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Förord 

Detta är ett examensarbete på kandidatnivå med en omfattning på 15 hp som avslutar tre 

års studier på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ross Nelson som med sin goda ämneskunskap och sitt 

brinnande engagemang i ämnet kunnat besvara de frågeställningar vi haft och lett 

arbetet framåt. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till detta 

examensarbete. 
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Sammanfattning 

Urbana grönområden blir allt viktigare i det moderna samhället, inte enbart till följd av 

de hälsofrämjande effekter grönområden visat sig ha, utan även för sociala ändamål. 

Parker anses därför vara de bäst lämpade platserna för möten mellan människor med 

olika bakgrund och referensramar och utgör därför en viktig komponent i strävan mot 

ett minskat främlingskap i världens städer. Urbana parker har historiskt sett gått från att 

vara en plattform för eliten att visa upp sig till att bli en gemensam mötesplats för alla. 

Trots att parken framställs som en öppen och välkomnande plats hävdas det att 

användarna fortfarande utgör en homogen grupp vilket i sin tur omintetgör potentialen 

att främja social interaktion mellan olika samhällsgrupper. 

 

I detta examensarbete har en del av Gävles stadspark, Stadsträdgården, undersökts med 

avsikt att studera och kartera dess användning, användare och utbud. De metoder som 

har tillämpats är en enkätstudie samt observationer. Under observationerna har 

momenten frekvensräkning, mapping, ett kvalitativt experiment och en inventering av 

parkens befintliga utbud genomförts. I parken återfinns en varierad sammansättning av 

besökare av varierande ålder, kön och etnicitet. Del av Stadsträdgården är zonindelad 

utifrån användning och användare och tiden är en avgörande dimension som styr 

förekomsten av mänskliga möten. Social interaktion sker i mycket liten utsträckning 

mellan främlingar, och om det äger rum krävs en tredje komponent, exempelvis en 

händelse eller ett fysiskt objekt som påkallar ett gemensamt intresse. Parken saknar 

enligt besökarna ett flertal kvaliteter i det befintliga utbudet. I dagsläget är det oklart om 

någon form av medborgardialog sker vid planering av befintliga parker i Gävle.  

 

Nyckelord: Urbana parker, offentliga platser, social interaktion, Stadsträdgården i 

Gävle. 
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Abstract 

Urban green-spaces are considered to be more important today than ever before. Parks 

are not only beneficial for their positive effects on human health, but also for their social 

aspects. Parks are consequently considered to be the most suitable environment for 

encounters between people with different backgrounds and interests. Urban parks have 

developed from a place where the city-elite expressed their power to the public into a 

common place for all. Even though the parks are considered to be an open and 

welcoming place, users are considered to represent a homogenous group of people, 

which in turn, eliminates the potential of social interaction between different social 

groups. 

   

In this thesis a part of the urban park, Stadsträdgården, is investigated with the intention 

to study and map its use, its users and the existing supply. The methods used in this 

project are a questionnaire and observations. During the observations elements like 

counting, mapping, a qualitative experiment and an inventory of the park-attributes have 

been implemented. In the park, a broad composition of visitors consisting of varied age, 

gender and ethnicity, can be found. The focus area of this case study is divided into 

zones through the area of use and the users. In parks, time is an important dimension 

controlling whether different people will meet or not. Social interaction between 

strangers occurs in a small amount, and when it does, it depends on a third component, 

an event or a physical object that calls for a common interest. The park lacks numerous 

qualities in the existing supply of the park according to the users. However, it is 

uncertain to what extent the public influences the planning of existing urban parks in 

Gävle, and thus if their considerations are ever involved in the planning process.      

 

Key words: Urban parks, public place, park use, social interaction, Stadsträdgården in 

Gävle. 
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1. Inledning 

 

 

Grönområden, mer specifikt urbana parker, har potentialen att ge mervärde till 

människor i form av en plats för vila och återhämtning (Boverket, 1999), då de erbjuder 

en plats att komma undan den stress som stadens miljö ofta genererar (Chiesura, 2004). 

Peschard, Schipperijn & Stigsdotter (2012) samt Kemperman & Timmermans (2014) 

hävdar därför att urbana parker är av stor betydelse för stadsborna ur ett 

hälsoperspektiv. Grönområden i städer planeras och bevaras även ur ett ekologiskt 

perspektiv, med klimat och biologisk mångfald i fokus (Boverket, 2010).  

 

De urbana parkerna har inte alltid varit en plats där alla stadens medborgare varit 

välkomna (Byrne & Wolch, 2009). Än idag kan detta diskuteras med tanke på 

exkluderande arkitektur, där exempelvis avsaknaden av möblemang eller 

lekplatsutrustning för funktionsförhindrade aktivt exkluderar utvalda 

befolkningsgrupper (Thompson, 2002; Shaftoe, 2008; Knox & Pinch, 2010).  

 

Parker beskrivs av Germann-Chiari & Seeland (2004) som den mest gemytliga 

mötesplatsen, öppen för alla människor då den erbjuder många olika aktiviteter och kan 

attrahera olika åldrar (Thompson, 2002). Parker beskrivs även vara den optimala platsen 

för att främja social interaktion (Thompson, 2002; Germann-Chiari & Selland, 2004; 

Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter, 2012; Kemperman & Timmermans, 2014), den 

utmärkta platsen för spontana möten främlingar emellan (Germann-Chiari & Seeland, 

2004; Kemperman & Timmermans, 2014) och även platsen där den publika sfären 

förstärks vilket genererar tillhörighet och gemenskap i en stad (Carmona, 2010).  

 

Parker bidrar till ett spontant socialt liv och en aktiv atmosfär i staden (Germann-Chiari 

& Seeland, 2002; Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter, 2012; Kemperman & 

Timmermans, 2014). Thompson (2002) hävdar att det är i just dessa parker som staden 

och människornas kulturella och personliga mångfald får sitt uttryck. Ett uttryck som 

krävs i ett samhälle för att skapa förståelse och acceptans för varandra (Moe, 1996).  
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Ett problem i parkforskningen enligt Low, Taplin & Scheld (2005) är att det ofta 

fokuseras på vad som är dåligt och kan förbättras, istället för vad som är bra och 

uppskattas. Denna studie har försökt fånga båda sidorna av myntet. 

 

Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att öka medvetenheten om urbana parkers 

användning av dess besökare och parkens inverkan på social interaktion. Studien kan 

vara ett redskap för planerare när urbana parker ska planeras och utformas i framtiden. 

 

Målet är att kartera Stadsträdgårdens utbud, användning och användare där antalet olika 

kvaliteter ligger i fokus. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

● Vad utgör en bra mötesplats? 

● Vem använder Stadsträdgården? 

● Hur används Stadsträdgården av dess besökare? 

● Har Stadsträdgården potential att främja social interaktion mellan dess besökare? 

 

1.1 Fallstudie på del av Stadsträdgården 

I denna undersökning kommer observationer och en enkät att ligga till grund för att 

dokumentera besökarna i parken. Momenten genomförs för att kunna ta reda på 

besökarnas uppfattning och användning på studieområdet samt om social interaktion 

bedöms kunna ske mellan olika grupper i parken. Fallstudien förväntas kunna ge svar på 

de forskningsfrågor som ligger till grund för detta examensarbete. 

 

Områdesavgränsning för studien 

Den geografiska avgränsningen för detta projekt är en del av Stadsträdgården i Gävle 

som innehåller lekparken, öppna ytor, en grillplats, en skogsdunge och de gångvägar 

som omger platsen (figur 1). Valet av undersökningsområde grundar sig i att ytan 

representerar ett flertal olika aktivitetsutbud vilket kan locka flertalet olika målgrupper 

att besöka den. Val av område grundar sig även utifrån tidsperiodens väderförhållanden. 

Efter observationer i såväl Stadsträdgården som Boulognerskogen kunde det konstateras 

att den plats där det fanns annan aktivitet än motion under förmiddag, eftermiddag och 

kväll var det valda området. Studieområdet kommer hädanefter att benämnas som 

Stadsträdgården och har en yta på ca 24 751m². 
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Figur 1: Stadsträdgårdens geografiska position i Gävle. 

 

 

1.2 Gävles gröna kil 

Stadsträdgården, Boulognerskogen och Gamla kyrkogården utgör tillsammans den 

gröna kil som slingrar sig mellan Gustavsbro i väst till Kvarnbron i öst (Klang, 2005). 

De båda förstnämnda parkerna är mest kända under namnet Boulognern bland Gävlebor 

trots att Stadsträdgården anlades flertalet år före (Klang, 2005). Dessa platser beskrivs 

av Klang vara skapta efter vad Gävles societet under 1800-talet efterfrågade efter sina 

resor runt om i världen, där bland annat en park i Paris vid namn Bois De Boulogne 

nämns som en eventuell inspirationskälla. 

 

Den gröna kilen har genom åren genomgått förändringar, dess blom- och trädbestånd 

har flertalet gånger utvecklats och de badhus som en gång låg vid Gavleån är idag en 

mötesplats med perennrabatter, sittplatser och konstverket Fem musicerande genier av 

Carl Milles (Klang, 2005). Lekplatsutrustningen i Stadsträdgården kompletterades 2005 

och även ett flertal ändringar inom caféutbud och entréer har ägt rum under tidens gång 

(Klang, 2005).  
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Stadsträdgården i Gävle har gamla anor och började anläggas år 1853 på initiativ av J. 

L. Rosenbaum (Gävle kommun, 1984). Parken karaktäriserades av slingrande gångar 

och närhet till vattnet (Gävle kommun, 1984).  

 

Stadsträdgården tillsammans med Boulognerskogen benämns i Gävles översiktsplan 

(2009) som en av de mest använda parkerna i staden och en viktig mötesplats för 

stadens befolkning med möjligheter till olika typer av aktiviteter. I översiktsplanen 

betonas även vikten av att beakta den sociala hållbarheten och möjliggöra användning 

av stadens offentliga platser för samtliga samhällsgrupper. Stadsträdgårdens centrala 

placering möjliggör att olika stadsdelar i staden har tillgång till platsen och har alltid 

varit en uppskattad plats för avkoppling och nöjen (Gävle kommun, 1984). Visionen har 

även varit att ständigt utveckla platsen för att tillgodose befolkningens behov. 

 

Den senaste upprustningen av Stadsträdgården ägde rum under hösten 2015 och 

färdigställdes årsskiftet 2015/2016 (Granditsky, 2015). En ny gungställning och olika 

typer av balanshinder etablerades med avsikt att utveckla utbudet i den befintliga 

lekplatsen. Denna lekplats beskrivs av Klang (2005) som Gävles mest välbesökta, 

mångfacetterade och även en av stadens viktigaste mötesplatser, en åsikt som även 

Gävle kommun (2009) delar. Klang (2005) nämner att här träffas människor inte bara 

från olika stadsdelar utan även från olika länder och kulturer. Aktivitetsmöjligheterna 

beskrivs även av författaren vara många och parken är utformad för att bjuda in till lek 

som utvecklar barnens nyfikenhet.  

 

Stadsträdgården har även föreskrifter om vad som inte får utövas i parken likt många 

andra allmänna platser. Av Gävle kommun (2014) framkommer lokala föreskrifter om 

användningen av Stadsträdgården och i vilken utsträckning en viss typ av användning är 

laglig eller ej. Det framgår bland annat att förtäring av alkoholhaltiga drycker inte får 

äga rum inom bestämda gränser av parkområdet och inte heller i Stadsträdgårdens 

lekplats.  

 

Den rådande detaljplan som utgör Stadsträdgårdens styrdokument upprättades 1982 

(Gävle kommun, 1984). Under denna tidsperiod var inte medborgardialog lagfört och 

blev inte en del av processen förrän 2010, då nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

trädde i kraft. Gävle kommun (2015) är tydliga på denna punkt och menar att alla 



 

5 

 

planförslag ska ske i samråd med berörda sakägare och parter. Inga klara direktiv om 

parkens framtida utveckling finns i kommunens översiktsplan förutom att platsen är 

under utredning att klassas som natur- och kulturreservat (Gävle kommun, 2009).  

 

1.3 Begreppsapparat 

Park: Byrne & Wolch (2009) definierar begreppet park som en avgränsad eller sluten 

del av naturen. Lofland (1998) har en mer detaljerad beskrivning av vad som utgör en 

park då de beskrivs vara en utmarkerad landyta, oftast i naturligt tillstånd, skapad för 

samhällets njutning som vila och rekreation och platsen förvaltas och ägs oftast av 

kommunen eller staten. Den definition som kommer att tillämpas i detta examensarbete 

är en kombination av de båda. 

 

Offentlig mötesplats: Denna term kan representera ett chattrum på sociala medier 

likväl som ett torg eller ett bibliotek. Carmona (2010) belyser begreppets komplexitet 

och menar att begreppets betydelse och innebörd skiljer sig mellan akademiska 

discipliner och uppfattas olika av människor. I detta examensarbete kommer begreppet 

att behandla de platser som kräver fysisk närvaro, exempelvis torg eller parker och är i 

likhet med den definition som Carmona et al beskriver i Carmona (2010), då begreppet 

inkluderar all byggd och naturlig miljö som invånarna har fri tillgång till. Begreppen 

offentlig plats och mötesplats går under samma definition i detta examensarbete.  

