träning. Sociala aktiviteter innefattar helt frivillig 
 kontakt med andra människor.  En estetiskt  
tilltalande utformning bidrar enligt Gehl (2011) 
till att öka alla aktiviteter i rummet, men med 
markant större förändring i de valbara och sociala 
aktiviteterna (se figur 7 för illustration). Jacobs 
(1961) diskuterar även överlappande aktiviteter 
och menar på att ett väl utformat rum erbjuder 
en rad av möjliga aktiviteter på samma yta vilket 
medför ett större användande och en större  
diversitet av människor som rör sig på platsen. 

För att främja de sociala aktiviteterna i det offentliga rummet pekar Gehl (2011) på vik-
ten av att skapa möjligheter för sinnena. Detta kan göras genom att skapa zoner med bra 
förutsättningar för gående, t.ex. genom trafikseparering. Ett offentligt rum utformat för 
gångfart skapar möjligheter för sinnena; att hinna se, lyssna och känna dofter av stads-
livet, vilket i sig är essentiellt för att känslan av lugn ska infinna sig (Gehl, 2011). Detta 
skapar urbana kvalitéer och är en  fundamental grundsten för socialiserbarhet och möten 
i det offentliga rummet. Vidare beskriver Gehl (2011) att storlek, skala och avstånd är 
viktiga. Människor tenderar att vilja ha uppsyn och se andra, detta innebär att möjliga sitt-

Typ av 
Aktivitet

Det fysiska rummet kvalitet
Låg Hög

Nödvändiga

Valbara

Sociala

Figur 7. Översättning av Gehl (2011) illustration 
av förändringar av olika aktiviteter beroende på 
det fysiska rummets kvalitet. Storleken på cirklar-
na visar aktivitetens omfattning . 
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platser bör vara placerade så att individen som använder den har översikt över platsen. 
Likaså bör inte ytor som t.ex. ett  torg vara för stora då människor tenderar att röra sig 
längst kanterna och då inte kan möta eller knappt se varandra. Detta rimmar även väl med 
Jacobs (1961) teori kring informell övervakning och ögon på gatan (eyes on the street), 
vilket innebär att människor i omlopp medför en känsla av trygghet.

Oldenburg (1989) menar på att samtal är den primära aktiviteten när människor aktivt 
interagerar med varandra på offentliga platser. Möjlighet för samtal är följaktligen essen-
tiellt. Även Whyte (1980) och Gehl (2011) berör förutsättningarna för samtal och menar 
på att sittplatser är av vikt. Detta gäller även för passiv socialisering då sittplatser och 
naturliga platser att stå på är fundamentala aspekter för att ge människor möjligheten att 
stanna upp i det offentliga rummet (Whyte 1980; Gehl, 2011).

Även Sveriges nordliga klimat ställer krav på platsens utformning. Klimatet medför cykler 
av nyttjande av det offentliga rummet utifrån årstider och väder. Thorsson et. al (2004) 
noterar solens betydelse, i det nordiska klimatet, för människans vilja att röra sig i det of-
fentliga rummet för andra aktiviteter än de mest nödvändiga. Det nordliga klimatet är en 
förutsättning som måste räknas in i utformningen av socialiserbara ytor samt ges utrym-
me i hur socialiseringsmönster i det offentliga rummet tolkas. Detta då ett nordiskt klimat 
inte ger samma förutsättningar för uppehälle utomhus året runt.

4.3 Offentliga rummets inkludering
Det offentliga rummet bör inte studeras utan att jämställdhets- och jämlikhetsaspekter 
berörs (PBL 2010:900). Jämställdhet inom samhällsplanering kan belysas ur många per-
spektiv men föreliggande studie fokuserar på människors olika förutsättningar i vardagen. 
I plan och bygglagens (2010:900) portalparagraf står följande att läsa “Bestämmelserna 
syftar till att [...] främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden [...]”. Således poängterar redan portalparagrafen att jämlikhet i planeringen bör 
vara av hög prioritet vilket möjligen inte är förvånande då människor har olika förutsätt-
ning att ta sig till, röra sig i och känna sig trygga i offentliga rum. Detta kan t.ex. bero på 
olika funktionsnivåer, etnicitet eller kön. 

Larsson (2006) understryker att vardagen bör studeras för att skapa förståelse för olika 
människors möjligheter och att statistik är ett bra sätt att se tydliga skillnader mellan 
grupper. För skillnader finns, t.ex. tar kvinnor generellt en större del av det oavlönade hus-
hållsarbetet och får således en annan geografi än män (Larsson, 2006). Likaså tenderar 
män och kvinnor att ha olika uppfattningar när det kommer till trygghet. Detta beror till 
viss del, enligt Yavuz och Welch (2010), på att män och kvinnor tenderar att fokusera på 
olika faktorer när det kommer till trygghetskänslan. Män tenderar generellt att fokusera 
på närvaro av övervakningskameror och väktare medan kvinnor snarare ser till närvaro 
av andra människor och särskilt personal eller liknande yrkesroller (Yavuz och Welch, 
2010). Olika människors upplevelse av trygghet och rättighet till ett offentligt rum kan 
även variera utifrån etnicitet eller socioekonomisk status. Mitchell (1995) beskriver hur 
hemlösa systematiskt planeras bort i amerikanska städer och Lobo (2015) beskriver hur 
rasism kan manifesteras i det offentliga rummet, minska den upplevda tryggheten och 
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således metodiskt exkluderar vissa grupper p.g.a. etnisk tillhörighet. 
Beträffande tillgänglighet bör ett flertal faktorer tas i beaktning; först den rent fysiska till-
gängligheten som dels styrs av platsens eventuella öppettider och utsatta hinder, dels av 
oplanerade hinder. Oldenburg (1989) argumenterar för att platsens offentlighet bör vara 
en väsentlig del av definitionen av en offentlig plats; att platsen alltid är öppen för att nyttjas 
av människor. Men även om platsen inte har några planerade hinder kan oplanerade  
hinder förekomma. Carmona (2010b) beskriver hur människor med funktionsnedsättning 
tenderar att uppleva den bebyggda miljön som en hinderbana. Föremål, som inte alltid 
är tänka som hinder, blir det för människor med funktionsnedsättning. Människor av 
alla åldrar kan vara påverkade av funktionsnedsättningar men Schwanen och Páez 
(2010) menar att det återfinns en stor andel med funktionsnedsättning inom de äldre  
åldersspannen. Detta  även om spridningen av funktionsförmåga är stor bland äldre.  
Carmona (2010b) anser att mycket inom planeringen utgår från att rullstolsburna när det 
talas om funktionsnedsättning när det i själva verket är en väldigt liten del av människor 
med funktionsnedsättning som har behov av rullstol eller dylikt. Således förringas 
människor med andra typer av funktionsnedsättning.
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Begreppet mötesplats är, som tidigare nämnt, i hög grad närvarande i den svenska  
samhällsplanerardiskursen. Begreppet bör därför redas ut för att klargöra denna studies 
syn på och användning av offentliga mötesplatser. Enligt nationalencyklopedin (2018)  
definieras en mötesplats som:

”En plats där personer sammanträffar informellt men 
vanligen enligt överenskommelse.”

Nationalencyklopedin (2018)

Detta är en definition som endast fokuserar på mötet; spontant som planerat, och tar inte 
hänsyn till platsens karaktär. Även regionplanekontoret (2010) lägger fokus vid mötet i 
sin definition: 

”Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar
 i någon form. Mötet och interaktionen med andra utgör för individen 

en dimension avlivskvalitet och bidrar till att stärka den sociala 
sammanhållningen och platsens identitet.”

Regionplanekontoret (2010:11)

Regionplanekontoret (2010) adderar emellertid en viktig aspekt till ordbokens definition; 
möten som livskvalitet. Likaså poängteras även att möten kan vara i olika form. Vidare är 
platsens identitet närvarande och följaktligen är regionplanekontoret (2010) inne på att 
platsen har betydelse för möten och möten för platsen. Dock kan det argumenteras för att 
det fortfarande saknas viktiga komponenter i definitionen .  

Inom internationell (med fokus på västvärldens) litteratur är användningen av begreppet 
mötesplats inte så utbredd. Oldenburg (1989) diskuterar gathering places men detta 
främst som privata eller semiprivata rum.  Begreppet public space används emellertid mer 
utsträckt, och vanligt med ett i kontexten positivt, adjektiv som good eller social innan (se 
t.ex. Whyte 1980; Gehl 2011; Metha 2014). Begreppets innebörd varierar emellertid och 
Metha (2014) påpeka att definitionen av offentliga rummet är splittrat inom litteraturen. 
De två stora lägren kan ses vara de som kategoriserar public space som platser utan privat 
ägande och i vissa fall även utan kontroll samt de som definierar det offentliga  rummet  
utifrån tillgång och användandet (Metha, 2014). Inom den svenska litteraturen är  
användandet av mötesplats som begrepp, lite mer frekvent (se t.ex. Legeby, 2015 och  
Ståhle, 2013). Användandet glider likväl i den svenska kontexten mellan olika former av 
rum (privata, semiprivata och offentliga). Likaså nyttjas begreppet frekvent i kommunala 
dokument (se t.ex. Stockholms stad, 2018 och Österåker kommun, 2018) och även här 
nyttjas begreppet i bred definition. Till exempel kommersiella lokaler, skolor och bibliotek 
omnämns som mötesplatser (se Stockholms stad, 2018). Även om dessa platser,  
beroende på definition, kan ses som mötesplatser och handeln har varit central mötesplats  
historiskt sett är det inte ur i denna definition som begreppet mötesplats kommer nyttjas 
i denna studie. 