 

Social interaktion: Nationalencyklopedin (2016) definierar interaktion som en process 

där grupper eller individer ömsesidigt påverkar varandra genom sitt handlande. Samtal 

utgör enligt Eriksson (2007) den vanligaste formen av social interaktion men menar 

vidare att social interaktion sker när två individer ser eller hör vandra på håll. I det här 

examensarbetet kan enbart social interaktion i form av samtal dokumenteras och är 

således den definition som kommer att efterföljas.  

 

Socio-ekonomiska grupper: Socio-ekonomiska grupper delas av Statistiska 

centralbyrån in i ett antal kategorier baserat på vilken status de har på arbetsmarknaden, 

exempelvis arbetare, tjänstemän/företagare, icke förvärvsarbetande eller 

långtidsarbetslösa (Statistiska centralbyrån, 1982). De socio-ekonomiskt svaga 

grupperna utgörs ofta av bidragstagare, arbetslösa och etniska minoriteter (Boverket, 

2010b). Utrikes födda är generellt överrepresenterade i denna kategori då de på grund 
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av bristande språkkunskaper och svårigheter att integreras på arbetsmarknaden blir 

arbetslösa och tvingas till att leva på bidrag (Lindén, 2007). Sagda kategoriseringar 

kommer att ligga till grund för att bedömma besökarnas ekonomiska status. Även 

begreppet samhällsgrupper kommer att användas med samma innebörd.  

 

Främling: I detta examensarbete kommer benämningen främling att behandlas utifrån 

Jönhills (2012) definition enligt vilken en främling beskrivs vara den obekanta, en 

människa vi inte mött tidigare.  
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2. Teori 

 

 

2.1 Offentliga platsers betydelse 

“I see open spaces in cities as places to celebrate cultural diversity, to engage with 

natural processes and to conserve memories. Urban open space must provide a place 

for the meeting of strangers and a place where one can transcend the crowd and be 

anonymous or alone. And in all of this, the urban park will continue to serve a central 

function in society’s self definition”. 

(Thompson, 2002, s. 70). 

 

Richard Sennett argumenterar i Shaftoe (2008) att offentliga platser är av stor betydelse 

för människans sociala utveckling och att människan är en social varelse som växer i 

mötet med det okända. Offentliga platser utgör en plattform som främjar möten mellan 

människor med olika bakgrunder och möjliggör för dessa att komma i kontakt med 

varandra direkt, genom konversation, eller på distans genom observation (Germann-

Chiari & Seeland, 2004; Shaftoe, 2008). Hampton, Goulet & Albanesius, (2015) likt 

Germann-Chiari & Seeland (2004) menar att offentliga platser fungerar som viktiga 

kommunikationscentraler där människor kan dela med sig av sina likheter och olikheter 

vilket bidrar till en acceptans för människor med olika referensramar. Vidare menar 

Sennett att begränsad kontakt med oliksinnade individer skapar sociala barriärer som 

leder till homogenitet, där vi enbart söker kontakt med likasinnade individer i offentliga 

utrymmen och stänger andra sociala grupper ute till följd av förutfattade meningar 

(Shaftoe, 2008). Ett beteende som även Goffman (1966) kunnat konstatera under sina 

observationer av social interaktion i offentliga rum. Peters, Elands & Buijs (2010) vill 

belysa vikten av just urbana parkers existens och att de berikar stadsmiljön med 

potentialen till social interaktion mellan samtliga samhällsgrupper. Ed Soja i Knox & 

Pinch (2010) antyder att den sociospatiala dialektiken som kan konstateras i samhället 

även kan urskiljas i parkerna. Laumann i Ley (1983) hävdar liknande att parken kan 

sägas vara en miniatyr av staden och kan påvisa likartade mönster av exempelvis 

segregation som råder i samhället i sin helhet.   
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I strävan efter att skapa ett integrerat samhälle där social interaktion mellan individer 

från samhällets alla sociala klasser sker, krävs därför en omfattande och noggrann 

planering. Denna planering, kan om den inte görs med stadens kulturella och personliga 

mångfald i fokus resultera i exkludering av människor (Low, Taplin & Scheld, 2005). 

Författarna menar även att den pågående trenden av privatisering, kommersialisering 

och exkluderande design som har blivit offentliga platsers nya hot, dessutom är ett hot 

mot demokratin. 

 

2.2 Parken genom tiden 

Att offentliga platser kan fungera som mötesplatser mellan människor från olika 

samhällsgrupper i staden har det länge argumenterats för, inte minst av Frederick Law 

Olmsted, i LeGates & Stout (2007), en inflytelserik personer och en förespråkare för 

införandet av grönska i den urbana miljön. Olmsted skrev år 1870 att 

rekreationsområden och arrangemang i dessa kunde locka till gemenskap och minska 

klyftorna som delade upp samhällets olika sociala klasser. Han har utifrån observationer 

kunnat urskilja att människor med olika etniska bakgrunder kan använda dessa platser i 

harmoni utan att diskrimineras av människor med andra värderingar. Någonting som 

även Chiesura (2004) kunnat konstatera.  

 

De moderna urbana parkerna började växa fram under 1800-talet till följd av 

industrialiseringens framfart och förändrade levnadsförhållanden (Cerver, 1994). 

Urbaniseringen och städernas exploatering under denna period ledde till en förhöjd 

känsla av främlingskap och en upplevd distans till naturen. En motreaktion mot stadens 

förändrade villkor blev urbana parker vars syfte var att sociala och kulturella 

förhållanden, däribland förbättrad hygien, skulle höja levnadsstatusen för stadens 

medborgare och fungera som urbana lungor för förbättrad miljö (Cerver, 1994; Byrne & 

Wolch, 2009). Det tydligaste exemplet på en sådan park är Central Park i New York 

som designats av Frederick Law Olmsted.  

 

Under 1900-talet kom bilden av parken att förändras och ansågs snarare avspegla 

trädgårdar i städerna (Cerver, 1994). Under första halvan av detta århundrade präglades 

planeringen utifrån City Beautiful rörelsen där storslagna och praktfulla parker med 

färgrika trädgårdar och monument skulle symbolisera maktförhållanden hos nationernas 
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ledare. Exempelvis dåvarande diktaturstaterna Italien, Tyskland och Ryssland (Hall, 

2002).  

Den senare delen av 1900-talet har enligt Cerver (1994) däremot kommit att få en ny 

prägel, vegetation och andra naturliga attribut är av fortsatt stor betydelse men parken 

återspeglar en förhöjd känsla av komplexitet. Utformningen har nu kommit att styras i 

allt större utsträckning och högre krav har kommit att ställas på detaljnivå vid införandet 

av bestämda växtarter och funktionellt möblemang. Med anledning av att passa många 

olika användare och erbjuda en mängd användningsmöjligheter. Denna utveckling har 

lett till att äldre parker tvingats anpassas till användarnas krav och efterfrågan och det är 

människans syfte med besöket som bör avgöra dess utformning (Cerver, 1994).  

 

Sammantaget kan sägas att parker i stadskärnor inte alltid har varit till för alla utan en 

plats för stadens societet (Byrne & Wolch, 2009). Numera är det enligt Boverket 

(1999), en plats för allas rekreation och lek samt ett viktigt inslag i stadsmiljön. Byrne 

& Wolch (2009) menar att dagens parker är en kreation från 1930-talet och präglas av 

en funktionsuppdelad planering. Olika användningsområden delas upp i olika delar av 

parken och bidrar aktivt till att olika samhällsgrupper inte möts.   

 

2.3 Den urbana parkens betydelse 

De trender som råder i den svenska stadsutvecklingen är enligt Boverket (2007) och 

Thompson (2002) ett hot mot den bostadsnära naturen. Det handlar främst om de olika 

åtgärder som används i strävan efter den hållbara staden. Exempelvis förtätning som ska 

minska transportbehoven med bil, vilket i sin tur ska bidra till en kompakt och 

funktionell stad. Processen resulterar dock i att grönområden tas i anspråk för 

exploatering (Boverket, 2007). Detta är enligt Thompson (2002) en utveckling som de 

växande städerna i väst upplever och bör fundera över då dessa grönområden är viktiga 

både ur ekologiska och sociala perspektiv. 

 

Att bevara och underhålla parker är en kostsam service, och något som ofta blir eftersatt 

(Germann-Chiari & Seeland, 2004). Under 1990-talet då Sverige fick en försämrad 

kommunal ekonomi resulterade det i kvalitetsbrister och försämrad skötsel av parker 

(Boverket, 2007).  Enligt myndigheten löste Sverige detta genom att sälja offentlig 

mark (gemensamma ytor och allmän platsmark) för att kunna upprätthålla kvaliteten på 

de återstående parkerna.  Detta resulterade dock i färre offentliga mötesplatser och 
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parker då de nya ägarna av marken drevs av ett vinstintresse utan skyldigheter att beakta 

allmänintresset (Boverket, 2007).  

 

Grönytor har potentialen att främja social hållbarhet, och har en stor betydelse för 

invånarnas hälsa och bidrar till integration (Boverket, 2007; Shaftoe, 2008; Peters, 

Elands & Buijs, 2010; Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter, 2012; Kemperman & 

Timmermans, 2014; Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke, 2014). Tyvärr ser Sveriges 

utveckling inom bevarandet av grönområden i städer negativ ut, och det är en trend som 

enligt Boverket (2007) ser ut att hålla i sig även i framtiden. 

 

Urbana parker ger lugn och ro i en stressad stad och erbjuder utrymme för spontant 

socialt liv och behövs för social och mental hälsa (Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter, 

2012). Enligt Chiesura (2004) utgör dessa parker mycket viktiga sociala funktioner för 

städers invånare då de erbjuder tryggare platser för barn att leka på och stärker 

familjeband då de fungerar som en avslappnad mötesplats för vänner och familj. Något 

som författaren anser att storstäder saknar.  

 

Chiesura (2004) anser även att den urbana parken är stadsbornas energikälla, den plats 

där de återhämtar sig och kopplar bort vardagens alla måsten, krav och bestyr. En 

tillfällig tillflyktsplats för att kompensera stadens stressiga liv. Att inte tillgodose 

stadsinvånare med denna, vad Thompson (2002) hävdar, nödvändiga resurs kan 

resultera i hälsoproblem för människorna i framtiden. Parker tillgodoser därför många 

mänskliga behov som inte går att köpa (Chiesura, 2004).  

 

2.4 Parken som mötesplats 

Parker har propagerats för att vara naturliga mötesplatser som främjar social interaktion 

mellan samhällets alla samhällsgrupper sedan 1870-talet (Olmsted i LeGates & Stout, 

2007). Vidare förespråkar Valentine (2001) den centrala placeringen av urbana parker 

och att dessa fungerar som naturliga mötesplatser för geografiskt utspridda medborgare 

med aktiviteter som lekar och picknick. Även Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter 

(2012) belyser parkernas förmåga att utveckla sociala kontakter då dessa anses vara 

kravlösa och avslappnade platser med goda förutsättningar för interaktion. 
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Germann-Chiari & Seeland (2004) hävdar att urbana grönområden är optimala för 

social interaktion då dessa arenor har potentialen att attrahera människor med olika 

ålder, bakgrunder och samhällsgrupper att mötas. Även Boverket (2007) ser parkers 

bidragande potential till integration och social sammanhållning. Myndigheten menar att 

områden som inte präglas av handel och näringsliv attraherar alla människor oberoende 

ålder, inkomst eller etnicitet. 

  

Parker med fysiska barriärer, exempelvis staket, grindar eller vattendrag har en negativ 

effekt på människors möjligheter till möten (Shaftoe, 2008; Boverket, 2010a). Dock 

hävdar Shaftoe (2008) att dessa fysiska barriärer kan förhindra att brott äger rum, men 

författaren likt myndigheten menar att det har en negativ påverkan på social interaktion. 

Whyte (1980) i motsats till Shaftoe (2008) har genom sina studier kunnat konstatera att 

parker med fysiska barriärer i form av staket och grindar kan resultera i tillhåll för 

kriminalitet. Även parkens storlek har enligt Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter 

(2012) betydelse för dess potential till social interaktion, och att det är större chans att 

spontana möten och social interaktion sker i mindre parker. Detta kan ha en koppling till 

Ravenscroft & Markwell (2000) som konstaterande att större parker ofta är funktionellt 

uppdelade, även lekplatsutrustnings-uppdelade utefter barns ålder.  De större parkerna 

är dock enligt författarna de som uppskattas i högre grad, och besökarna har en tendens 

att stanna längre. 

Som tidigare nämnts är parkers lokalisering en viktig aspekt om de ska fungera som 

mötesplatser. Enligt Chiesura (2004) bör en park vara centralt eller strategiskt placerad 

med möjlighet för många att använda den, även som transportsträcka. Germann-Chiari 

& Seeland (2004) har även de konstaterat problematiken med att parkens geografiska 

position inte stämmer överens med hur långt människor är beredda att transportera sig. 

Svenska direktiv från Boverket (2007) menar att avståndet till närmaste grönområde 

inte bör överskrida 300 meter från bostaden. Liknande direktiv finns från bland andra 

European Environment Agency (EEA) samt English Nature (EN) där EEA menar att 

närheten till närmsta grönområde inte bör överstiga 15 minuters promenad, ca 900 

meter, och EN menar istället att avståndet inte bör överskrida 5 minuter eller 300 meter 

(Barbosa et al, (2007); Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke, 2014). Enligt vad både 

Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) och Ravenscroft & Markwell (2000) har 

kunnat konstatera används en park av de som bor närmast. När Ravenscroft & Markwell 

(2000) menar närmast går de i linje med EEA, då majoriteten av deras respondenter 
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hade färdats mindre än 15 minuter. Det är därför viktigt att bostadsområden runt parken 

inte utgörs av homogena grupper om socialt samspel mellan olika socio-ekonomiska 

grupper ska äga rum (Germann-Chiari & Seeland, 2004). 

Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke (2014) menar att tidigare forskning kunnat visa att 

det finns ett direkt samband mellan avstånd till platsen och i vilken utsträckning den 

tenderar att användas. Lokaliseringen blir som tidigare nämnts en viktig faktor till om 

individer från olika bostadsområden väljer att besöka parken och om stadens 

demografiska- och socio-ekonomiska uppdelning skapar förutsättningar för socialt 

utbyte mellan olika samhällsgrupper eller inte.  

 

2.5 Parkens besökare och användning 

Användningen av stadens urbana grönområden skiljer sig beroende på faktorer som 

kön, ålder och levnadsförhållanden (Chiesura, 2004; Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke, 

2014) och Hampton, Goulet, & Albanesius (2015) menar att det är betydligt vanligare 

att besöka parken i avsikt att umgås med vänner än med främlingar. Yngre personer 

utövar idrottsaktiviteter och använder parker som mötesplatser medan vuxna och äldre 

personer föredrar att använda parker för promenader, aktiviteter med barn eller bara 

njuta av naturen (Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke, 2014). Den överlägset vanligaste 

anledningen till användning av grönområden var enligt författarna att leka med barn (27 

%) och att de som besökte platsen på daglig basis ägnade sig åt olika typer av 

underhållningssyften (ca 40 %). Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) har i sin 

studie även kunnat konstatera att eftermiddagar är den tidpunkt på dygnet då flest 

användare är i parken samtidigt.  Dock hävdas det av Byrne & Wolch (2009) att det 

finns skillnader i användning beroende på etnisk bakgrund. Författarna nämner att 

exempelvis den vita befolkningen besöker parken för att få vara ifred eller för att träna 

medan mexikaner besöker parken av sociala skäl, som att umgås med familjen och 

gärna i sällskap med andra.  

 

Enligt Chiesura (2004) används urbana parker i störst utsträckning som platser för vila 

och återhämtning, någonting som författaren själv betonar som självklart i frågan om att 

komma undan vardagsstressen och livet inne i staden. Parken utgör här en plats som 

erbjuder frisk luft och möjlighet att undkomma vardagens bekymmer. Några andra 

kvaliteter som Chiesura (2004) kunde påvisa i sin studie var att gå ut med hunden, 
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umgås med barn, slappna av, träffa nya människor och finna inspiration. Peschardt, 

Schipperijn & Stigsdotter (2012) har i en likartad studie kunnat konstatera att det finns 

två dominerande faktorer till användningen av offentliga parker, dessa var för att 

socialisera sig och precis som Chiesura (2004) för vila och återhämtning. Aspekten att 

parken är en tryggare och attraktivare plats för barnens lek anses även det vara en 

bidragande faktor som attraherar barnfamiljer att använda parken (Chiesura, 2004). 

 

Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke (2014) har i sin studie kunnat konstatera att socio-

ekonomiskt svaga grupper tenderar att ha en större benägenhet att transportera sig 

längre sträckor med avsikt att besöka en park som uppfyller de kriterier som deras 

användning efterfrågar. Motsatsvis konstaterades att socio-ekonomiskt starka individer 

inte är lika benägna att färdas längre sträckor. Ravenscroft & Markwell (2000) har 

kunnat påvisa ett direkt motstridigt förhållande och menar istället att socio-ekonomiskt 

svaga grupper väljer att använda misskötta parker och grönområden som ligger i direkt 

närhet till bostaden istället för att resa en längre sträcka till en mer välskött park. 

Författarna menade således att parkernas lokalisering i förhållande till välbeställda och 

utsatta bostadsområden aktivt kunde utesluta att social interaktion ägde rum mellan 

dessa grupper. Peters, Elands & Buijs (2010) belyser att användningen även skiljer sig 

åt till följd av kulturella skillnader hos dess användare. Bland annat har det kunnat 

påpekas att etniska minoriteter tenderar att grilla och ha picknick i större utsträckning 

och att de är benägna att röra sig i större sällskap till skillnad från den 

majoritetsbefolkningen som rör sig mer ensam eller i par. Författarnas studie är 

genomförd i Nederländerna och etniska minoritetsgrupper utgjordes av personer med 

icke-europeisk bakgrund. Germann-Chiari & Seeland (2004) menar att parken är en 

plats där dess besökare kan vistas såväl ensamma som i grupp. Det kan bland annat vara 

en lugn plats att vara för sig själv på eller en plats att interagera med sin omgivning.  

 

Parken har kommit att bli en allt viktigare plats för samhällets mest utsatta, som 

minoritetsgrupper, fattiga och arbetslösa (Low, Taplin & Scheld, 2005). Författarna 

hävdar att det till stor del beror på bristen på direkt tillgång till egen gräsmatta som 

oftast hänger ihop med dessa gruppers boendeformer. En annan anledning är att dessa 

grupper till följd av sin situation på eller utanför arbetsmarknaden inte har samma 

möjlighet till semester som höginkomsttagare har. Parker är således de fattigas 

gräsmatta och kanske deras enda möjlighet till vila och rekreation i grönska (Low, 
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Taplin & Scheld, 2005). Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) förstärker teorin 

om att det är lågutbildade personer som besöker parkerna i större utsträckning än 

välbeställda då 74,3 % av parkbesökarna saknade tillgång till egen gräsmatta.  

 

Townshend & Roberts (2013) hävdar att parken kommit att bli en naturlig mötesplats 

för samhällets tonåringar. De befinner sig i en fas av upptäckande och söker en distans 

från vuxet övervakande som förekommer i hemmet. Författarna har genom sina studier 

kunnat konstatera att ungdomarna utnyttjar parken för social interaktion med jämnåriga 

individer men att de aktivt tar avstånd från andra samhällsgrupper, kallat retreat. Parker 

består ofta av mindre komponenter där denna grupp kan finna tillflykt och avgränsa sig 

från sin omgivning (Rasidi, Jamirsah & Said, 2012; Townshend & Roberts, 2013). En 

upptäckt som kunnat påvisas är att ungdomarna tenderar att nyttja platser som inte 

används av andra grupper vid givna tidpunkter på dygnet, exempelvis en lekplats för 

mindre barn på kvällstid (Townshend & Roberts, 2013). Parken används enligt 

författarna ofta i syfte att underhålla kontakter med vänner som till följd av studier vid 

olika lärosäten fått en ökad distans ifrån varandra, men även med avsikt att etablera nya 

bekantskaper. Till skillnad från många andra grupper tenderar dessa ungdomar även att 

röra sig i större grupper (Holland et al, 2007; Townshend & Roberts, 2013).  

 

När det kommer till användning baserat på kön ser forskningen olika ut. Chiesura 

(2004) menar att det inte kunde urskiljas några direkta skillnader mellan män och 

kvinnor men Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) har kunnat påvisa att kvinnor 

använder parker för sociala ändamål som att träffa vänner och bekanta i större 

utsträckning än män. Författarna kunde även konstatera att män använde parker för vila 

och återhämtning i större utsträckning än kvinnor. 

 

Det har även debatterats om parkens besökare utgörs av största delen män eller kvinnor. 

Whyte (1980) kunde under sina observationer konstatera att män var vanligare 

förekommande på offentliga platser än kvinnor men Peschardt, Schipperijn & 

Stigsdotter (2012) menar att kvinnor nu utgör det dominerande könet bland parkens 

besökare. Även Hampton, Goulet, & Albanesius (2015) har kunnat se en uppåtgående 

trend i kvinnors användning av parker men att männen fortfarande utgör det dominerade 

könet.  
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Kemperman & Timmermans (2014) har i sin studie fokuserat på den äldre befolkningen 

och deras möjligheter och ambitioner att vistas i den offentliga miljön. Författarna har 

kunnat konstatera att denna målgrupp utvecklar sitt sociala nätverk genom att vistas i 

parker. Dessa människor upplever mindre ensamhet och får en ökad livskvalitet i mötet 

med andra. Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) menar att den äldre 

befolkningen, 50-65 år, är vanligare förekommande i parker än andra åldersgrupper.  

 

Taylor & Khan (2011) menar att det kan uppstå en konflikt mellan användare av 

offentliga platser och att en bristfällig utformning kan resultera i att den stora 

efterfrågan som finns inte kan tillgodoses. Författarna exemplifierar detta med 

skateboardåkare i en stad som enbart har tillgång till en fungerande skateboard-park. 

Konkurrensen leder till att vissa tvingas från platsen och får utöva sina aktiviteter någon 

annanstans (Taylor & Khan, 2011) vilket även kan tillämpas på annan typ av 

användning i offentliga utrymmen.  

 

“Parks are not ideologically neutral spaces, nor are they physically homogeneous; 

rather, they exist for specific ecological, social, political, and economic reasons- 

reasons that shape how people perceive and use parks.”  

(Byrne & Wolch, 2009, s. 3). 

 

2.6 Vad utgör en framgångsrik mötesplats 

Shaftoe (2008) menar att en plats inte enbart kan karaktäriseras utifrån dess fysiska 

utformning. Design är en bidragande komponent men Shaftoe hävdar att det finns andra 

attribut som påverkar en plats potential till framgångsrikt användande. Författaren 

menar att det utöver den fysiska utformningen krävs en geografiskt fördelaktig 

placering, att platsen erbjuder en variation av aktiviteter som lockar olika grupper av 

människor, ett gott underhåll och hög kvalitet samt att platsen genererar en god psykisk 

upplevelse.   

 

Huvudregeln för om en plats kan anses vara framgångsrik eller inte avgörs enligt 

Shaftoe (2008) genom att granska i vilken mån den faktiskt används. Lokaliseringen ser 

författaren precis som Chiesura (2004) som en betydande faktor till om en plats kommer 

att användas eller inte. En centralt belägen plats med goda kommunikationer från 

stadens alla delar med olika former av transportmedel menar Valentine (2001) och 
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Shaftoe (2008) kan bidra till att geografiskt skilda individer möts. Enligt Peschardt, 

Schipperijn & Stigsdotter (2012) samt Byrne & Wolch (2009) bör parker vara väl 

integrerade i staden och möjliggöra att många använder dem, även som 

transportsträckor. Författarna menar att det genererar liv och rörelse till platsen vilket 

attraherar andra användare. 

 

Även renhållning och åtgärder mot vandalism benämns som avgörande faktorer för 

upplevelsen av en plats (Shaftoe, 2008). Överfulla soptunnor, lortig miljö och graffiti är 

tydliga indikationer på att en plats missköts och kan motivera till vidare vandalism och 

orsaka att platsen inte används i samma utsträckning. Valentine (2001) benämner denna 

problematik som the dark side of open space och menar att platsens bristande kvalitet 

och renhållningsåtgärder är direkta orsaker till platsens minskade användning. Shaftoe 

(2008) menar således att det är av stor vikt att ta itu med problemet i ett tidigt skede, då 

det kan minska fortsatt vandalisering och öka attraktiviteten och viljan att vistas i 

området. Renhållning och kvaliteten på mötesplatsens tillhörande möblemang är således 

viktiga faktorer som kan påverka individens psykiska upplevelse av platsen utifrån 

kroppens alla sinnen (Valentine, 2001; Shaftoe, 2008; Gehl, 2011). Även Carmona 

(2010) belyser hur sinnena kan påverka upplevelsen av en plats men menar att det 

visuella inte alltid utgör den viktigaste. Carmona menar istället att lukter och ljudnivån 

på platsen har stor påverkan på individen. Gehl (2011) betonar även att förmågan att 

kunna konversera utan att störas av utomstående buller från bland annat biltrafik 

attraherar människor att vistas på en offentlig plats, men det får inte heller vara för tyst 

då andra kan höra din konversation (Shaftoe, 2008; Gehl, 2011). En framgångsrik 

mötesplats bör även tillgodose användarnas olika behov och erbjuda en variation av 

aktivitetsmöjligheter (Thompson, 2002; Shaftoe, 2008).  