5. DEFINITION AV BEGREPPET OFFENTLIG MÖTES-
PLATS
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För att definiera begreppet mötesplats fokuserar denna studie till viss del på platsens of-
fentlighet. Oldenburg (1989), Gehl (2011) och Legeby (2015) menar på vikten av möjlig-
heten att besöka platsen. Platsen bör således vara öppen för allmänheten största delen av 
dygnet. Likaså bör alla ha tillgång till platsen (Whyte, 1980; Mitchell, 1995). Det får alltså 
inte kosta att komma in i rummet och det får inte heller finnas andra hinder som exklu-
derar vissa typer av människor pga. funktionsnedsättning, etnicitet eller könstillhörighet. 
Således kan vissa platser (t.ex. bibliotek) även om de är offentliga institutioner inte räknas 
in i denna definition.

Vidare är människan, och andra människor, centrala för mötesplatser (Whyte, 1980). Det-
ta poängterar även Gehl (2011)  och Legeby (2013)  i termer av att se och höra varandra 
samt  co-presence. Med detta menas att en mötesplats bör vara en plats där det finns 
möjlighet att passivt eller aktivt interagera med andra människor. Möjlighet till interak-
tion fastställs i stort av platsens fysiska barriärer och utformning (Oldenburg, 1989; Gehl, 
2011).

Följaktligen bör en mötesplats förstås ur en fysisk kontext och just platsen måste ses som 
central i argumentationen då t.ex. Legeby (2013) menar att rummet i sig skapar möjlighe-
ter. Platsen kan dock inte heller vara vilken plats som helst, Oldenburg (1989) poängterar 
de maktstrukturer som finns på t.ex. en arbetsplats eller i ett hem vilket förhindrar att en 
socialisering på jämlik nivå kan inträffa. Vidare poängterar Gehl (2011) att socialisering 
måste vara en valbar aktivitet och att platsen därför bör vara kopplad till valbarhet och 
följaktligen inte kan ses som en plats som individen måste gå till, eg. en tågstation, arbets-
plats eller matbutik. Platsen ska således vara en plats som individen väljer att gå till för att 
på något sätt få stimuli och höja sin livskvalitet. 

Ur detta resonemang har följande definition av begreppet offentlig mötesplats tagits fram 
som ett förslag:

“Offentliga mötesplatser är fysiska platser, tillgängliga för alla 
individer, där människor frivilligt vistas för att passivt eller 

aktivt interagera med andra människor för att 
höja sin livskvalitet.”

Det är denna definition som kommer nyttjas som utgångspunkt i den fortsatta studien och 
de aspekter som definitionen fokuserar på kommer även att figurera som centrala aspek-
ter i studiens resultat och diskussion.
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Mötesplatser i det offentliga rummet är, som beskrivet i inledningen, ett centralt ämne 
i dagens planeringsdiskurs. Under 1900-talets senare hälft har flera studier gjorts för 
att precisera viktiga faktorer för att uppnå socialisering inom den offentliga miljön; Gehl 
(2010) har utvecklat 12 kriterier för utvärdering av det offentliga rummets potential som 
mötesplats. Även Oldenburg (1989) har specificerat ett antal aspekter av det offentliga 
rummet som påverkar möjligheten att nyttja rummet som mötesplats. Dessa olika  
kriterier har legat till grund för en stor mängd studier och utvärderingar av det offentliga 
rummet (se t.ex. Dietrich och Kengyel, 2016 samt Minucci och Righi, 2016). Dock saknar 
både Gehl (2010) och Oldenburg (1989) tydliga faktorer och uttalade mått på hur dessa  
kriterier ska mätas och viktas mot varandra. Således kan dessa system endast ses som 
grundläggande förståelse för hur det offentliga rummet ska vara uppbyggt för att säkerställa 
en miljö med förutsättningar för sociala aktiviteter - en mötesplats. Metha har tagit  
utvärderingsstudierna ett steg längre och berör ämnet i flera artiklar (se bl.a. Metha, 2007; 
Metha, 2013; Metha, 2014). Detta arbete har resulterat i ett representativt kvantifierings-
verktyg; public space index (PSI). 

6.1 Public space index (PSI)
Metha (2014) utvecklade i artikeln Evaluating Public Space en metodik för utvärdering av 
offentliga rum utifrån fem huvuddimensioner som han menar är essentiella för att möj-
liggöra för socialisering i offentliga rum. Dessa är (fritt översatt) Meningsfulla aktiviteter, 
Inkludering, Trygghet, Komfort samt Trivsel. Aspekterna och kriterierna inom varje di-
mension har tagits fram genom extensiv teorigenomgång (Metha, 2014). Teori som legat 
till grund för utformningen av PSI är av korsdisciplinär karaktär men med utgång från ur-
bangeografi (Evans et al. 2018). Studien genomfördes sedan på fyra platser i Tampa, Flori-
da; en stadsgata, en gågata, en park och ett torg. Totalt genomförde Metha och 8 studenter 
196 observationer och 77 enkäter med människor som använde platserna. Metha (2014) 
fastställer utifrån observationerna att ob-
servatörens interbedömarreliabilitet  var 
god (Cronbach’s alpha på 0,86). 

Utifrån enkäterna och föreliggande teore-
tiska genomgång fastställde Metha (2014) 
viktningen för varje variabel.  Genomsnitt-
liga värden kalkyleras och medelvärdet för 
varje huvuddimension konverterades se-
dan till en procent av maxvärdet (maxvär-
det för samtliga variabler efter viktning är 
150). Slutligen visualiserar Metha (2014) 
resultatet i en graf (se figur 8). 

6. ATT UTVÄRDERA OFFENTLIGA MÖTESPLATSER
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Nedan följer en kort beskrivning av varje huvuddimension i PSI samt hur Metha (2014) 
beskriver metodiken:

Meningsfulla aktiviteter
Hur meningsfull en plats är, menar Metha (2014), beror på en komplex blandning av  
individuella och kollektiva narrativ. Människors reproduktion av en plats betydelse utgår 
ifrån egna och andras idéer om platsens identitet. Detta är en svårmätt komplexitet som 
även beror på historiska och politiska faktorer vilket individen inte alltid har full insikt i 
men som ändå spelar in i förståelsen av platsen (Metha, 2014). Meningsfulla aktiviteter  
fokuserar då snarare på möjligheten för individen att komma till platsen för mer än  
ärenden och andra nödvändigheter - för att socialisera (Metha, 2014). Detta kan, enligt 
Metha (2014), mätas i antalet möjliga aktiviteter som erbjuds på eller i omedelbar närhet 
till platsen. Likaså poängterar Metha (2014) vikten av platsens flexibilitet. En plats som 
kan förändras efter människors behov och således innefatta flera möjliga användningsom-
råden har större potential som offentligt rum (Metha, 2014). Vidare nyttjar Metha (2014) 
Oldenburgs (1989) begrepp “third places” för att studera om det finns gemenskapsskapan-
de verksamheter vilket översiktligt kan innefatta caféer, pubar och dylikt. Dessa platser 
kan bidra till att skapa ett emotionellt band mellan människor och en plats och i  
förlängningen gör dessa platser till meningsfulla (Oldenburg 1989; Metha 2014).

Inkludering
Hur inkluderande ett torg är bör enligt Metha (2014) mätas genom studier av platsens 
användare. Ett diversifierat användande; en variation av människor som använder platsen 
samt en bredd i beteenden som platsen tillåter kan således ses som mått på hur inklude-
rande platsen i praktiken är. 

Trygghet
Metha (2014) menar att det finns empiriskt belägg för vissa typer av åtgärder som är   
positivt korrelerade med den upplevda tryggheten. Förbättrad belysning, en högre grad 
av informell övervakning från närliggande butiker och service samt ett större antal 
människor i rörelse är några av dessa aspekter. Dessa är således några av de aspekter som 
inkluderas i PSI. Likaså poängterar Metha (2014) vikten av en städad miljö med avsaknad 
av skräp och klotter för en ökat upplevd trygghet.

Komfort
Upplevd komfort, menar Metha (2014), beror på ett flertal faktorer. Vissa av dessa, som 
t.ex. närvaro av människor och en känsla av säkerhet, inkluderas i andra delar av PSI och 
tas därför inte med som aspekter gällande komfort. Således fokuserar komfortdimensio-
nen i PSI snarare på fysiska faktorer som sittmöjligheter, arkitektoniska artefakter och 
väderskydd men även på platsens mikroklimat, vilket innefattar bl.a. solmöjligheter och 
vindförhållanden.

Trivsel
Methas (2014) utgångspunkt för trivsel (fritt översatt från pleasurability) bottnar i  
sensoriska faktorer samt skala och rumslighet (enclosure). De sensoriska faktorerna  
inkluderar arkitektoniska uttryck, belysning och annat iögonfallande samt dofter och 
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ljud. Dessa sensoriska stimulis skapar ett trivsamt rum samtidigt som en stark mental  
koppling skapas till platsen (imageability). Metha (2014) poängterar att positiv imagea-
bility utgår ifrån en positiv syn på platsen medan en rörig, nedskräpad plats lika lätt kan 
leda till en negativ imageability.  Även skalan är viktigt för att skapa rum där människor 
trivs och känner sig hemma (Metha, 2014). Dörrar och portar i mänsklig skala samt träd 
och ett designelement i relaterbar storlek skapar ett rum med distinkt känsla av att vara 
inuti rummet vilket skiljer sig från att vara utanför rummet (Metha, 2014). 

Applicering av PSI
Metha (2014) beskriver även hur PSI ska tillämpas för att komma fram till ett pålitligt  
resultat. Detta inkluderar att minst två forskare separat ska besöka studieplatsen och 
självständigt genomföra observationer totalt tolv gånger (sex gånger under vardagar och 
sex gånger under helgdagar) vid olika tidpunkter under dagen. Varje observation ska även 
kompletteras med enkätundersökningar. Instruktioner om exakt antal enkäter som ska 
delas ut per tillfälle återfinns inte.

Totalt delas de fem huvuddimensionerna in i 42–45 variabler (beroende på vilken sorts 
plats som undersöks). Av dessa studeras 29 eller 32 variabler (beroende på vilken typ 
av plats) genom observationer medan 13 variabler studeras genom enkätundersökning 
(users input) i anslutning till observationen. Det genomsnittliga värdet för varje variabel 
ska sedan kalkyleras och medelvärdet viktas för att slutligen få fram platsen indexvärde 
(PSI). 

6.2 Utvärderingsstudie av PSI (2018)
Evans et al. (2018) valde i artikeln Evaluating the quality of mid-sized city parks: a  
replication and extension of the Public Space Index att studera stadsnära parker utifrån 
PSI och nyttjade en extensiv del av studien åt att utvärdera PSI som verktyg. Studien  
utfördes med Metha (2014) metodik, om än i större skala med 60 parker i Pensacola, 
Florida som studieobjekt (Evans et al. 2018). Totalt använde sig Evans et al. (2018) av 30 
studenter som genomförde nästintill 2700 observationer. På grund av det stora antalet 
kodare lade Evans et al. (2018) stort fokus på kodningens interbedömarreliabilitet. För 
dimensionerna inkludering, meningsfulla aktiviteter, trygghet och komfort var den väldigt 
hög (Cronbach’s alpha på 0,92 eller högre) men för dimensionen trivsel var relationen  
dålig (Cronbach’s alpha på −.066). Detta menar Evans et al. (2018) kan vara en tidig  
indikator på begränsningar och problematik med dimensionens relativt godtyckliga fak-
torer och tolkningen av dessa.  

Vidare diskuterar Evans et al. (2018) möjligheten att applicera PSI på en större variation 
av platser. Metha (2014) fokuserar primärt på torg, gator och parker inom urbana  
områden och Evans et al. (2018) menar att PSI endast kan appliceras på större städer 
då vissa antaganden gällande PSI:s variabler endast gäller just i större städer. T.ex.  
studerar Evans et al. (2018) parker i en mindre stad och ser då ett systematiskt problem 
med dimensionen meningsfulla aktiviteter som de menar innefattar allt för stort fokus på 
en variation av handel och restauranger, vilket inte tenderar att vara lika utbrett i mindre 
städer. I större städer tenderar människor även att resa längre för att nå de få parker som 
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finns, vilket enligt Evans et al. (2018) bidrar till en mer diversifierad grupp människor 
som använder parken medan mindre städer tenderar att ha fler bostadsnära grönytor och 
således nyttjar människor sin närmaste park, vilket leder till en mer segregerad grupp 
människor. Detta kan inte ses som ett problem med platsen utan är snarare människors 
logik rörande parker och grönområden (Evans et al., 2018). Dock anser Evans et al. (2018) 
att torg, stadsgator och urbana parker i större städer bör kunna studeras med PSI för en 
omfattande analys. Emellertid bör dimensionen trivsel beaktas och möjligen minska i vikt 
gällande platsens totala PSI poäng.  

6.3 Utvärdering av offentliga rummet i Sverige
I en svensk kontext har utvärdering av det offentliga rummets sociala aspekter, sedan 
 1990-talet, blivit en allt mer central angelägenhet, inte minst i Stockholm (Ståhle, 
2013). Förutom t.ex. lokala adaptioner av Gehls teorier (se Gehl architects, 2011) har få  
detaljerade analysverktyg utvecklats gällande en svensk kontext. Två nämnvärda  
analysverktyg är Ståhles (2013) sociotopkartor och Legeby et al. (2013) index.

Ståhle (2013) tog fram sociotopkartan som verktyg för att kartlägga, och utifrån  
kartläggningen spatialt analysera det offentliga rummets olika sociala kvaliteter.  
Kartläggningen fokuserar på platser som anses vara av god kvalitet för sociala aktiviteter. 
Utifrån intervjuer och fokusgrupper samlades information om vilka platser i Stockholm 
som ansågs vara bra (“favoritplatser”) och vilka kvaliteter (“use value”) dessa innehar 
(Ståhle, 2013). Förståelsen för platserna utökades sedan genom s.k. experter som via  
observation av platserna (minst 10 minuter per plats under två olika årstider) insamlade 
data. Kartläggningen sammanfattades sedan som en karta med beskrivning av platserna; 
deras kvaliteter, vilken nivå dessa kvaliteter ligger på (lokal eller regional) och således 
vilka människor som kan förväntas nyttja platsen (Ståle, 2013). Metoden har sedan dess 
nyttjats i bl.a. Stockholms stads planering men då främst inom grönyteplanering och för 
att, i en större kontext, se tillgång till och spatial fördelning av t.ex. grönytor (Spacescape, 
2018). 

Legeby et al. (2015) genomförde under 2013–2015 en social kartläggning för Göteborgs 
stad med fokus på segregation. I denna inkluderades en mötesplatsanalys. Mötesplats- 
analysen fokuserade i stort på offentliga rum som mötesplats utifrån närliggande  
funktioner. Legeby et al. (2015) menar på att ett strategiskt placerat (utifrån närliggande 
service och andra funktioner) offentligt rum kommer bli en mötesplats. Vilka olika  
funktioner som finns inom ett visst avstånd och vilka målgrupper dessa funktioner kan 
tänkas ha viktas sedan till ett index. 

Både Ståhle (2013) och Legeby et al (2015) fokuserar således snarare på platsen utifrån 
dess geografiska position i förhållande till andra platser samt platsens positiva funktioner. 
Detta kan tyckas missa vissa vitala aspekter av mötesplatser, t.ex. inkludering. Dock visar 
studierna på att en mötesplats inte enbart kan förstås som en egen funktion utan som en 
del i ett större sammanhang. 
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Då denna studie baseras på separata studiemoment redovisas metodiken uppdelat efter 
dessa moment. Den första delen syftar till att besvara forskningsfrågan gällande hur  
Bysistorget upplevs utifrån PSI och således nyttjas den metodologi som beskrivits av  
Metha (2014) och som har sammanfattats i denna rapport (se 3.1.1). Den andra delen  
syftar till att besvara forskningsfrågan gällande hur torget upplevs av människor verkandes 
på torget och i dess direkta närhet.

7.1 Metodologi
Föreliggande studie utgår från ett positivistiskt synsätt och nyttjar en deduktiv metod. 
Detta innebär att studien utgår från teori och söker att studera empirisk förklaring för  
fenomen (Djurfeldt et al., 2018). Vidare nyttjar föreliggande studie survey som  
metodstrategi. Survey som strategi nyttjas för att mäta aspekter av sociala fenomen och 
insamla fakta för att testa teori (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar även att 
survey som strategi ger möjligheten att studera ett fenomen omfattande men ändå i detalj. 
Följaktligen är survey som strategi en styrka när faktainformation relaterat till grupper av 
människor ska studeras (Denscombe, 2009).  

Enkäter och observationer nyttjas för datainsamling. Enkätundersökning som verktyg är 
lämpligt för att samla in stora mängder data och således få ett brett underlag av standardi-
serad data att analysera (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar att en enkät måste 
utformas på ett vetenskapligt vis och således skapas för att insamla information som kan 
användas som data för en analys. De ska således inte utformas för att ändra människors 
attityd utan snarare, utan att värdera, insamla dessa. Frågorna och svarsalternativen ska 
vara lika för alla respondenter (Denscombe, 2009). Enkätundersökningar tenderar att ha 
frågor inom två kategorier; faktafrågor och attitydfrågor (Denscombe, 2009). Faktafrågor 
inkluderar t.ex. frågor om ålder, kön och boendeplats medan attitydfrågor snarare  
omfattar preferenser, attityder och åsikter (Denscombe, 2009).

Som en del i metodiken för PSI används det i föreliggande studie systematisk  
observationer. Observation som metod är enligt Denscombe (2009) en möjlighet att  
insamla distinkt information och inte förlita sig på vad människor säger att de gör eller 
tycker - de studeras. Dock är detta i praktiken svårt, två olika observatörer bör i teorin  
notera exakt samma sak, vilket sällan händer (Denscombe, 2009). Detta är något  
Denscombe (2009) menar att observatörer bör ha i åtanke. För att genomföra systematiska 
observationer bör en observationsmanual användas, detta så att varje observation  
fokuserar på samma faktorer (Denscombe, 2009).