 

Staden består av en mångfald av människor i olika åldrar, kön, etniciteter, behov och 

önskemål. Dessa aspekter bör tas i beaktande när publika offentliga mötesplatser 

planeras i en stad. Då mötesplatser ska vara en inbjudande plats för alla, är det viktigt att 

utforma dem för alla (Thompson, 2002; Germann-Chiari & Seeland, 2004; Byrne & 

Wolch, 2009). Thompson (2002) syftar bland annat på funktionshindrade som kräver en 

viss utformning för smidig framkomlighet. Något som även Whyte (1980) konstaterar i 

sin studie The street life project där syftet var att ta reda på varför vissa mötesplatser 

fungerade och andra inte. Genom observationer kom Whyte (1980) fram till sju faktorer 
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som kunde vara avgörande för platsens användning. Dessa var: sol, flödet av människor, 

vatten, förtäringsmöjligheter, grönska, sittbara ytor och något som Whyte kommit att 

kalla triangulation. Begreppet syftar till att en utomstående faktor, exempelvis en staty 

eller en gatumusikant, bidrar till att två människor möts. Whyte (1980) menar att flöden 

av människor attraherar nya användare till en plats och skapar liv och rörelse men kom i 

sina studier fram till att tillgången på sittplatser var den avgörande faktorn för om 

människor skulle vistas på platsen eller inte. Även Gehl (2011) menar att platsens 

utformning kan påverka hur den kan komma att användas. Inbjuder platsen exempelvis 

till att sitta, stå, att ta in intryck genom sinnen som hörsel, syn eller konversation eller är 

det en plats som människor passerar i förbifarten? Författaren menar att möjligheten att 

sitta skapar förutsättningar för att få människor att stanna upp på en plats över längre tid 

och kan således skapa levande platser. Gehl (2011) belyser även skillnader som 

förekommer av val av sittplats när det kommer till ålder på användaren. Yngre 

människor tenderar att kunna sitta nästan var som helst men den äldre befolkningen 

ställer högre krav på sittplatsens kvalitet. Whyte (1980) menar likaså att kvinnor ställer 

högre krav på sitt val av sittplats. Det är därför viktigt att i planeringen erbjuda 

varierande sittmöjligheter som passar till befolkningens samtliga behov (Whyte, 1980; 

Gehl, 2011). Förtäringsmöjligheter har även den en positiv inverkan på att få människor 

att stanna upp och vistas i det offentliga rummet under längre tid. Kemperman & 

Timmermans (2014) belyser även toaletten som ett viktigt inslag i planeringen då bland 

annat äldre efterfrågar denna kvalitet.  

 

“One size does not fit all” 

(White i Shaftoe, 2008 s. 44). 

 

Med ovanstående citat menar White att samhällets behov utgörs av individerna själva 

och att behoven varierar mellan samtliga av samhällets medborgare. Någonting som 

även Gehl (2011) belyser och som kan komma att komplicera utformningen av stadens 

offentliga platser. Thompson (2002) hävdar att samhällets olika behov medför att det 

inte finns någon universalpark som fungerar för alla då människor uppskattar och 

uppfattar saker olika. Enligt Byrne & Wolch (2009) kan detta bero på människors 

bakgrund: en skogsdunge kan vara inbjudande för en person medan en annan kan 

uppleva den som farlig. Således kan även en parkbänk ha olika användningsområden 

beroende på vem det är som väljer att använda den. Det kan vara en möjlighet för 
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återhämtning för en motionär eller en sovplats för en hemlös (Carmona, 2010). Att inte 

förse “oönskade” personer som hemlösa eller missbrukare av olika slag, som Shaftoe 

(2008) benämner dem, med möjligheter som bänkar och andra offentliga möbler för vila 

leder endast till att problemet flyttas till andra områden. Carmona (2010) poängterar att 

detta missgynnar hela befolkningen då platsen saknar potentialen att förse dess besökare 

med möjligheten att sitta och att den fysiska miljön bör erbjuda nödvändigt möblemang 

som kan nyttjas av många olika användare.  

 

Ravenscroft & Markwell (2000) menar att utformningen av offentliga platser ofta 

återspeglar den sociala status som boende i områdets närhet innehar. Författarna har i 

sina studier kunnat påvisa att välbärgade hushåll har en högre tillgång till påkostade och 

välutrustade publika platser och att mindre belevade individer har närhet till mindre 

attraktiva mötesplatser.    

 

I planeringen av parker menar Low, Taplin & Scheld (2005) att det är av stor vikt att 

någon form av medborgardialog äger rum för att göra varje individs röst hörd, 

framförallt minoritetsgrupper som exempelvis funktionshindrade eller etniska 

minoriteter. Att inkludera alla i planeringsprocessen ökar enligt författarna 

uppskattningen av parken och ett intresse att värna om att kvaliteten i parken 

upprätthålls.   

  

Att aktivt stänga ute vissa grupper från offentliga platser med exempelvis 

övervakningskameror eller patrullerande vakter har resulterat i att dessa individer 

etablerat ett fäste i städernas parker där de får vara ifred (Shaftoe, 2008; Carmona, 

2010). Shaftoe benämner dessa områden som shadowed spaces, dolda platser med 

begränsad insyn där bland annat missbrukare (alkoholister etc.) eller ungdomar kan sitta 

ostörda från allmänheten (figur 2). Valentine (2001) menar att missbruk i parkerna till 

stor del beror på en minskad social kontroll i dessa områden, mindre pengar till 

underhåll och att den ökade övervakningen i stadsmiljön tvingar ut de “oönskade” till 

parkerna. Kvinnor känner idag en större oro i offentliga utrymmen än män trots att fler 

brott i praktiken drabbar män snarare än kvinnor (Valentine, 2001; Germann-Chiari & 

Seeland, 2004). Valentine (2001) menar även att det råder en osäkerhet kring barns 

säkerhet i närheten av socialt avvikande individer som exempelvis alkoholister vilket 

gör att dessa grupper sällan möts. Shaftoe (2008) hävdar dock att socialt avvikande 
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personer genom sin närvaro i parkerna utgör en viktig samhällsnytta då de övervakar 

området och de aktiviteter som äger rum just där, om de inte själva orsakar någon 

samhällelig skada (Shaftoe, 2008).  

 

 

 

           Figur 2: Skymd plats i Stadsträdgården. Fotograf Maya Österberg. 

 

Även Rasidi, Jamirsah & Said (2012) påpekar att utformningen av urbana grönområden 

är avgörande för hur den kan komma att användas. I sin studie menar författarna att 

attribut som exempelvis bänkar under träd som genererar skugga och svalka samt öppna 

gröna ytor som lockar till kontakt med naturen var positiva inslag för parkens 

användning. Motsatsvis kunde det konstateras att områden med mycket vegetation och 

begränsad uppsikt över platsens omgivning var negativa faktorer och områden som 

personer undvek att besöka (Whyte, 1980; Rasidi, Jamirsah & Said, 2012). Någonting 

som även Valentine (2001) argumenterar för är att tätt buskage bidrar till en ökad 

osäkerhet om vad som döljer sig bakom vilket ger upphov till rädsla. Likaså bildar tät 

vegetation fysiska barriärer och slutna miljöer som upplevs som otrygga.  

 

Gehl (2011) har under sina observationer kunnat konstatera ett fenomen som han valt att 

kalla edge effect och innebär att människor tenderar att sätta sig i periferin av offentliga 

platser. Att strategiskt placera sig med ett fysiskt objekt bakom sig ökar känslan av 

trygghet då det finns en minskad risk att bli observerad eller konfronterad bakifrån. 
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Motsatsvis kan därför konstateras att sittplatser utan fysiska objekt bakom sig tenderar 

att användas i mindre utsträckning (Gehl, 2011). Författaren menar att hur den fysiskt 

byggda miljön är gestaltad kan påverka den upplevda tryggheten och påverka platsens 

användning.  

 

Shaftoe (2008) förespråkar ett mixed use koncept, att flera olika funktioner bör 

lokaliseras i den offentliga platsens fysiska utformning. Konceptet bygger på Jane 

Jacobs teori om att blandade samhällsfunktioner skulle skapa liv på en plats under stora 

delar av dygnet (Carmona, 2010). Exempel på denna blandning av funktioner menar 

Shaftoe (2008) kan vara lokalisering av ett café eller förtäringsmöjligheter i direkt 

närhet till en lekplats. Författaren ger även andra konkreta förslag på exempelvis 

naturliga lekplatser (figur 3) som lockar en bred repertoar av användare i varierande 

åldrar vilket kan förhöja uppskattningen och användningen av platsen.  

 

 

                 Figur 3: Naturlig lekplatsutrustning. Fotograf Maya Österberg. 

 

I likhet med Jacobs eyes on the street koncept menar även Shaftoe (2008) att en 

blandning av funktioner under dygnets alla timmar håller en plats levande och minskar 

rädslan för kriminella aktiviteter vilket är en av de största faktorerna till varför en plats, 

och i synnerhet parker, inte används på kvällstid (Valentine, 2001; Shaftoe, 2008; 

Carmona, 2010). Att arrangera evenemang, förlänga öppettider på caféer eller 

restaurangverksamheter på den offentliga platsen kan alla bidra till att den upplevs som 

tryggare och kan öka dess användning även på kvällarna (Shaftoe, 2008).  
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2.7 Det sociala samspelets förutsättningar  

Människan är en social varelse som mår bra i samspelet med andra människor (Shaftoe, 

2008; Carmona, 2010). Trots detta går den moderna planeringen mot en större 

privatisering av det offentliga och det debatteras om att det snart inte finns några 

offentliga platser kvar i staden (Shaftoe, 2008). Privatiserade offentliga platser 

benämner Shaftoe med begreppet fortifiering eller mer känt som grindsamhällen (Low, 

Taplin & Scheld, 2005; Shaftoe, 2008; Knox & Pinch, 2010). Dessa platser utgörs av 

tydliga barriärer som stänger människor som inte har behörighet till dessa ute. Således 

kan sägas att privata offentliga platser har en högre grad av kontroll än vad publika 

platser har, exempelvis är det vanligt att dessa områden karaktäriseras av fysiska 

barriärer (Shaftoe, 2008). Då enbart behöriga personer är tillåtna inom dessa områden 

begränsas därmed också potentialen till social interaktion mellan oliksinnade människor 

(Knox & Pinch, 2010; Rasidi, Jamirsah & Said, 2012). Knox & Pinch (2010) menar att 

det råder enighet bland de som vistas inom murarna och att de delar liknande åsikter.  

 

Privatiseringen av det offentliga kan sägas vara en reaktion till följd av människans 

rädsla för det okända (Low, Taplin & Scheld, 2005; Shaftoe, 2008), en bieffekt av vad 

Sennett tidigare konstaterat som resultatet av interaktion mellan homogena grupper i 

samhället och exkluderingen av oliksinnade (Shaftoe, 2008). Ley (1983) har i sina 

studier kunnat konstatera att människor med liknande karaktärsdrag har en tendens att 

dra sig till varandra på offentliga platser. Skulle en avvikande person närma sig den 

homogena gruppen kommer denne att tydligt avvisas med aktivt kroppspråk från den 

dominerande gruppen. Skulle den utomstående individen ändå välja att sätta sig skulle 

ett avstånd mellan personen och gruppen att bildas och tydligt symbolisera en distans 

mellan individerna (Ley, 1983). Även Low, Taplin & Scheld (2005) indikerar på att 

människan dras till sina gelikar och allt detta resulterar i att de offentliga mötesplatserna 

enbart besöks av en homogen grupp, de som ska fungera som öppna arenor för den 

sociala och kulturella mångfalden. Författarna menar att detta är farligt för människans 

gemensamma utveckling, och för demokratin då särintressen ställs mot varandra i allt 

större utsträckning.  

 

Det faller människan naturligt att i offentliga utrymmen sätta sig en bit ifrån redan 

befintliga besökare om alternativ finns (Whyte, 1980; Shaftoe, 2008), enligt Rasidi, 

Jamirsah & Said (2012)  är denna distans på fyra meter. Att sätta sig i direkt närhet till 
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en främling trots att andra alternativ tydligt finns skulle enligt Shaftoe (2008) medföra 

att de befintliga besökarna skulle uppleva en misstänksamhet och ett obehag av den 

tillkommande besökarens närhet. Goffman (1966) hävdar likt Whyte (1980) och 

Lofland (1998) att social interaktion mellan främlingar enbart kan främjas om det finns 

anledning för det. Med detta menas att det krävs en utomstående faktor eller någonting 

gemensamt som för personerna samman och leder till ett naturligt samtal. 

 

Mycket tyder på att social interaktion sker i liten utsträckning och att den interaktion 

som sker är småskalig och enbart inbegriper en hälsningsfras i förbifarten (Peters, 

Elands & Buijs, 2010). Hampton, Goulet, & Albanesius (2015) menar att platser som är 

avsedda för passage inte främjar social interaktion och därmed inte bidrar till några 

sociala fördelar, vilket kan försvåra det sociala utbytet mellan olika samhällsgrupper. 

Kontakt med främlingar sker men i mycket liten omfattning och trender som har gått att 

urskilja är att människor tenderar att dra sig till sin egen sociala grupp och att social 

interaktion är vanligare förekommande mellan bekanta än mellan främlingar 

(Cybriwsky, 1978; Ley, 1983; Lofland, 1998; Peters, Elands & Buijs, 2010). 