Insamlad data analyserades kvantitativt då studiens syfte är att se mönster och likheter 
eller skillnader mellan grupper.  Kvantitativ dataanalys bygger på hypoteser och tester av 
dessa hypoteser (Denscombe, 2009). Följaktligen sattes hypoteser och nollhypoteser upp 
för olika antaganden, t.ex. att det skulle finnas en skillnad mellan män och kvinnors upp-
levda trygghet på Bysistorget. För att möjliggöra en kvantitativ dataanalys krävs det att en 
normalfördelning kan antas, en normalfördelning kan antas vid ett minimum antal av 30 

7. METOD
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mätpunkter (Djurfeldt, 2018). I detta fall kräver detta minst 30 enkätrespondenter inom 
varje grupp som ska studeras. 

7.2 Public space index (PSI)
Studiens PSI-del genomfördes utifrån metodiken beskriven av Metha (2014). Detta  
inkluderar observationer samt kompletterande enkätundersökningar som datainsamling 
och sedan variabelviktning och indexkalkylering. Av de totalt 42 variablerna studeras 
29 genom observation och 13 genom en enkät som utförs med personer som använder  
platsen under observationstillfället. 

7.2.1 Observationer
Observationerna genomfördes av en manlig (arbetets författare) och en kvinnlig  
observatör vid sammanlagt 24 tillfällen i perioden 13–24 april. Varje observation varade 
i  30 minuter och observationerna var spridda under dagen (08.00-23.00) och mellan  
veckodagar. Vädret varierade mellan dagarna med en temperatur från 11 grader till 23 
grader och inga observationer genomfördes på dagar med kraftigt regn. 

Observationerna genomfördes ifrån ett av torgets caféer med uppsikt över hela  
Bysistorget.  Med en framtagen observationsmanual om totalt 29 variabler (se bilaga 2) 
studerades bl.a. platsens fysiska utformning, människors beteende och vilka människors 
 som befann sig på torget. Varje variabel värdesattes på en skala från 0 till 3 och  
anteckningar fördes in i ett kodningsschema (se bilaga 2), t.ex. inom dimensionen  
Inkludering är en variabel “Närvaro av människor av olika kön”. Denna variabel obser-
verades visuellt och nedtecknades med manuell räkning av antal individer av olika kön 
(0= endast ett kön representerat, 1= grav överrepresentation av ett kön, 2= relativt jämn  
fördelning mellan könen och 3=jämn fördelning mellan könen).  

7.2.2 Kompletterande enkätundersökning
Enkäten utformades enligt Methas (2014) metodbeskrivning. Enkäten inkluderar 13 av 
PSI:s totalt 42 variabler. Frågorna översattes till svenska men även engelska exemplar 
 fanns att tillhandahålla för eventuella icke-svensktalande respondenter. Enkätunder-
sökningen genomfördes i slutet av varje observation då en individ som på något sätt  
nyttjade platsen ombads besvara frågorna. Dessa fick valet att själva besvara frågorna på 
ett formulär eller så ställde observatören frågorna och antecknade svaren. Totalt inkom 
24 enkätsvar. 

7.2.3 Bearbetning
Resultatet från observationerna sammanställdes separat 
för de båda observatörerna och interbedömarreliabili-
ten analyserades för att bedöma hur väl observatörernas 
tolkning av variabler och faktorerna stämmer överens  
(se tabell 1). Cronbach Alpha är ett test som analy-
serar hur lika värden samma variabler fått av de två  
observatörerna. Observatörernas koherens och således 

Dimension Cronbach alpha   
Meningsfulla 

aktiviteter
,929

Inkludering ,946

Trygghet ,912

Komfort ,889

Trivsel ,421

Tabell 1. Observationsstudiens interbe-
dömarreliabiliteten. Ett Cronbach Alpha 
på 1 representerar full koherens.
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observationsverktygets reliabilitet måste anses vara god med ett Cronbach Alpha på ,889 
och över för dimensionerna Meningsfull aktivitet, Inkludering, Trygghet och Komfort. Dock 
visar resultatet för variablerna inom Trivsel på sämre koherens. 

Samtliga 42 variabler viktades sedan samman för att möjliggöra en slutlig kalkylering av 
Bysistorgets PSI (se tabell 3 för viktning). Den deskriptiva datan sammanställdes i Excel 
och det genomsnittliga värdet för varje variabel kalkyleras och viktas för att framställa det 
slutliga PSI-värdet (se tabell 3). Varje dimension i PSI består totalt av 30 poäng efter vikt-
ning och således är PSI:s totalvärde 150 för samtliga variabler efter viktning. Det viktade 
medelvärdet för varje huvuddimension omvandlas sedan till en procent av maxvärdet för 
att generera ett värde (PSI) inom skalan 0–100. Detta visualiserades sedan i en värderos 
med varje dimension representerad (se figur 10).

7.3 Enkätundersökning
För att insamla mer detaljerade data och få fördjupad insikt i människors syn av platsen  
och således berika förståelsen för platsen och möjligen sätta resultatet av PSI i en större 
kontext genomfördes en utökad enkätundersökning.

7.3.1 Population
Populationen  definieras som: Alla individer som bor, verkar eller socialiserar inom ett 
begränsat gångavstånd, 800 m, från Bysistorget. 

7.3.2 Urval
Enkätundersökningen bygger på ett icke slumpmässigt urval s.k. bekvämlighetsurval.  Då 
enkätstudien genomfördes under en viss period och på vissa specifika geografiska platser 
begränsas urvalet till de som under studerade tillfälle befann sig på platsen. Dock nyttja-
des vissa urvalsstrategier för att försöka säkerställa minst 30 representanter från båda 
könen och även representation av äldre samt utrikesfödda.

7.3.3 Insamling av empiri 
Utifrån ett gångavstånd (Manhattan distance) 
på 800 meter från Bysistorget, med exklude-
ring av ytor som befinner sig närmare ett an-
nat torg eller liknande yta (se figur 9), valdes 
fyra platser ut för empiriinsamling. Avståndet 
utgår från Spacescape (2016) definition av 
gångavstånd till torgyta. Enkätundersökningen 
genomfördes i perioden 12–18 april. De utval-
da platserna besöktes i 20–30 minuter vid 3 
gånger vardera (se tabell 2). Under varje besök 
fick förbipasserande förfrågan om att delta i en 
enkätundersökning. De fick valet att själva fylla 
i eller så ställdes frågorna till dem och svaren 
fylldes i av forskaren på papper. 

Figur 9. Karta över avgränsat studieområde (röd marke-
ring) med maximalt 800 meters gångavstånd till Bysist-
orget utan att vara närmare ett likvärdigt torg. Utvalda 
platser för distribution av enkäten markerade med siffror.
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Totalt skrevs 120 ex av enkäten ut varav 100 var på svenska och 20 var på engelska. Till 
en början frågades nästintill samtliga förbipasserande men efter allt eftersom data kom 
in lades fokus snarare på att få en diversitet i svarande gällande ålder, kön och etnicitet 
(utifrån kriterier i punkt 7.3.2 Urval).  

7.3.4 Enkätutformning 
Enkäten var utformad med ett introduktionsavsnitt, faktafrågor och attitydfrågor. Dens-
combe (2009) menar att de flesta enkätundersökningar tenderar att ha denna uppdelning 
av frågor. Totalt var det 17  frågor varav 7  var sakfrågor och 10 attitydfrågor (se bilaga 1 
för hela enkäten). För att säkerställa att frågorna var möjliga att förstå och kunde besvaras 
genomfördes fem enkäter som en förstudie där respondenterna efteråt fick svara på hur 
de tolkade de olika frågorna. 

Introduktion
En kort text introducerade studiens syfte och användningsområde. Här inkluderades även 
en text som beskrev att respondenten, genom att svara på frågorna, godkände att svaren 
används för studiens ändamål. Om respondenten inte själv fyllde i enkäten förmedlades 
detta muntligt. 

Sakfrågor
Sakfrågor inkluderades för att kunna få fördjupad kunskap om respondenterna. Frågorna 
bottnar i, från teori inhämtad, förståelse för eventuella faktorer som kan påverka attityd. 
Sakfrågor berör bl.a. kön och ålder.

Attitydfrågor 
Attitydfrågor inkluderade aspekter som kan härledas till liknande kategorier som Me-
tha (2014) använder för att dela upp förståelsen för det offentliga rummet; inkludering, 
trygghet, komfort, trivsel och meningsfulla aktiviteter. Dessa mättes på en skala 1–7, t.ex. 
fråga 3 som lyder “Vad tycker du om utbudet av verksamheter och restauranger runt Bysist-
orget?” med svarsalternativ från Inte alls tilltalande  (1) till  Väldigt tilltalande  (7). 

7.3.5 Bearbetning
För att ta fram deskriptiv data  och framställa tabeller samt figurer nyttjades Excel. Tabel-
ler som togs fram inkluderar bl.a. åldersfördelning, könsfördelning och respondenternas 
besöksfrekvens till Bysistorget. Medelvärde för varje attitydfråga kalkylerades dels för 

 kl 08-11 kl 11-14  kl 15-17   kl 17-20 kl 10-15 kl 15-20

Plats 1 x x x
Plats 2 x x x
Plats 3 x x x
Plats 4 x x x

HelgVardag

Tabell 2. Schema över  enkätstudiens empiriinsamling. Platsernas numrering motsvarar figur 9.
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alla respondenter men även uppdelat efter bakgrundsfaktorer som t.ex. kön och ålder (se 
tabell 5). Attitydfrågorna grupperades även utifrån dimensionerna som studeras för att 
möjliggöra kalkylering av motsvarande värden till PSI. 