  

I Peters, Elands & Buijs (2010) studie utförd i Nederländerna har skillnader kunnat 

påvisas där vissa grupper är mer positiva till social interaktion med främlingar än andra. 

Den inhemska befolkningen visar ett mycket litet intresse men icke-europeiska 

minoritetsgrupper har ett större. Ett problem som uppkommer är att den sistnämnda 

gruppen inte vill inleda en konversation men gärna deltar om denna blir tilltalad. En 

avgörande faktor enligt författarna till om en plats ska fungera och stimulera ett socialt 

samspel mellan olika samhällsgrupper är att höja känslan av platstillhörighet. Att känna 

igen människorna och skapa personliga erfarenheter och minnen förhöjer känslan för 

platsen och bidrar till att platsen kan komma att användas i större utsträckning, vilket i 

sin tur kan leda till att stimulera den sociala interaktionen (Peters, Elands & Buijs, 

2010). 

  

Shaftoe (2008) anser att parken är en utmärkt plats för människor att träffas första 

gången, Whyte (1980) som tidigare nämnts hävdar dock att en tredje faktor oftast krävs 

för att social interaktion ska ske. Ley (1983) och Moe (1996) anser att en gemensam 

nämnare krävs, exempelvis någon form av lika intresse, värdering eller att individerna 

tillhör samma samhällsgrupp för att relationen ska fortsätta och utvecklas. Ley (1983) 
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benämner detta som att skapa en vi-relation och att det enligt författaren oftast krävs 

flertalet av gemensamma nämnare för att relationen ska vidareutvecklas.  

 

Ley (1983) hävdar att staden är en kaledioskopi av sociala världar som skapar 

indelningar trots att de möts. Författaren menar att stadens invånare formar en slags 

rutin att alltid dra sig till sina kulturella gelikar, om de ska sätta sig på en parkbänk, på 

arbetsplatsen, i klassrummet eller i en park. Detta fenomen, att människor drar sig till 

sina gelikar kan enligt Moe (1996) ha att göra med samhällets ramar och uppfostran. 

Författaren menar att båda faktorerna skapar psykiska barriärer som talar om för oss vad 

vi får och inte får göra, vad som anses acceptabelt. Författarna menar även att all 

interaktion hindras av samhället och varje samhälle präglas av detta. Byrne & Wolch 

(2009) beskriver social interaktion som att lära och lära ut och anser att denna process 

kan ge utslag i fel riktning. Författarna samt Knox & Pinch (2010) menar att det oftast 

ter sig att det är den dominerande gruppen som efterliknas, vilket inte alltid är önskvärt. 

 

Parker har i grund och botten bildats med avsikt att lösa samhälleliga problem (Cerver, 

1994) och bidra till en försköning av staden och är en plats för socialt samspel mellan 

samhällets alla invånare. Hayward i Ravenscroft & Markwell (2000) hävdar att parkerna 

istället genererar fler problem än vad de var avsedda att lösa. Det skapas sociala 

spänningar mellan människor och en rädsla för vilka andra grupper som använder 

platsen. Användningen kan därmed sägas bero på vilka andra människor som vistas där.  

 

2.8 Sammanfattning av teorikapitel 

Det har sedan länge först en diskussion om att offentliga platser fungerat som en 

mötesplats mellan människor från olika samhällsgrupper. Redan 1870 argumenterade 

Frederick Law Olmsted för införande av grönska i urbana miljöer då han kunnat påvisa 

att dessa platser utgör fungerande arenor för social interaktion mellan människor med 

olika bakgrunder och referensramar (Olmsted i LeGates & Stout, 2007). Urbana parker 

började växa fram under industrialiseringen i mitten av 1800-talet och var en reaktion 

för att öka levnadsvillkoren och bidra till en ökad samhörighet och känsla för naturen 

(Cerver, 1994). Urbana parker har inte alltid varit en plats för alla men anses idag vara 

en plats för allas rekreation och lek (Boverket, 2007). Byrne & Wolch (2009) menar att 

dagens parker är en kreation från 1930-talet och präglas av en funktionsuppdelad 
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planering. Olika användningsområden delas upp i olika delar av parken och bidrar aktivt 

till att olika samhällsgrupper inte möts.  

 

Det finns ingen universal mall för hur en framgångsrik plats kan skapas då samtliga 

individer har olika behov, men det finns vissa karaktärsdrag som är återkommande för 

framgångsrika offentliga platser. En central geografisk placering med möjlighet för 

geografiskt utspridda individer att nyttja platsen, ett varierat aktivitetsutbud, ett gott 

underhåll och hög kvalitet (Shaftoe, 2008). Handel på platsen kan höja uppskattningen 

för en plats (Shaftoe, 2008) men kan enligt Boverket (2007) aktivt exkludera olika 

samhällsgrupper. Parkens besökare utgörs ofta av boende i dess direkta närhet och det 

är därför viktigt att bostadsområden runt parken inte utgörs av en homogen grupp om 

socialt samspel mellan olika socio-ekonomiska grupper ska äga rum (Germann-Chiari 

& Seeland, 2004). Enligt Richard Sennett i Shaftoe (2008) växer människan i mötet 

med det okända och är ett viktigt inslag för individens sociala utveckling. Chiesura 

(2004) menar vidare att urbana parker fungerar som en energikälla för stadsborna och 

att det är en resurs som inte går att köpa.  

 

Parkens användning präglas av utbudet men skiljer sig åt till följd av faktorer som kön, 

ålder och levnadsförhållanden (Chiesura, 2004; Krellenberg, Welz & Reyes-Päcke, 

2014) men även till följd av kulturella skillnader (Peters, Elands & Buijs, 2010). Det 

sociala samspelets förutsättningar har såväl fysiska som psykiska barriärer. Shaftoe 

(2008) menar att fysiska barriärer, som exempelvis murar eller staket, har i avsikt att 

stänga vissa individer ute. Enligt Low, Taplin & Scheld, (2005) och Shaftoe (2008) 

utgörs de psykiska barriärerna av en rädsla för det okända. I mötet med främlingar 

menar Whyte (1980) att det krävs en tredje komponent för att ett samtal ska inledas. 

Denna komponent kan utgöras av en händelse eller ett fysiskt objekt som påkallar ett 

gemensamt intresse.  
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3. Metod 

 

 

För att besvara den första frågeställningen “Vad utgör en bra mötesplats?” har en 

litteraturstudie genomförts med avsikt att se till tidigare forskning inom det berörda 

ämnesområdet. En enkätstudie användes även i syfte att undersöka besökarna av 

Stadsträdgårdens uppfattning av vad som utgör en bra mötesplats. Frågeställning två 

“Vem använder del av Stadsträdgården?”, tre “Hur används del av Stadsträdgården av 

dess besökare?” och fyra “Har del av Stadsträdgården potential att främja social 

interaktion mellan dess besökare?” undersöktes med hjälp av tidigare nämnda enkät 

samt en induktiv observation. 

 

Tillsammans utgör metoderna underlag för såväl kvantitativa som kvalitativa data, 

någonting som benämns som mixed-used-methods (Tashakkori & Teddlie, 1998). 

Begreppet innebär det samspel som sker mellan en induktiv och en deduktiv metod. I 

det här fallet kan enkäten anses vara den deduktiva metoden då frågorna indirekt ämnar 

utreda bestämda företeelser och observationen sker induktivt utan några föreställningar 

av vad som kommer att förekomma. Tashakkori & Teddlie (1998) menar att mixed-

used-methodology inträffar då gränsen mellan de båda synsätten avtar och börjar 

interagera med varandra.  

 

Observationerna var av formerna fullständig deltagare
1
 och fullständig observatör

2
 med 

en blandning av strukturerad och ostrukturerad form. Enkätstudien utfördes i likhet med 

Ravenscroft & Markwell, 2000, Chiesura (2004) och Peschardt, Schipperijn, & 

Stigsdotters (2012) enkätundersökning där besökarna blev ombedda att besvara enkäten 

på plats. 

                                                 
1
 Att som observatör vara fullständigt deltagande innebär att observatören utför samma form av aktivitet 

som de observerade vid den angivna platsen. Observationen sker även utan de observerades vetskap 

(Troja, 2013). 

 
2
 Med detta begrepp menas att observatören är helt utanför den situation som ska observeras. De som 

iakttas är omedvetna om att de observeras och observanten befinner sig på ett avstånd där den inte 

kommer i direkt kontakt med de observerade för att göra en sådan liten påverkan som möjligt (Troja, 

2013). 
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Den induktiva metoden har tidigare beprövats av bland andra Cybriwsky (1978) och 

Ley (1983) som i sina studier fokuserade på att kartlägga hur människor med olika 

karaktäristiska drag förhöll sig till varandra i olika delar av det offentliga rummet. 

Metoden har visat sig vara väl lämpad i tidigare studier av samma karaktär och bedöms 

därför vara relevant även för denna undersökning som avser att undersöka om liknande 

företeelser kan urskiljas i det utvalda studieområdet i Gävle. 

 

Metoden innehåller även momenten frekvensräkning och inventering av platsen. 

Frekvensräkningen är av samma tillvägagångssätt som Peschardt, Schipperijn, & 

Stigsdotter (2012) har använt för att dokumentera vilka som använder parken, till vad 

och hur många. Metoden har även använts av Gehl & Svarre (2013) men benämns där 

som counting.  

  

3.1 Observation 

Metodologi 

 
Eneroth (1984) beskriver att den induktiva metoden tar sin utgångspunkt från verklighet 

och att det första steget är att göra en avgränsning av vad det är som ska studeras. 

Induktion är en kvalitativ metod som har i syfte att undersöka en företeelses kvaliteter 

snarare än den kvantitativa metoden som har för avsikt att granska mängd eller hur 

vanligt förekommande företeelsen är (Eneroth, 1984). Den kvalitativa metoden kan 

därför sägas vara en upptäckarmetod som enligt författaren inte har några 

reliabilitetsproblem men däremot upptäckarproblem. Studien kan exempelvis påverkas 

av subjektiva faktorer som vem utföraren är och vad denna väljer att undersöka 

(Eneroth, 1984; Troja, 2013). Således kan data som påvisats i tidigare studier helt utebli 

men nya upptäckter göras. Detta menar Eneroth (1984) är en styrka med metoden då 

upprepning ständigt genererar nya data och tvingar fram en utveckling inom det 

granskade ämnesområdet. Han hävdar vidare att det är samspelet mellan utövaren och 

metoden som ger upphov till nya resultat.  

 

Eneroth (1984) anser även att urvalet inom den kvalitativa forskningen bör utgöras av 

ett representativt urval, med andra ord att urvalet lämnas åt slumpen och inte begränsas 
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till en bestämd målgrupp. Att de olika grupperna får varierande representativitet är 

därför inget problem menar författaren, utan någonting som bör eftersträvas. 

 

Den kvalitativa metoden ifrågasätts ofta och anses av många vara ovetenskaplig, 

någonting som Eneroth (1984) likt Troja (2013) samt Kylén (1994) hävdar inte är fallet. 

Metoden ger upphov till vetenskapliga upptäckter men det bör poängteras att en 

liknande studie genomförd av någon annan inte nödvändigtvis behöver ge samma 

resultat. Användaren av metoden måste därför redogöra för tillämpningen av metoden 

på ett tydligt sätt för att möjliggöra att andra kan upprepa metoden och förstå hur 

resultaten kommit att finnas. Metoden kräver även att se tillbaka på tidigare studier med 

avsikt att kunna lokalisera sammanhang och skapa sig en djupare förståelse för 

resultatens betydelse i sin helhet (Eneroth, 1984). 

 

"[...] man tar för givet att det går att skaffa sig ett allmängiltigt begrepp om en 

företeelse utifrån ett fåtal fall. De kvaliteter man finner vid studiet av ett litet urval 

"exemplar" låter man ingå i generella begrepp" - Detta är just vad induktion innebär." 

(Eneroth, 1984, s. 77). 

Observation som metod 

 

"When you observe a space you learn about how it is actually used, rather than how 

you think it is used" 

(Edward Bacon i Carmona, 2010, s. 208). 

 

För att kunna beskriva vad som händer anser Kylén (1994) att observationer är den mest 

grundläggande metoden. Dock är observation som metod begränsad till en plats 

verklighet och resultatet påverkas lätt av observatören (Kylén, 1994; Ahrne & 

Svensson, 2015). Den verklighet som kan beskrivas utifrån icke-deltagande
3
 

observationer beskrivs av Fangen (2005) som den ytliga. Med detta menar författaren 

att forskaren måste vara delaktig i samspelet för att förstå människors handlingar och 

beteenden. Vilket betyder att via icke-deltagande observationer kan inte förklaringar 

eller värderingar erhållas till varför människor beter sig på ett visst sätt, men metoden 

kan exempelvis fånga och redovisa händelser och flöden (Kylén, 1994). 

                                                 
3
 Att vara en icke-deltagande observatör innebär att forskaren inte deltar aktivt i det samspel som 

observeras (Fangen, 2005). 
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Att som observatör inte påverka resultatet anses vara komplicerat, Eneroth (1984) 

menar att det råder ett subjekt-subjekt förhållande i samband med en icke-deltagande 

observation. Att uppnå ett subjekt-objekt förhållande anser han inte är möjligt då 

berörda parter indirekt kommer att påverka varandras närvaro och sinnesbild av att 

vistas i det gemensamma rummet. Fangen (2005) likväl som Ahrne & Svensson (2015) 

anser att observationer som inte påverkas av detta, den kallade forskareffekten
4
 är de 

som sker på offentliga platser och där observatören genom sina beteenden smälter in, 

fullständigt deltagande. Att som observatör inte påverka resultatet utifrån personliga 

faktorer anser Kylén (1994) även vara viktigt att belysa. Författaren anser att 

observatören ska vara neutral i det som utreds och ska även vara medveten om 

eventuella faktorer som kan påverka tolkningen av resultatet, exempelvis egna 

värderingar, ekonomiska aspekter, livserfarenheter eller agendor. 

 

Enligt Kylén (2004) är all mänsklig observation subjektiv, men subjektiviteten kan 

minskas genom att strukturera observationerna, exempelvis räkna antal besökare eller 

användare. Om observationerna ska ske induktivt bör de även ske ostrukturerade, men 

linjen mellan strukturerade och ostrukturerade är otydlig (Kylén, 2004). En 

ostrukturerad, då observatören går ut med öppet sinne och dokumenterar allt som 

försiggår kan lätt gå över till en strukturerad genom att observatören börjar fokusera på 

mönster utan att tänka på det. Detta resulterar i att alla tillgängliga data inte 

dokumenteras och kan leda till ett förvrängt resultat (Kylén, 2004). 

 

Syfte 

Observationernas syfte är, som Robert Dingwall i Troja (2013) beskriver det, "att lyssna 

till vad världen vill berätta för oss" (s.35). Att med ett öppet sinne dokumentera 

aktiviteten i parken och vilka som är där, men även försöka se om socialt utbyte sker 

mellan människor. 

 

De moment som ingår under observationerna är frekvensräkning, mapping och en 

inventering. Frekvensräkningarna över parkens besökare görs i syfte att kunna få 

                                                 
4
 Med begreppet forskareffekt menas den påverkan och inverkan som observatören gör på de 

observerades handlingar och beteenden (Fangen, 2005). Författaren menar att de observerade kan handla 

eller te sig annorlunda när de vet att någon annan ser eller hör dem. 
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information om platsens flöde, dess användare och användning. Mapping används med 

avsikt att få en förståelse för vart besökarna väljer att vistas i parken och för att kunna 

urskilja eventuella mönster över om olika grupper tenderar att vistas i specifika delar 

eller under specifika tider. Inventeringen av parkens attribut görs med anledning av att 

öka förståelsen av enkätsvaren utifrån det befintliga utbudet.  

 

Urval  

Enligt Fangen (2005) och Ahrne & Svensson (2015) kan urvalet i en icke-deltagande 

observation ofta utvecklas allteftersom observationerna äger rum. Författarna menar att 

observanten till en början kan samla in all information på platsen för att med tidens 

gång enbart fokusera på det som är av relevans. Frekvensräkningen utgjordes av 

parkens besökare, dock inte de barn som var i vuxet sällskap.  

 

3.2 Enkät  
 

Metodologi 

 
Att använda sig av en enkät är ett effektivt sätt för att nå ut till en större målgrupp där 

tiden är begränsad (Kylén, 2004). En annan viktig fördel är att samma frågor ställs till 

samtliga respondenter och att svarsalternativen sedan kan jämföras statistiskt mot 

varandra. Enkäten kan även med fördel översättas till ett flertal olika språk och ändå 

kunna avläsas med enkelhet om enkäten består av frågor med givna svarsalternativ 

(Kylen, 2004). Vidare menar författaren att en enkät kan bestå av såväl slutna som 

öppna svarsalternativ, de slutna kan snabbt sammanställas men de öppna frågorna 

kräver en mer ingående analys och bearbetning. Enkäten kan därmed innefatta såväl 

kvantitativa som kvalitativa data i samband med att slutna och öppna frågor kombineras 

(Trost, 2012). Kvantitativa data kan enkelt uttryckas som mätbara enheter, siffror eller 

värderingsskalor (bra, bättre, bäst). Kvalitativa data utgörs däremot av frågor som 

utvecklar en fördjupad förståelse för varför någonting är på ett visst sätt och att söka 

svar hos informanter med skiftande bakgrund (Trost, 2012). Någonting som Eneroth 

(1984) styrker då kvalitativ forskning enligt honom förstärker sin reliabilitet genom 

deltagande av många olika sociala grupper inom det berörda undersökningsområdet. 
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Framställning av enkäten 

En attraktiv layout anses vara en bidragande faktor för att öka enkätdeltagarnas intresse 

att delta i enkätundersökningen (Trost, 2012). Författaren hävdar att en tråkig layout kan 

försämra respondentens engagemang och medföra att svaren inte fylls i med samma 

noggrannhet. Vidare efterfrågas ett enkelt och tydligt språk vilket underlättar 

enkätdeltagarens förståelse av frågornas innebörd (Kylén, 2004; Trost, 2012). 

Författarna förespråkar även en dynamisk enkät med olika typer av frågor för att 

undvika att individen tappar intresse och fyller i enkäten utan att reflektera över svaren. 

Enkäten följer Kyléns (2004) fyra steg i framställningsprocessen (bilaga 1). 

 

Syfte 

Enkäten kommer att behandla såväl kvantitativa som kvalitativa data då enkäten består 

av slutna och öppna svarsalternativ där enkätdeltagarna själva får uttrycka sina 

upplevelser av parken. Enkäten bestod av 22 frågor och behandlade information kring 

besökarnas användning av parken, vad de uppskattar och vad de anser kan förbättras, 

eller om de eventuellt saknar något. Även personlig information i form av ålder, kön, 

sysselsättning, var de bor och i vilken boendeform. Utifrån följande frågor kommer 

enkätdeltagarna kunna ge indikationer på vilka som använder parken och i vilket syfte. 

Enkäterna kan även ge svar på varför besökarna valde just Stadsträdgården.  

 

Urval  

Urvalet har bestämts utifrån den strategiska urvalsmetoden bekvämlighetsurval och 

avser ta till vara det som erbjuds (Trost, 2012), vilket i det här fallet innebär besökare av 

Stadsträdgården som är 18 år eller äldre och är villiga att delta i undersökningen. 

Avgränsningen till personer över 18 år har gjorts med anledning av att målsmans 

tillstånd krävs för personer som är yngre än den angivna åldern vilket kan förlänga och 

komplicera processen. I strävan efter ett representativt urval har enkätrespondenterna 

delats in procentuellt utifrån de demografiska faktorerna ålder och kön. Dessa har 

därefter jämförts med frekvensräkningen och Gävle kommuns invånare för att se om 

respondenterna utgör ett stratifierat urval. Enkäterna delades ut på plats i parken till dess 

besökare under observationstillfällena.  
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3.3 Kvalitativt experiment  
 

Metodologi 

 
Eneroth (1984) menar att det finns olika former av observationer och avgörs utifrån om 

det är den observerade eller den som observerar som styr individens beteenden. I det 

kvalitativa experimentet styr observanten hur de observerade kan komma att reagera 

genom att medvetet försätta dem i olika situationer. Kvalitativt experiment är en form 

av önskvärd forskareffekt och görs i syfte att påverka och se hur människor reagerar när 

de blir utsatta för en viss situation. 

 

Syfte 

Det kvalitativa experimentet utförs i syfte att se om social interaktion sker mellan 

besökarna genom att observera hur besökarna väljer att sätta sig utifrån picknickbordens 

placeringar. 

 

Urval 

Urvalet till det kvalitativa experimentet utgörs av personer som väljer att sätta sig på 

eller flytta bänkarna från bänksamlingen som utgörs av de 8 picknickborden.  

 

3.4 Genomförande 

Observationerna har genomförts under våren 2016 under fem veckodagar och en söndag 

i april. Totalt har elva observationstillfällen ägt rum (bilaga 2). Observationstillfällena 

valdes utifrån den rådande årstidens väderförhållanden då dagar utan nederbörd och 

med sol prioriterades. För att få en inblick över i vilken utsträckning parken användes 

och vid vilka tider genomfördes en övergripande observation mellan kl. 08:00-20:00 

måndagen den 11 april 2016. Utifrån denna observation kunde tre tidsintervall urskiljas 

när rörelsen var som störst i det utvalda undersökningsområdet. Dessa var förmiddag 

(kl. 9:30-11:30), eftermiddag (kl. 12:30-14:30) och kväll (kl. 16:30-18:30). I samband 

med observationerna genomfördes även en pilotstudie av den enkät som ligger till grund 

för att komplettera observationerna. Totalt besvarades nio enkäter. Under måndagen 

genomfördes även en inventering av platsens fysiska attribut som bänkar, sopkorgar, 

grillplatsen och lekplatsutrustningen. På tisdagen den 12 april genomfördes en 

kompletterande observation med avsikt att bekräfta de tre utvalda tidsintervallen mellan 

kl. 08:00-20:00.  
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Under de dokumenterade observationerna har antalet människor räknats, 

frekvensräkning, och placerats i olika kategorier utifrån kön, ålder och användning 

(bilaga 3) samt kartlagt var i parken de befinner sig i förhållande till varandra. 

Frekvensräkningen skedde löpande under hela observationsperioden och 

kartläggningen, mapping, genomfördes två gånger per observationstillfälle med en 

timmes intervaller.  

 

Enkäterna delades ut i samband med observationerna med avseende att fånga in 

besökarnas upplevelse av platsen vid de angivna observationstillfällena (bilaga 4). 

Totalt tillfrågades 287 personer att delta i enkätundersökningen varav 103 valde att 

besvara den. 102 enkäter kunde därefter analyseras då en enkät var bristfälligt ifylld.  

 

Det kvalitativa experimentet genomfördes vid observationstillfället den 15 april. Vid 

detta tillfälle flyttades samtliga mobila picknickbord till en gemensam plats centralt 

belägen på områdets öppna yta (figur 4). Picknickbordens placering och användning 

observerades under de resterande observationstillfällena den 18:e och 24:e april. 

 

 

          Figur 4: Bänkarnas placering. Fotograf Maya Österberg. 
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3.5 Metodkritik 

Den kvalitativa forskningens utmaningar men även charm beskrivs av Nylén (2005) 

som dess valmöjligheter. Författaren menar den möjlighet som forskaren själv har att 

konstruera sin forskningsstrategi, något som tagits tillvara i detta examensarbete då 

flertalet metoder har komponerats och strukturerats utefter fallstudiens möjligheter. 

Metoderna är hämtade ur tidigare forskning vilket delar med sig av andra forskares 

erfarenheter av metoderna vilket enligt Nylén (2005) kan underlätta 

metodtillämpningen.  

 

Inom samhällsvetenskapen är det den kommunikativa giltigheten som eftersträvas enligt 

Troja (2013). En öppen och noggrann metod ger validitet, men författaren påpekar att 

forskningen även bör ske inom vetenskapliga ramar med en förankring inom relevant 

forskning.   

 

Eneroth (1984) anser att varje metod bör tänkas över och bör väljas med dess 

möjligheter i åtanke, frågor som hur väl den kan samla in önskade data och på vilket 

djup materialet behöver vara på. Enlig Kylén (1994) måste en metod fylla ett visst antal 

kriterier för att vara tillförlitlig för forskningsprojektet. Dessa kriterier innefattar att den 

ska passa frågorna, fungera med de tänkta uppgiftslämnarna, ge minsta bortfall, inte 

snedvrida materialet och utövaren ska kunna behärska metoden i fråga. 

 

Att sammanställa insamlat material från en kvalitativ metod beskrivs av både Troja 

(2013) och Ahrne & Svensson (2015) som den mest komplicerade delen. Troja (2013) 

belyser även vikten av att förstå och vara medveten om den täta kopplingen mellan 

forskningen och forskaren. Författaren menar att forskarens förståelse och tolkningar 

kan formas bland annat av dess personliga bakgrund, erfarenheter, eller politiska 

uppfattning. Just observation som är en mycket tidskrävande metod kan upplevas 

omfattande i genomförandet, men Troja (2013) samt Ahrne & Svensson (2015) menar 

att det är själva sammanställningen som är det komplicerade. Författarna anser att 

materialet kan upplevas som oöverskådligt och utan sammanhang, något som vi kan 

relatera till. 

 

Även att sammanställa kvalitativ data där det vetenskapliga kraven på reliabilitet och 

validitet uppfylls beskrivs av Nylén (2005) som nästan oförenligt med ett läsbart och 
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tillgängligt resultat. Författaren belyser vikten vid sammaställning och bearbetning av 

kvalitativ data, att dessa moment är mer avgörande aktiviteter än urval och 

datainsamling.   

 

För att få en struktur i det insamlade materialet och skapa en tillförlitlig 

samhällsvetenskaplig analys anser Ahrne & Svensson (2015) att arbetet bör ske i tre 

steg, att sortera, reducera, och till sist argumentera. Detta tillvägagångssätt har 

tillämpats i sammanställandet och bearbetningen av materialet vilket anses ha givit en 

mer överskådlig och lätthanterlig situation.  