Inför analysmomentet kodades inhämtad data om så att all empiri omfattades av samma 
skala (dvs 1 representera det lägsta värdet och 7 det högsta). T.ex.  frågan “Hur störande 
anser du ljudbilden vara (t.ex. trafiken etc.)?” besvarades på skalan 1–7 där 1 representerar 
“Inte alls störande” och 7 representerade “Väldigt störande”. Inkomna svar från denna frå-
ga behövde därav kodas om till en omvänd skala,  så att en 7 blev en 1 och vise versa. Ana-
lysmomenten syftade sedan huvudsakligen till att se om det fanns skillnader mellan olika 
respondentgrupper. De skillnader i medelvärde som noterades studerades sedan med ett 
Independent T-test i SPSS för att analysera om det fanns en signifikant skillnad i respon-
denternas attityd till Bysistorget utifrån bakgrundsfaktorer. Denna process genomfördes 
för de grupper som enligt studerad teori (se avsnitt 4) kan tänkas ha olika upplevelser 
av samma variabel. T.ex. trygghet utifrån variabeln kön eller tillgänglighet utifrån ålders-
grupper. 

7.3.6 Bortfall
Med bortfall avses de individer som är inom ramen för population  men som av olika 
anledningar inte deltagit i undersökningen (Denscombe, 2016). Då denna enkätstudie 
inte genomfördes på ett slumpmässigt sätt och inte hade ett specifikt antal enkäter som 
skickades ut är bortfallet svårt att beräkna. Med en liten urvalsgrupp riskerar de slump-
mässiga felen att vara större än med en stor urvalsgrupp. Än mer problematiskt är det 
systematiska bortfallet; om de som inte besvarat enkäten systematiskt avviker i åsikt från 
de som besvarat enkäten uppstår ett systematiskt bortfall. Detta kan resultera i grova fel i 
antaganden utifrån studiens resultat.

7.4 Metoddiskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens tillkortakommanden och möjliga alternativa metodval 
som skulle kunnat berika studien och gett ett bättre resultat.

7.4.1 Validitet  och Reliabilitet
En del av denna studie ägnas åt att se om PSI mäter det indexet faktisk bör mäta och om 
variablernas indikatorer är tillräckligt välkalibrerade. Detta medför att observationsstu-
diens validitet i viss mån redan är ifrågasatt. Likaså bör det hållas i åtanke att dimensione-
ras variabler och hur dessa ska mätas har översatts från engelska, vilket kan ha förvanskat 
innebörden något.  Dock har översättningen gjorts med omsorg för att i största möjliga 
utsträckning motverka en eventuell förvrängning. Vidare måste även enkätstudiens vali-
ditet belysas. Då enkätens frågor härleds till teori och tidigare studier inom ämnet som 
indikerar att dessa aspekter är viktiga för upplevelsen av ett rum bör de anses vara väl 
valda för att fylla sin funktion. Detta kan dock även vara en fallgrop i denna studie då enkä-
ten, likt Methas (2014) framtagande av PSI, utgått från tidigare forskning och vedertagen 
teori. Enkätens 17 frågor riskerar följaktligen att missa exakt samma företeelser som PSI 
eventuellt har förbisett. Denna problematik har tyvärr medfört att vissa fenomen möjli-
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gen inte studeras, vilket en mer induktiv och grounded theory-inspirerad studie möjligen 
hade upptäckt och precisera.  Vidare kan enkätens frågor möjligen vara svåra att svara på 
för gemene man och skillnaden mellan t.ex. ett värde av 4 eller 5, kan vara ytters godtyck-
ligt, vilket bör lyftas som en bekymmersam aspekt. 

Beträffande enkätens sakfrågor kan det finnas vissa problem i utformningen utifrån  
studiens litteraturbakgrund. Antagandet om att människor känner sig mer eller mindre 
trygga och inkluderade beroende på etnicitet (se Lobo, 2015) utkristalliserades i studien 
som en sakfråga rörande om respondenten är född i Sverige eller utanför Sverige. Detta 
gav ingen signifikant skillnad, vilket kan bero på att denna uppdelning är alltför generell 
och inte tar in variationer som kan finnas i båda grupperna och som fortfarande kan  
påverka uppfattning av inkludering. Till exempel en utrikes född från ett nordiskt grann-
land eller en inrikes född med utrikesfödda föräldrar från ett utomeuropeiskt land. 

Gällande PSI:s reliabilitet har denna studie, likt tidigare studier fått ett högt värde när 
olika observatörens koherens analyserats. Detta betyder att olika observatörer har  
någorlunda liknande tolkningar av observerade variablernas och deras kriterier. Således 
kan reliabiliteten bedömas vara god och en upprepas studie skulle troligen få liknande 
resultat. Det måste emellertid medges att reliabiliteten gällande enkätstudien bör  
problematiseras då urvalet inte var slumpmässigt och studien inte kan uttala sig som defi-
nierad population utan endast respondenterna. Följaktligen kan det antas att en upprepad 
studie med samma respondenter skulle ge ett liknande resultat, dock kan det inte antas 
att en upprepad studie med andra respondenter ur populationen skulle komma fram till 
samma resultat.
  
7.4.2 Metodval 
Strukturerad observation som metod kan ifrågasättas då endast förbestämda dimensi-
oner och variabler studeras. Detta kan dock, till viss del, försvaras av studiens syfte som 
explicit uttrycker att endast vissa variabler kommer studeras. Vidare bör det påpekas att 
det endast är två observatörer, vilket kan försvaga observationernas styrka. Emellertid är 
interbedömarreliabiliteten relativt hög men ett större antal observatörer hade medfört 
en större tillförlitlighet. Gehl och Svarre (2013) varnar  för vissa fällor när det offentliga 
livet ska observeras. De menar att fredagar bör exkluderades ur observationer då dessa 
dagar tenderar att ha en rytm som varken är karaktäristiskt för helgen eller vardagen.  
Emellertid skapar denna observationsstudie ett index (PSI) och bygger således på ett ag-
gregerat medelvärde av alla dagar och fredagens rytm har därför inte ansetts vara proble-
matiskt i denna studie.

Survey som strategi med enkät som insamlingsmetod är i teorin en bra metod för att uppnå  
den insamling av empiri som företogs i denna studie. I praktiken visade det sig dock mer 
problematiskt att  utföra på grund av studiens begränsningar i budget och tid. Problemet 
med enkätstudien är den inte bygger på ett slumpmässigt urval. Om detta hade kunnat 
uppnås hade det varit fördelaktigt för att på ett mer utförligt vis kunna uppnå studiens 
syfte. För att en surveyundersökning ska gå att genomföra krävs det, enligt Denscom-
be (2018) att undersökningens population kan identifieras på ett tydligt sätt. Detta har 
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gjorts i denna studie, dock har populationen definierats på ett sådant sätt att det i urvals- 
processen varit svårt att med begränsad budget och tid, uppnå ett slumpmässigt urval.  
Urvalet har således begränsats och kan kategoriseras som ett s.k. bekvämlighetsurval.  
Likaså är deltagande lågt räknat i relation till antal individer i populationen. Dessa aspekter  
försvaras av att studien haft begränsade medel och inte utger sig för att kunna generalisera 
 resultaten, vilket bör hållas i åtanke när studiens läses.  Dessa tillkortakommanden medför 
dock att resultatet inte kan förväntas vara representativt för populationen. Dock kan det 
möjligen ge intressanta indikatorer som kan tänkas vara intressant att studeras i en mer 
utförlig studie. 

En alternativ metod hade kunnat vara intervjuer. Intervjuer är en bra metod för att för att 
få fördjupad förståelse för hur människor tänker (Denscombe, 2018). Detta hade kunnat 
ge djupgående kunskap om människors tankar kring Bysistorget. Dock syftade studien till 
att få in mångas synpunkter vilket inte hade varit möjligt genom intervju under gällande 
tidsram etc. 

7.4.3 Etik
Etiska överväganden har gjorts i två led; dessa angående insamlingsmetoder och resultat- 
redovisning. Dessa överväganden har gjorts för att tydligt, i varje skede, ha etik med i 
tanke och handling. Beträffande storskalig empiriinsamling i observationsform förklarar 
 Denscombe (2010) att det är svårt att få samtycke från de som blir observerade. En  
observation utan godkännande från de som blir observerade kan emellertid försvaras av 
att empirin är svår att leda tillbaka till enskilda individer. Angående enkätstudier menar 
Denscombe (2010) att respondenterna tydligt bör få studiens syfte förklarat för sig och 
vad empirin ska användas till. Denna information framgick i enkätens introduktionstext, 
och om enkäten genomfördes muntligt förmedlades detta muntligt till respondenten.  
Resultatredovisningen har gjorts på en aggregerat nivå för att minimera risken för att en 
enskild respondent, eller en individ som blivit observerad, ska pekas ut och vara möjlig 
att identifiera. 
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Resultatet av den genomförda studien har delats upp utifrån forskningsfrågorna för att på 
ett tydligt sätt gå igenom den empiri som insamlats.

8.1 Bysistorget enligt PSI
Utifrån 24 observationer av Bysistor-
get har platsens totala PSI kalkylerats 
till 72. Om PSI:s totalvärde bryts ned 
till de fem huvuddimensionerna visar 
detta på en relativt jämn poängsättning 
för fyra dimensioner medan den femte 
får ett markant lägre värde. Bysistorget 
fick ett värde för Meningsfulla aktivite-
ter på 70, Inkludering på 84, Trygghet 
på 79, Komfort på 75 och  Trivsel på 53 
(se figur 10).

Angående dimensionen Meningsful-
la aktiviteter var det främst variabler 
rörande restauranger; antal möjliga 
matställen och närvaro av gemenskapsskapande tredje platser (Oldenburgs begrepp third 
places, se 4.1 för förklaring) samt upplevd användbarhet av företag och service som var po-
sitivt framträdande. Även bredd av aktiviteter och beteenden som tillåts fick ett högt värde. 
Emellertid fick variablerna gällande varierande utbud av service och företag kring platsen 
samt platsens flexibilitet lägre medelvärden.

Beträffande Inkludering var det variablerna Kontroll av entré till platsen, Platsens öppet-
tider och Närvaro av skyltar eller dylikt som exkluderar vissa människor som stod ut med 
höga medelvärden. Lägst medelvärde innan viktning fick variabeln Närvaro av människor 
med olika fysiska förutsättningar. Dimensionen Trygghet fick ett högt värde gällande  
variablerna Visuell och fysisk anslutning till omgivningen, platsens fysiska skick och under-
håll samt upplevd trygghet från närvaro av övervakning. Upplevd säkerhet från trafik fick 
det lägsta medelvärdet i dimensionen. Beträffande dimensionen Komfort var det främst 
Offentliga sittplatser och Designelement som motverkar användning som var positivt  
framträdande. Lägst värde fick variablerna Upplevd störning från trafikljud och klimat-
komfort. Trivsel var den dimension som generellt fick lägst värden jämfört med övriga 
fyra dimensioner. Av dimensionens nio variabler var det endast variabeln Visuell och fysisk  
anslutning till omgivning som var positivt framträdande. Lägst värde fick variablerna  
gällande hur intressant platsen är.

 

8. RESULTAT
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Figur 10. Illustration över Bysistorgets PSI-värde uppdelat 
efter huvuddimensionerna.
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Dimension Variabel Medelvärde Vikt Viktat värde
Närvaro av gemenskapsskapande third places 2 2 4,0
Bredd av aktiviteter och beteenden som tillåts 2,4 1 2,4
Platsens �lexibilitet 1,8 1 1,8
Möjliga matställen på eller i omedelbar närhet till platsen 2,5 2 5,0
Variation av företag och användningar på eller i omedelbar närhet till platsen 1,4 1 1,4
Platsens utformnings upplevda lämplighet för olika aktiviteter* 2 2 4,0
Upplevd användbarhet av företag och service* 2,4 1 2,4

Närvaro av människor i olika åldrar 2 0,4 0,8
Närvaro av människor av olika kön 2,3 0,4 0,9
Närvaro av människor av olika klass 1,7 0,4 0,7
Närvaro av människor av olika etnicitet 1,9 0,4 0,8
Närvaro av människor med olika fysiska förutsättningar 1,3 0,4 0,5
(avsaknad av) Kontroll av entré till platsen 2,8 1 2,8
Bredd av aktiviteter och beteenden som tillåts 2,4 1 2,4
Platsens öppettider 3 1 3,0
(avsaknad av) Skyltar som exkluderar vissa grupper 3 1 3,0
(avsaknad av) Övervakning* 2,4 1 2,4
Upplevd öppenhet och tillgänglighet* 2,7 2 5,4
Upplevd möjlighet att delta i aktiviteter och event* 2,4 1 2,4

Visuell och fysisk anslutning till omgivningen 2,9 1 2,9
Platsens fysiska skick och underhåll 2,8 1 2,8
Belysningskvalitet när det är mörkt 2,3 1 2,3
Upplevd trygghet från närvaro av övervakning* 2,8 1 2,8
Upplevd trygghet från brott under dagtid* 2,4 2 4,8
Upplevd trygghet från brott under kvälls- och nattid* 2,2 2 4,4
Upplevd säkerhet från tra�ik* 1,8 2 3,6

Offentliga sittplatser 2,8 2 5,6
Sittplatser tillhörande företag 2 1 2,0
Andra sittmöjligheter (t.ex. kanter och trappor) 2 1 2,0
Klimatkomfort (t.ex. vindskydd, skugga) 1,8 2 3,6
(avsaknad av) Designelement som motverkar användning 3 1 3,0
Platsens upplevda fysiska skick och underhåll* 2 2 4,0
(avsaknad av) Upplevd störning från tra�ikljud* 1,5 1 1,5

Närvaro av minnesvärd arkitekur och landskapsaspekter 1,6 1 1,6
Känsla av att platsen är tydligt avgränsad (enclosure) 2,1 1 2,1
Uppdelning av platsen i mindre ytor 2 1 2,0
Densitet av element som erbjuder sensorisk komplexitet 1,2 1 1,2
Variation av element som erbjuder sensorisk komplecitet 1,2 1 1,2
Designelement som utgör blickfång 1,2 1 1,2
Visuell och fysisk anslutning till omgivningen 2,9 1 2,9
Upplevd utseendemässig attrativitet* 1,4 2 2,8
Upplevd känsla av hur visuellt intressant platsen är* 0,8 1 0,8
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Tabell 3. PSI 5 dimensioner uppdelade i variabler med medelvärde, variabelns vikt och slutligen det viktade värdet. 
En asterisk (*) markerar en variabel som värderats utifrån den kompletterande enkätundersökningen (användarin-
put).
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8.2 Bysistorget enligt respondenterna
Enkätundersökningen besvarades av 
totalt 80 personer. Av dessa var majori-
teten kvinnor. Beträffande ålder var den 
yngsta som besvarade enkäten 21 år och 
den äldsta var 77 år. Medelålder var 42 
år och medianåldern 40 år. Uppdelade i 
åldersgrupper återfinns 49 responden-
ter i gruppen Under 65 och 31 respon-
denter i gruppen 65 och över. Merparten 
av respondenterna bor på Södermalm 
och endast 4 individer varken bor,  
arbetar eller studerar på Södermalm. 7 
av respondenterna är utrikesfödda.

Bland de som besvarat enkäten besök-
te merparten Bysistorget någon gång 
per månad eller någon gång per vecka.  
Endast 4 respondenter besöker Bysis- 
torget dagligen. Ingen av responden-
terna har uppgett att de aldrig besökt  
Bysistorget (se tabell 4).  

Högst värde får Bysistorget beträffande  
trygghet på dagen och tillgänglighet 
medan ljudbilden får det lägsta  
värdet. Bysistorget fick även ett lågt värde  
beträffande hur utseendemässigt tillta-
lande torget är och gällande om det finns 
intressanta saker att titta på, på torget. 

När medelvärdet för samtliga 10  
variabler sammanställs och kalkyleras 
om till procent av maxvärdet (maxvärdet 
 per fråga är 7) får Bysistorget ett  
värde på 66, vilket kan ställas i kontrast 
till det framtagna PSI-värdet på 72. Högst  
värde får Bysistorget, i enkäten, för variablerna som beskriver dimensionerna Trygghet 
(73) och Inkludering (68). Lägst värde får Bysistorget angående variablerna som  
beskriver dimensionen Komfort (52) och Trivsel (51).  Meningsfulla aktiviteter får ett  
värde på 63. 

När olika grupper jämförs visar sig inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 
gällande trygghetsaspekter. Inte heller återfinns signifikanta skillnader mellan könen 
gällande andra variabler så som tillgänglighet eller inkludering. Likaså återfanns inga  

Kategori Alternativ Antal
Man 35
Kvinna 45
Vill ej uppge 0

<65 49
65 och över 31
Sverige 73
Annat 7
Södermalm 71
Annat 9
Södermalm 37
Annat 43
Dagligen 4
Någon gång per vecka 26
Någon gång per månad 27
Någon gång per år 18
Mer sällan 5
Aldrig besökt 0

Besöksfrekvens till 
Bysistorget

Könstillghörighet

Åldersgrupp

Födelseland

Boendeplats

Studie- eller 
arbetsplats

Tabell 4. Information om enkätstudiens respondenter.
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Figur 11. Illustration över Bysistorgets värde utifrån enkätsva-
ren, uppdelat efter huvuddimensionerna.
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signifikanta skillnader beträffandeinkludering. Dock är medelvärdesskillanderna relativt 
stora mellan män och kvinnor, äldre och yngre samt inrikes- och utrikesfödda.

Gruppen utrikes födda var liten, endast 7 respondenter, vilket kan ha påverkat 
 utfallet och en normalfördelning kan inte antas. Beträffande tillgänglighet  
registrerades en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. De med en ålder på 65 
och över anser Bysistorget vara  mindre tillgängligt än de med en ålder på under 65.  
Medelvärdesskillnaden är relativt liten (5,4 mot 5,8) men signifikant (se tabell 5).