 

Studien över Stadsträdgården har ett flertal brister när det kommer till utförande i såväl 

observations- och enkätundersökningen. Det är svårt att konstatera några tydliga 

mönster efter bara några få observationstillfällen utspridda över två veckors tid. Vädret 

kan ha varit en bidragande faktor till det ibland mycket låga respektive höga antalet 

besökare men fler observationer hade ökat studiens reliabilitet. Enkäterna fyller sin 

funktion men representerar inte parkens besökare när det kommer till etnisk bakgrund, 

då ett flertal valde att inte delta i undersökningen och kan därför inte presenteras i detta 

examensarbete. Personer med annan etnisk bakgrund än svensk (baserat på språk) 

tackade ofta nej till att delta i undersökningen innan de hann informeras om dess syfte. 

Även andra grupper som exempelvis funktionshindrade representeras inte i studien till 

följd av att de vid undersökningstillfällena inte vistades på platsen.   

  

Kategoriseringen av människor gjordes utifrån observanternas visuella uppskattning av 

ålder på de observerade och antaganden utifrån framförallt barnens vuxna sällskap.  

Kategoriseringarna kan därmed ha vissa brister.  

 

Det kvalitativa experimentet skulle ha realiserats flertalet gånger. Experimentet kan 

emellertid inte ge mer information än att bänkarna har flyttats och om människor väljer 

att använda dem eller inte. Svaret på varför kan enbart den som flyttade eller nyttjade 

bänken ge. Experimentet väntades kunna ge indikationer på om besökarna av parken 

valde att sitta i grupp, nära andra besökare eller om de valde att flytta bänkarna bort från 

varandra, vilket visade sig vara svårt att bedöma. Det kunde visserligen konstateras att 

bänkarna hade flyttats men det finns fler orsaker till att flytta en bänk än att inte vilja 

sitta med andra.  
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Studiens reliabilitet hade varit starkare om de 287 personer som tillfrågades hade valt att 

besvara enkäten. Det hade gett en svarsfrekvens på 15,3 % utifrån de 1875 observerade 

personerna.  De grupper som exkluderades i den procentuella jämförelsen mellan 

enkätrespondenter och frekvensräkningen gjordes med anledning av svårigheten att 

tillfråga dessa. Då enbart 103 valde att besvara enkäten blev svarsfrekvensen 5,4 %, 

vilket kan anses vara en otillförlitlig grund.  
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4. Resultat 

 

 

4.1 Observation 

Under observationerna har ett flertal kvaliteter kunnat urskiljas hos parkens besökare. 

Platsen används bland annat som ett stråk med motionärer i varierande åldrar som tar en 

promenad, springer, rastning och promenad med hund, som lekplats, samlingsplats för 

skolverksamheter och en plats där gruppträningar av olika karaktär äger rum (figur 5).  

 

 

         Figur 5: Del av studieområdet. Fotograf Maya Österberg. 

 

Under vardagarna har parkens besökare utgjort en homogen grupp baserat på det språk 

de talar (svenska) och en mycket låg representation av minoritetsgrupper som talade 

andra språk än svenska under samtliga tidsintervall. På helgen var förhållandena 

däremot annorlunda och fler minoritetsgrupper använde platsen. Fördelningen mellan de 

båda grupperna var jämt fördelad under eftermiddagen med en något högre andel för 

minoritetsgrupperna under kvällen.  

 

En annan iakttagelse är att kvinnor oftare rör sig i par än vad män gör, och att det är 

färre kvinnor som rör sig ensamma på kvällstid till skillnad mot män som har ett relativt 

konstant flöde under hela dygnet i såväl sällskap som enskilt. Par hade generellt en 

betydligt högre representativitet under helgen än på vardagarna.  
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De befintliga sittplatser (fasta och mobila) som finns inom undersökningsområdet 

användes av ett flertal anledningar. Dels för picknick och förtäring av mat och dryck 

men även som en plats för vila och att njuta av vädret. Besökarna tenderade att sätta sig 

vid den bänk som var belägen på störst avstånd från andra besökare som redan vistades 

på platsen.  

 

Utifrån observationerna har parken kunnat delas in i fyra olika zoner baserat på 

besökarnas användning av befintliga lekredskap. Dessa zoner är: lekplats för småbarn 0-

3 år, lekplats för yngre barn 3-5 år, lekplats för äldre barn 5+ år och lekplats för alla 

åldrar (se avsnitt: 4.1.2 Inventering).  

 

Frekvensräkning 

Frekvensräkningen har ägt rum under nio av de dokumenterade observationerna och 

totalt har 2326 personer observerats och kategoriserats (bilaga 3). Utifrån 

observationerna kan det utläsas att kvinnor (55,6 %) använder platsen i något större 

utsträckning än män (44,4 %) men att det råder skillnader mellan de olika 

observationstillfällena. Mellan kl. 09:30-11:30 och kl. 12:30-14:30 är förhållandet nära 

en 60/40 fördelning mellan könen men att det under kvällar snarare är ett 50/50 

förhållande. Skillnaden beror inte på att män använder platsen i större utsträckning 

kvällstid då deras besöksfrekvens är relativt stabil, utan beror till stor del på att antalet 

kvinnor minskar under denna tidsperiod.  

 
Inventering 

Under inventeringen har följande attribut och utrustning dokumenterats (figur 6): 

Mobila sittplatser 

● 2x dubbla-picknickbord  

● 8x picknickbord varav 1 var handikappanpassad  

● 4x flyttbara bänkar utan ryggstöd vid grillplatsen  

Fasta sittplatser 

● 4x fasta bänkar (bänksamling) i närheten av linbanan 

● 3x fasta bänkar vid klätterställningen  

● 4x fasta bänkar vid stigen (riktade mot Gavleån) 

● 2x lusthus med ett runt bord och fyra fasta bänkar 

Övrigt 

● 6x sopkorgar 
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● 1x eldstad 

● 1x toalett (endast öppen under sommarhalvåret) 

Lekplatsutrustning 

 

Lekplats för småbarn (0-3 år) 

● 1x klätterställning 

● 2x gungställning 

● 1x mindre gungställning 

● 1x rutschkana  

● 3x balansredskap 

 

Lekplats för yngre barn (3-5 år) 

● 1x klätterställning 

● 1x sandlåda 

● 1x tåg 

● 1x bil 

 

Lekplats för äldre barn (5+ år) 

● 2x klätterställning 

● 1x gungställning 

 

Lekplats för alla åldrar 

● 1x gungkarusell 

● 1x linbana  
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Mapping 

I figur 7 och figur 8 kan det urskiljas var i parken olika grupper tenderar att vistas under 

olika tider på dygnet och vad de gör. Det kan bland annat konstateras att platsen på 

dagtid främst används av personer med barn i varierande åldrar och att andra grupper 

går att finna i periferin, exempelvis ungdomar och personer som förtär alkohol. På 

kvällstid ser användningen däremot helt annorlunda ut då ungdomar använder 

lekredskap som gungkarusellen och linbanan när barnfamiljerna inte längre återfinns på 

platsen. De barnfamiljer som finns på platsen använder grillplatsen och de närliggande 

lekredskapen anpassade för barn över fem år.  Undersökningsområdets gångvägar och 

stråk kunde inte zonindelas utifrån karaktärsdrag. 

 

På den skymda platsen har olika typer av användare kunnat återfinnas under samtliga 

observationstillfällen. Platsen har bland annat använts för förtäring av alkohol, en plats 

för vila och återhämtning samt förtäring av mat och dryck i sällskap eller enskilt.  

 

”Vi är aldrig vid lekplatsen men den är jättebra för barnen. Vi vill inte bli förknippade 

som pedofiler. Vi träffar gärna nya människor men de vill inte träffa oss”  

(Alkoholförtärande respondent, 12/4 2016). 
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                            Figur 7: Användning av Stadsträdgården på förmiddagar (kl. 9:30-11:30) och eftermiddagar (kl. 12:30-14:30).
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                       Figur 8: Användning av Stadsträdgården på kvällar (kl. 16:30-18:30). 
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4.2 Enkät  

Totalt tillfrågades 287 personer om de ville delta i enkätundersökningen och 103 

enkäter besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 35,9 %. Till följd av att en enkät var 

bristfälligt ifylld kunde 102 enkäter användas i sammanställningen av studiens resultat.  

Av dessa besvarades 58 % av kvinnor och 42 % av män. Denna procentuella fördelning 

återspeglar frekvensräkningens könsuppdelning vilket utgör en representativ andel av 

besökarna. Utifrån denna fördelning exkluderades grupperna kvinna på cykel, joggande 

kvinna, man på cykel och joggande man med anledning av att de på grund av sin 

aktivitet inte tillfrågas att delta i enkäten (bilaga 2). Dock utgör inte 

enkätrespondenterna ett stratifierat urval i jämförelse med Gävle kommuns befolkning i 

sin helhet, utifrån varken kön eller ålder (bilaga 5).  

 

I enkätundersökningen är den etniskt svenska befolkningen överrepresenterad med 89,3 

% och respondenter med annan etnisk härkomst utgjorde enbart 7,8 %. 2,9 % av 

respondenterna valde att inte besvara frågan.  

 

Åldrarna på respondenterna skiljer sig mellan könen och yngre kvinnor, 18-25 år utgör 

en betydligt större andel än män i samma ålder. En likhet som kan urskiljas är att män 

och kvinnor i åldrarna 26-35 år utgör de största grupperna och står tillsammans för 30,4 

% av respondenterna. Den näst största gruppen utgörs av 36-45 åringar som tillsammans 

står för 21,56 % men sammantaget kan sägas att parken används av alla 

ålderskategorier.  

 

När det kommer till sysselsättning utgör heltidsarbetande den dominerande gruppen på 

52 % av samtliga respondenter. Den minst förekommande gruppen var arbetslösa som 

utgjorde 3 %, men respondenter från samtliga sysselsättningskategorier kunde 

återfinnas i parken (bilaga 6).  

 

Utifrån enkätundersökningen kan det urskiljas att majoriteten av användarna kommer 

ifrån centrala områden men att besökare från andra kommuner även väljer att besöka 

platsen under sina vistelser i staden (bilaga 7). Baserat på respondenternas enkätsvar har 

de grupperats utifrån avståndet till parken från deras bostadsort där respondenter med ett 

avstånd upp till fem kilometer, fågelvägen, anser att parken är belägen nära bostaden. 
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Vilket innefattar större delen av Gävle tätort. Grupperingen inbegriper fyra olika 

grupper: inom fem kilometer från Stadsträdgården (70,5 %), längre än fem kilometer 

men inom Gävle kommun (7,8 %), utanför Gävle kommun (11,9 %) samt ospecificerat 

(9,8 %).  

 

 

När det kommer till användning är de fyra största användningsområdena promenad 74,5 

%, leka med barn 68,6 % och träffa vänner samt picknick och grilla som båda utgör 

41,2 % (tabell 1). Samtidigt är den minst förekommande aktiviteten vila och 

återhämtning som utgör 2,9 %. Ingen i de två största grupperna, 26-35 och 36-45 år, 

anger att de använder platsen för denna aktivitet. Totalt har 16 kvaliteter kunnat 

urskiljas och antyder att parken har potentialen att främja flertalet olika 

aktivitetsmöjligheter. 

 

Den åldersgrupp med högst representativitet är personer i åldrarna 66+ år som återfinns 

i samtliga av de angivna kvaliteterna. Den grupp med näst störst representativitet är 

gruppen 18-25 år. Den enda kvalitet som denna grupp inte återfinns i är att uppleva 

naturen.  

 

 

Tabell 1: Kvaliteter som enkätrespondenterna ägnar sig åt i Stadsträdgården. 

Användning Kvinnor Män Kvinnor % Män % Totalt Totalt % 

Promenad 48 28 81,4 65,1 76 74,5 

Leka med barn 41 29 69,5 67,4 70 68,6 

Träffa vänner 27 15 45,8 34,9 42 41,2 

Picknick/grilla 29 13 49,2 30,2 42 41,2 

Gå ut med hunden 13 4 22,0 9,3 17 16,7 

Träna 6 7 10,2 16,3 13 12,7 

Träffa nya människor 4 4 6,8 9,3 8 7,8 

Uppleva naturen 4 2 6,8 4,7 6 5,9 

Vila & Återhämtning 2 1 3,4 2,3 3 2,9 

Minigolf 2 1 3,4 2,3 3 2,9 

Passera 0 3 0,0 7,0 3 2,9 

Mata änder 2 1 3,4 2,3 3 2,9 

Förtära alkohol 0 2 0,0 4,7 2 2,0 

Fotograferar 1 0 1,7 0,0 1 1,0 

Passar på 1 0 1,7 0,0 1 1,0 

Bada 0 1 0,0 2,3 1 1,0 
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Kvinnor har enligt enkätsvaren en större benägenhet att nyttja parken för sociala 

ändamål än vad män har, men är även mer öppna för kontakt med nya människor inom 

flertalet av de angivna åldersgrupperna. Åldersgruppen 55-65 år är den enda gruppen 

som anger att de inte är i parken för att träffa nya människor (bilaga 8).  