Variabel Grupp Antal (n) Medelvärde Signi�ikans
Män 35 6,1
Kvinnor 45 5,4
Äldre 39 5,5
Yngre 41 5,9
Inrikes födda 73 5,8
Utrikesfödda 7 4,9

Män 35 4,9
Kvinnor 45 4,2
Äldre 39 4,3
Yngre 41 4,6
Inrikes födda 73 4,6
Utrikesfödda 7 3,9

Män 35 5,3
Kvinnor 45 5,9
Äldre 39 5,4
Yngre 41 5,8
Inrikes födda 73 5,7
Utrikesfödda 7 4,4

Män 35 6,1
Kvinnor 45 3,9
Äldre 39 3,3
Yngre 41 6,4
Inrikes födda 73 5
Utrikesfödda 7 3,8
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0,032*

0,378

0,587

0,392

0,923

0,133

0,074

0,273

0,856

0,426

Tabell 5. Översikt över de variabler som testades i ett 
independent T-test med gruppernas antal, medelvärde och 
signifikans. En asterisk (*) markerar en signifikans på 95%.

Dimension Fråga Medelvärde Minsta värde Högsta värde Std.  Avvikelse
Meningsfulla aktiviteter Vad tycker du om utbudet av verksamheter och restauranger runt Bysistorget? 4,4 2 7 1,20

Hur välkommen och inkluderad känner du dig på Bysistorget? 4,9 2 7 1,72

Hur tillgängligt känner du att Bysistorget är för dig? 5,6 2 7 1,53

Hur väl känner du att du kan slappna av på Bysistorget? 3,8 1 7 1,76

Hur trygg känner du dig på Bysistorget under dagen? 5,7 1 7 1,61

Hur trygg känner du dig på Bysistorget under kvällen/natten? 4,5 1 7 1,88

Hur väl omvårdat anser du att Bysistorget är? 4,6 2 7 1,41

Hur anser du ljudbilden vara ? 2,7 1 5 1,68

Tycker du att det �inns intressanta saker att titta på, på och runt Bysistorget? 3,4 1 7 1,40

Hur utseendemässigt tilltalande anser du Bysistorget vara? 3,7 1 7 1,56
Trivsel

Inkludering

Trygghet

Komfort

Tabell 6. Samtliga frågor i enkätstudien uppdelade i 5 dimensioner. Med medelvärde och standardavvikelse samt 
minsta och högsta värde.
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Utifrån studien finns det ett antal resultat som är nödvändiga att diskutera för att på så 
sätt få en djupare förståelse för vad resultatet kan betyda ur ett större perspektiv. Diskus-
sionsdelen kommer, likt resultatdelen, vara strukturerad utifrån studiens forskningsfrå-
gor.

9.1  Definition av offentliga mötesplatser
Det kan utifrån litteraturen argumenteras för många olika definitioner av begreppet  
mötesplats. Detta beroende på vilka aspekter av begreppet som står i fokus. Denna  
problematik är ingenting nytt, vilket poängterades av Metha, 2014. I denna studie har 
fokus varit inkluderings- och tillgänglighetsaspekter samt möjligheten för människor 
att i större utsträckning träffa andra utanför sina egna sociala kretsar. Likaså har möten  
definierats som mer än en aktiv kontakt mellan människor, även Gehls (2011) passiva “se 
och höra”-kontakt har inkluderats. Valet av fokus bottnar i de många problem som omger 
offentliga rummet idag såväl som historiskt, bl.a. gällande systematisk exkludering av  
vissa grupper (se t.ex. Mitchell, 1995). I ett öppet, offentligt, rum finns det större möjlighet 
för individen att vistas på platsen de tider som passar för dem och det finns en större 
tolerans för många olika sorters beteenden. Samtidigt finns det inte utrymme för andra 
människor att välja vilka personer som får eller inte får vistas på platsen. Detta utrymme 
finns dock i privata lokaler, t.ex. gallerior, där ägaren har rätt att avvisa individer (Carmona 
2010a). Således kan inte en galleria, en biograf eller ett bibliotek räknas som en offentlig 
mötesplats utifrån definitionen satt i denna studie. Dock är även biografer och gallerior 
viktiga för det sociala livet i staden och deras funktion ska inte förringas. Men skiftet mot 
att allt mer bygga in stadens sociala liv i privatiserade miljöer måste problematiseras 
och en definition av offentliga mötesplatser som utgår från offentlighet och inkludering  
poängterar dessa aspekters vikt för det urbana sociallivet. Dock har definitionen i denna 
studie (se avsnitt 7.1) utgått från en litteraturstudie med vissa teoretikers idéer vilket 
medför att definitionen reflekterar just deras tankar. En definition med fokus på andra 
aspekter och med en annan teoretisk bakgrund kan således, troligen, medföra ett annat 
fokus. Emellertid visar definitionen, satt i denna studie, på den faktiska platsens vikt och 
då det genomgående varit tydligt i studien att just aspekterna öppenhet och inkludering 
har värderats högt kan definitionen anses vara relativt transparent. Definitionen kan  
anses bidra till att poängtera vikten av det offentliga rummets roll som socialt rum.

9.2  PSI som verktyg
Ett användande av PSI som verktyg för att utvärdera offentliga mötesplatser måste  
diskuteras och problematiseras. PSI utgår ifrån fem huvuddimensioner uppdelat i 42 
variabler som kvantitativt mäter platsens egenskaper. Verktyget är dock inte uttryckligen  
designat för att mäta det offentliga rummet som mötesplats. Emellertid kan det, utifrån 
definitionen satt i denna studie (se avsnitt 7.1), argumenteras att det är just det PSI gör. 
Metha (2014) definierar public space utifrån tillgängligheten och möjligheten för alla 
människor att besöka platsen i en socialiseringskontext, vilket även är en väsentlig del i 
definitionen föreslagen i denna studie.

9. DISKUSSION
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Vidare är PSI ett verktyg utvecklat av Metha (2014) i en amerikansk kontext och är av 
den anledningen möjligen inte direkt applicerbart i andra länder. Alla länder har olika 
kulturer och normer som påverkar hur människorna tänker och agerar, vilket bör  
påverka analysverktyget. Följaktligen bör PSI:s olika variabler och viktning skärskådas 
och sättas i en svensk kontext. Två variabler under dimensionen trygghet och dimensionen  
inkludering berör övervakning, och särskilt kameror, i en negativ bemärkelse. Ett  
antagande är således att en hög andel övervakningskameror är negativt för individens 
trygghetskänsla och hur inkluderad individen känner sig. Detta må vara ett logiskt  
antagande i en amerikansk kontext, där övervakning är ett infekterat diskussionsämne, men 
debatten har inte alls varit lika framstående i Sverige. SOU 2007:22 visar på hur svensken 
generellt är mer positiv till kameraövervakning än den genomsnittlige amerikanen.   
Vidare bör det svenska klimatet inkluderas. Denna studie utfördes i slutet av april, med  
förhållandevis bra väder. En studie i t.ex. november eller februari hade med största  
sannolikhet gett ett annat resultat. Även då PSI inte fokusera på antal individer som  
uppehåller sig på platsen utan snarare mixen av dessa så skulle vintervädret påverka  
resultatet. Följaktligen bör klimatet möjligen vägas in för att ge ett mer rättvist index och 
variabeln om väderskydd skulle möjligen kunna ges större utrymme och även inkluderas 
i andra delar av PSI. Ett tillägg av variabeln uppvärmda väderskydd under vinterhalvåret 
skulle kunna tänkas utveckla PSI som verktyg. Högst troligen skulle en längre studie av 
platsen, under ett års tid, ge en mer varierad bild (se Thorsson et. al, 2004). 

9.3 Bysistorget som en offentlig mötesplats
Bysistorget ligger beläget längst en stadsgata (Hornsgatan) på Södermalm i Stockholm. 
Hornsgatan, likväl som Bysistorget, kantas av caféer, restauranger och butiker. Vidare 
återfinns förutom uteserveringar och allmänna sittplatser ett antal japanska körsbärsträd 
på torget (se avsnitt 3 för mer utförlig beskrivning).

9.3.1 Bysistorget som en offentlig mötesplats enligt PSI
Studien visar på ett högt PSI för Bysistorget (72), jämfört med Metha (2014) vars fyra  
studieområden varierade mellan ett PSI på 59 och 71.  Vad som fick speciellt högt värde för 
Bysistorget var dimensionerna Trygghet och Inkludering. Detta kan tyckas förvånande då 
dessa aspekter i litteraturen lyfts som mest problematiska (se t.ex. Mitchell 1995, Legeby 
2013 och Lobo 2015). Dock kan detta möjligen förklaras av att Bysistorget helt enkelt är 
en relativt inkluderande och trygg plats. Torgets utformning och placering längs en aktiv 
stadsgata (Hornsgatan) med många butiker och restauranger samt trafik och människor i 
rörelse är eventuellt en förklaring till det höga värdet, särskilt då höga värden på variabler 
som Visuell och fysisk anslutning till omgivningen och Platsen öppettider vittnar om just 
detta.

Emellertid är värdet för dimensionen Trivsel lägre. Det kan bero på avsaknad av  
minnesvärd arkitektur och designelement på Bysistorget, vilket är av stor vikt för den-
na dimension (se bilaga 2). Under observationens gång varierade dock designelement  
något; platsen i sig är relativt monokrom och saknar speciella designelement (se bilder i 
avsnitt 3) dock återfinns japanska körsbärsträd som vid blomning utgör ett tydlig blick-
fång och måste räknas som minnesvärd landskapsarkitektur. När blomningen är över,  
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vilket går relativt fort, faller bladen ned och formar drivor, vilka inte städas bort snabbt  
(egen observation). Följaktligen påverkar detta även platsens fysiska skick och underhåll.  
Komplexiteten i alla variabler och hur de påverkar varandra samt hur de överlappar  
mellan de olika dimensionerna medför att PSI blir något svårtolkat. Vad som är klart är 
emellertid att Bysistorget sjönk i värde p.g.a. en avsaknad av designelement. Det lägre 
värdet skulle även kunna förklaras av PSI:s problem med att mäta just denna dimension, 
vilket har påpekats av bl.a. Evans et al. (2018).  Liknande indikerades i denna studie 
när interbedömarreliabiliteten studerades och just dimensionen Trivsel fick ett relativt 
lågt värde. Vad som är attraktiv och minnesvärd arkitektur och design  varierar utifrån  
betraktaren. Frågan är således om dimensionen Trivsel fått för stort utrymme i PSI eller 
snarare måste bedömas på annat vis. I litteraturen (se t.ex. Gehl, 2011; Whyte 1980;  
Oldenburg 1989) ligger mindre fokus på specifika designelement och mer på platsens  
faktiska utformning. Trivsel skulle möjligen kunna inkorporera utveckling av variabler 
inom dimensionen Komfort; t.ex. verkar inte enbart faktumet att det finns sittplatser betyda 
 så mycket utan snarare hur de är placerade och hur detta påverkar socialiserbarheten (se 
Oldenburg 1989).

9.3.2 Bysistorget som en offentlig mötesplats enligt respondenterna
Enkätstudien visade på vissa tendenser även om resultatet inte är generaliserbart på 
hela populationen. Dessa tendenser kan dock fortfarande vara av intresse och ger en  
inblick i hur vissa individer ser på Bysistorget. Generellt fick Bysistorget, i denna  
enkätundersökning, höga värden och endast två variabler fick medelvärden på under 
hälften (2,7 respektive 3,4 av 7). Högst medelvärde fick tryggheten under dagen och  
tillgängligheten. Variabeln ljudbild fick emellertid ett lägre medelvärde (2,7) vilket tydligt 
stod ut. Då en del av studien fokuserar på att jämföra olika grupper kan det konkluderas att 
studien endast uppmätt en signifikant skillnad. Detta beträffande upplevd tillgänglighet 
mellan åldersgrupper yngre och äldre. Detta resultat kan tyckas vara intressant då plat-
sen i sig inte har en fysisk utformning som uppenbart motverkar tillgänglighet. Emel-
lertid kan det vara många aspekter av utformningen som på ett eller annat sätt gör att  
tillgängligheten upplevs lägre för äldre; t.ex. bänkarnas utformning eller helt enkelt  
platsens läge och omkringliggande barriärer (t.ex. Hornsgatan) som skapar denna  
upplevelse, vilket yngre möjligen inte besväras av.  Dessa oplanerade hinder diskuteras av 
Carmona (2010b) i termer av en hinderbana som inte aktivt är byggd för att vara just en 
hinderbana men som likväl blir det för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare ett intressant resultat från enkätstudien är det faktum att Bysistorget överlag 
har fått ett relativt högt betyg gällande trygghetsfaktorerna. Likaså återfinns det ingen 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor rörande trygghet, varken under dagen eller 
kvällen och natten. En skillnad mellan män och kvinnor rörande trygghet är något som 
understryks i litteraturen (se t.ex. Yavuz och Welch, 2010). Följaktligen kan en avsaknad 
av skillnad tyckas vara besynnerlig. Avsaknaden skulle kunna ha många olika förklaringar. 
En tänkbar förklaring är att Bysistorget, helt enkelt, är tillräckligt bra utformat och ligger 
så bra till att platsen aldrig upplevs som särskilt avlägsen, enslig och således otrygg. Detta 
skulle även medföra ytterligare bevis för att Legeby (2013) har rätt i att platsens fysiska 
utformning och läge har stor betydelse. 
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9.4 Jämförelse och avslutande diskussion   
Bysistorget får ett värde utifrån PSI (72) och enkätstudien (66) som kan tyckas vara  
relativt lika. Denna koherens kan indikera att PSI fungerar som analysverktyg och även 
om värdet för varje dimension inte stämmer överens helt och fullt, är relationen mellan 
dimensionerna liknande i resultatet av både PSI och enkätstudien (se figur 10 och figur 
11). Detta visar på att PSI till viss mån faktiskt indikerar hur väl Bysistorget fungerar som  
offentlig mötesplats för den genomsnittliga människan i enkätstudien. Största skillnaderna 
 återfinns för dimensionen Komfort. Detta kan förklaras av att enkäten endast tog med två 
variabler varav ljudbild, det som fått lägst värde både i enkätstudien och PSI, var en av 
dem, vilket påverkar värdet markant. 

Det som står klart av resultatet från enkätstudien är att olika individer, och mer viktigt, 
olika grupper upplever platsen olika. Beträffande t.ex. inkludering visade på stora  
skillnader i medelvärde mellan grupper. Detta var dock inte signifikant men bör ändå ses 
som en indikator. En signifikant skillnad mellan åldersgrupper registrerades emellertid  
gällande tillgänglighet. Detta är troligen inte en nyhet för någon och t.ex. Schwanen 
och Páez (2010) beskriver hur just äldre i större utsträckning upplever en begränsad  
tillgänglighet i staden. Enkätstudien styrker således tidigare studier gällande just  
tillgänglighet. Detta återspeglas dock inte i PSI, där får variabler som indikerar tillgäng-
lighet överlag ett högt värde. Således finns det viss diskrepans som kan indikera problem 
med PSI:s relevans: PSI visar endast det genomsnittliga värdet och tar inte olika grupper i 
beaktning. Även om generella tendenser kan vara informativt kan det anses att målgrupps- 
specifika indikatorer är mer väsentliga i en planeringssituation. Likt bl.a. Larsson (2006)  
argumenterar måste olika gruppers preferenser och behov lyftas in i planeringsproces-
sen och kvantifiering kan, uppenbarligen, vara ett bra sätt att tydliggöra skillnad. Själva 
kvantifieringen bör därför, möjligen, inte ses som problemet utan snarare hur  
kvantifieringen genomförs. Utifrån tidigare litteratur bör det inte vara omöjligt att  
konstruera indikatorer för vilka variabler som är av vikt för vilka grupper och således  
skapa ett mer utvecklat analysverktyg. Olika gruppers behov riskerar dock att vara  
oförenliga (se bl.a. Mitchell 1995) och nästa problem blir då vilkas behov som får stå 
tillbaka eller om planeringen snarare blir för generell. Planering för alla kan möjligen, de 
facto, likställas med planering för ingen. 

9.5 Vidare studier
Då denna studie, på grund av sina begränsningar, endast bör ses som en pilotstudie måste 
resultatet tolkas därefter. Dock har vissa tendenser skönjts som till viss mån kan bidra 
till forskningsfältet och förståelsen för mötesplatser. Studien bör emellertid upprepas i 
större skala med ett representativt urval av respondenter och fler geografiska områden 
för att säkerställa att dessa tendenser stämmer. En mer förutsättningslös studiemetod, 
likt grounded theory eller dylikt, hade även kunnat appliceras för att Likaså skulle studier 
av offentliga mötesplatser med fokus på specifika grupper; t.ex. barn eller utsatta sociala 
grupper som bostadslösa berika forskningsfältet. Detta skulle kunna resultera i ett mer 
målgruppskalibrerat analysverktyg, vilket kan vara användbart i processen att demokra-
tisera och tillgängliggöra staden. 



31

Denna studie tog avstamp i Sveriges höga urbaniseringstakt och stora andel  
singelhushåll för att påvisa vikten av offentliga, urbana mötesplatser. Likaså uppkom studien  
utifrån det allt mer frekventa användandet av begreppet mötesplats inom den svenska  
samhällsplaneringen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva ett urbant torg i 
svensk storstadskontext som offentlig mötesplats utifrån ett antal givna aspekter.

För att uppnå utsatt syfte utfördes en extensiv litteraturgenomgång, vilket  
genomfördes för att få förståelse för begreppet mötesplats i en offentlig, urban, kontext.  
Sedan genomfördes en observationsstudie och enkätstudie på, och i närheten av,  
Bysistorget i Stockholm. Observationsstudien utfördes utifrån Metha (2014) PSI och  
enkäten utfördes som ett komplement att sätta PSI i förhållande till.

Studien resulterade i ett förslag på definition av begreppet offentlig mötesplats samt ett 
PSI-värde och ett värde utifrån enkäten för Bysistorget. Dessa jämfördes och diskuterades 
för att få djupare insikt i Bysistorget om offentlig mötesplats samt PSI som verktyg. Ur 
diskussionen konkluderades att Bysistorget bör betraktas som en relativt bra offentlig 
mötesplats men att detta måste problematiseras ur ett målgruppsperspektiv. Likaså är 
PSI ett användbart analysverktyg för att skönja generella tendenser men även detta måste 
problematiseras med hänvisning till att olika grupper har olika preferenser.
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