 

Enkätsvaren visar även på skillnader mellan könen när det kommer till besöksmönster 

där kvinnor tenderar att besöka parken i större utsträckning under kvällar än män. Vid 

en närmare granskning där ålder inkluderas i analysen uppger inga respondenter över 45 

år att de vistas i parken på kvällstid. Dock angavs svaret “olika”, vilket kan innebära 

kvällar. 

 

När det kommer till hur ofta respondenten besöker parken tycks avståndet vara en 

avgörande faktor. Ju närmare respondenterna bor desto högre är deras besöksfrekvens 

(bilaga 9). 

 

Respondenternas besöksvanor är även relaterade till dess aktivitet, då de som besöker 

parken med högre frekvens är de som använder parken för följande aktiviteter: 

promenad, gå ut med hunden eller träna medan de som besöker parken någon gång om 

året gör det för att nyttja lekparken eller träffa vänner. 

 

På frågan varför personen aktivt väljer att besöka Stadsträdgården är det övergripande 

svaret tillgången till naturliv och den trevliga miljön (bilaga 10). Närheten framhävs 

även den som en stor bidragande faktor till varför de väljer att besöka platsen men också 

lekplatsen och det befintliga utbudet utgör viktiga faktorer. Respondenter som angett att 

de besöker parken för dess närhet bor på upp till ca fem kilometers avstånd.  

 

Av de 102 enkätrespondenterna svarade 62,7 % att de hade tillgång till egen gräsmatta 

men det råder skillnader. Respondenter som bor längre än fem kilometer från 

Stadsträdgården har procentuellt sett större tillgång till egen gräsmatta än respondenter 

som bor inom fem kilometer. Dock har fler än hälften av respondenterna inom den 

sistnämnda gruppen tillgång till egen gräsmatta.  

 

Kvaliteter som efterfrågades av enkätrespondenterna för att öka deras användning och 

trivsel för platsen var många.  Bland annat framhävdes bristen på toaletter som en stor 
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faktor till varför personer inte kunde stanna längre perioder på platsen och påpekades 

främst av äldre och personer med barn (tabell 2).  

 

Tabell 2: Kvalitéer som efterfrågades av enkätrespondenterna i Stadsträdgården. 

Kvaliteter Kvinnor Män Totalt 

Sittplatser 11 5 16 

Toaletter 8 4 12 

Aktiviteter 6 5 11 

Underhåll 5 6 11 

Café 4 4 8 

Grill 7 1 8 

Handikappanpassat utbud 2 0 2 

 

Den befintliga grillplatsens kvalitet var även den ifrågasatt och flera respondenter 

menade att fler eldstäder krävdes då det i dagsläget krävs att du köar och inväntar din 

tur (figur 9).  

 

 

                  Figur 9: Befintlig grillplats i Stadsträdgården. Fotograf Maya Österberg. 

 

Det efterfrågades även annan lekplatsutrustning i form av en basketplan och fotbollsmål 

men även arrangerade lekaktiviteter av kommunen eller annan arrangör. Utbudet för 

funktionshindrade upplevs även som begränsat och någonting som behöver utvecklas. 
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Även förtäringsmöjligheter var en kvalitet som saknades. Café- eller kioskverksamhet 

påpekades vid upprepade tillfällen som en förutsättning för en längre och bekvämare 

vistelse i Stadsträdgården.  

 

Fler sittplatser var även någonting som efterfrågades. De befintliga sittplatserna höll 

enligt respondenterna god kvalitet men fler möjligheter var att föredra, särskilt på 

helgen.  

 

Bättre renhållning, tillgång till soptunnor och klotterfria miljöer, ansågs av 

respondenterna påverka känslan av platsen. 

 

4.3 Kvalitativt experiment 
 

Under det kvalitativa experimentet som genomfördes den 15 april kunde det observeras 

att om en bänk i bänksamlingen var upptagen valde parkens andra besökare att sätta sig 

på platsens fasta bänkar istället för de mobila. Ett fåtal personer valde ändå att sätta sig 

vid bänksamlingen men valde då den bänk som var längst bort från de som redan befann 

sig på platsen.  

 

På söndagen den 24 april hade ett flertal av bänkarna flyttats från bänksamlingen som 

nu utgjordes av tre picknickbord. Övriga bänkar hade placerats med större avstånd från 

varandra intill gungställningen och klätterställningen för äldre barn. Bänkarna vid 

bänksamlingen användes enbart om andra alternativ på sittplats inte fanns att tillgå. 

Under dagen flyttades även ett flertal av de andra bänkarna av nyanlända besökare som 

placerade ut dem över den öppna gräsytan.  
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5. Diskussion 

 

 

Studieområdet är en plats för många olika typer av besökare och har många olika 

kvaliteter. Parken besöks inom samtliga av de granskade åldersgrupperna med skiftande 

bakgrunder när det kommer till socio-ekonomisk status och etnicitet. Denna studie 

styrker att det finns skillnader i användning beroende på demografiska faktorer i likhet 

med Chiesura (2004), Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) samt Krellenberg, 

Welz & Reyes-Päcke (2014).  

 

Utifrån observationstillfällena har det kunnat konstateras att kvinnor besöker parken i 

större utsträckning än män, vilket ligger i linje med Peschardt, Schipperijn & 

Stigsdotters (2012) forskning att kvinnor utgör en dominant grupp i urbana 

grönområden. Resultatet skiljer sig därmed även från tidigare forskning av Whyte 

(1980) och Hampton, Goulet, & Albanesius (2015) som antyder att män utgör det 

dominerande könet. 

 

Även användningen i studieområdet skiljer sig mellan könen och likt Peschardt, 

Schipperijn & Stigsdotter (2012) kan resultaten utifrån observationerna och enkäten 

konstatera att kvinnor oftare rör sig i par och ägnar sig åt sociala ändamål än män. 

Kvinnor tenderar även utifrån observationerna att nyttja platsen i mindre utsträckning än 

män kvällstid. En förklaring till den minskade representativiteten hos kvinnor under 

kvällen kan ha att göra med Valentines (2001) konstaterande att kvinnor känner en 

större oro i parker under denna tidsperiod. Otryggheten kan även vara en orsak till 

varför kvinnor rör sig i parken i par oftare än män och kanske inte alls beror på de 

sociala ändamålen som nämnts tidigare. Utöver detta kan inga andra aktiviteter härledas 

till ett specifikt kön.  

 

Stadsträdgården används främst under förmiddagar (kl. 9:30-11:30) och eftermiddagar 

(kl. 12:30-14:30) till skillnad från Rasidi, Jamirsah & Said (2012) som kunnat påvisa att 

de mest besökta tidpunkterna är morgon (kl. 6:00-9:00) och eftermiddag (kl. 15:00-

18:00). En förklaring till att resultaten visar på helt olika förhållanden kan vara att de 

båda studierna gjorts i olika delar av världen med olika klimatförhållanden. Däremot har 

Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) i sin studie utförd i Danmark kunnat 
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konstatera att den tidpunkt på dygnet då parken besöks mest är eftermiddagar vilket 

även frekvensräkningen i denna studie kunnat påvisa. 

 

Vädret kan ha varit en avgörande faktor för besöksfrekvensen men även valet att 

observera parken på en vardag eller en helg. Under den söndag som observerades var 

väderförhållandena goda med temperaturer omkring 4°C och strålande sol. 

Användningen ökade under samtliga observationstillfällen i förhållande till de 

observerade vardagarna men eftermiddagar kvarstod som den mest besökta tidpunkten. 

Whyte (1980) belyser att väder och solljus kan vara bidragande faktorer till att en plats 

används, men det är dock inte möjligt att konstatera vilken av faktorerna som är den 

mest avgörande utifrån de observationer som ägt rum. Användningen av parken kan 

även ha att göra med vilken årstid studien genomförs på. Under vår och sommar har 

dygnet fler soltimmar vilket kan resultera i att användningen skiljer sig åt till följd av 

årstid.  

 

Enligt Peschardt, Schipperijn & Stigsdotter (2012) utgörs parkens besökare främst av 

socio-ekonomiskt svaga grupper utan tillgång till egen gräsmatta. I författarnas studie 

saknade 74,3 % av besökarna gräsmatta vilket skiljer sig kraftigt ifrån studieområdets 

besökare där 62,7 % har egen gräsmatta. Studieområdets besökare utgör även en 

dominant socio-ekonomiskt stark grupp då majoriteten av besökarna har en heltidstjänst 

vilket även det går emot Peschardt, Schipperijn & Stigsdotters (2012) studie. 

Jämförelsen mellan dessa studier kan vara missvisande då det troligen råder skillnader i 

definitionen av vad som utgör en stark respektive svag socio-ekonomisk grupp. I 

författarnas samt Chiesuras (2004) studier var den främsta kvaliteten i parken vila och 

återhämtning något som enbart 2,9 % av besökarna använder parken till. Kan detta ha 

att göra med det tidigare nämnda förhållandet mellan tillgång till egen gräsmatta och 

socio-ekonomisk status? Faller det sig att socio-ekonomiskt starka grupper använder sin 

egen gräsmatta för vila och återhämtning, medan de svaga söker sig till stadens parker? 

Eller handlar det enbart om en parkhierarki där olika typer av parker används för olika 

ändamål, som tidigare nämnts kan utbudet vara avgörande för användningen.  

 

Enligt Low, Taplin & Scheld (2005) är den urbana parken viktigast för de socio-

ekonomiskt svaga grupperna då de inte har samma möjligheter till semester, men var är 

Gävles socio-ekonomiskt svaga grupper? Det kan hända att det var dessa grupper som 
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valde att inte delta i enkätundersökningen, men det finns egentligen inget som säger att 

en heltidsarbetare tillhör de socio-ekonomiskt starka grupperna.  

 

Germann-Chiari & Seeland (2004) hävdar att social interaktion mellan olika 

samhällsgrupper inte kan främjas i parken om de kringliggande bostadsområdena utgör 

en homogen grupp, eftersom avstånd är en avgörande faktor. Enligt studieområdets 

användare besöks parken till stor del till följd av dess närhet. Närhet tycks vara relativt, 

det svenska direktivet från Boverket (2007) är att avståndet inte bör överskrida 300 

meter medan EEA har direktiv på 900 meter (Barbosa et al, 2007; Krellenberg, Welz & 

Reyes-Päcke, 2014). Enligt parkens besökare innebär närhet avstånd upp till fem 

kilometer, fågelvägen. Besökarnas uppfattning av vad som är nära skiljer sig från de 

ovan angivna direktiven och kan ha att göra med vilken typ av transportmedel som 

användes för att ta sig till platsen, någonting som inte efterfrågas i enkäten.  

 

I likhet med tidigare forskning har även Stadsträdgården en zonindelad funktion och 

struktur (Cybriwsky, 1978; Ley, 1983; Ravenscroft & Markwell, 2000). Studieområdet 

präglas av en tydlig uppdelning när det kommer till utbudet av befintlig 

lekplatsutrustning men även mellan olika användare. Shaftoe (2008) menar att socialt 

avvikande individer ofta återfinns i periferin eller i de så kallade shadowed spaces, 

någonting som även denna fallstudie är föremål för. Denna företeelse kan ha att göra 

med Townshend & Roberts (2013) påstående om att ungdomar aktivt söker sig ifrån 

andra samhällsgrupper och kan även vara ett tecken på den edge effect som Gehl (2011) 

talar om. När det kommer till förtäring av alkohol i urbana parker finns lokala 

föreskrifter om att detta är en otillåten aktivitet (Gävle kommun, 2014). Den aspekten i 

samspel med Moes (1996) konstaterande att social interaktion präglas utifrån samhällets 

ramar för vad som är acceptabelt kan vara en förklaring till den rådande zonindelningen. 

Individerna som förtär alkohol är medvetna om sin oönskade närvaro i parken och väljer 

därför att vistas i periferin och i parkens skymda områden. Denna grupp kan enligt 

Shaftoe (2008) ha en samhällsnyttig funktion och fungera som parkpoliser. Genom sin 

närvaro övervakar de platsens användare och kan inverka till att färre regelbrott begås.  

 

De platser inom undersökningsområdet som uppvisade störst mångfald var stråken. 

Hampton, Goulet & Albanesius (2015) menar att dessa har minst potential till social 

interaktion och enligt Peters, Elands & Buijs (2010) inbegriper den interaktion som sker 
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enbart en hälsningsfras i förbifarten, men för att detta ska ske krävs ofta en tredje 

komponent (Whyte, 1980; Moe, 1996; Lofland, 1998; Gehl, 2011). Byrne & Wolch 

(2009) likt Peters, Elands & Buijs (2010) hävdar att det råder skillnader mellan 

majoritetsbefolkningen och etniska minoritetsgruppers inställning till social interaktion. 

Den sistnämnda gruppen har enligt författarna en positivare inställning till social 

kontakt med andra människor men tar helst inte initiativet då kontakt ska etableras 

utanför den egna samhällsgruppen. Fallstudien följer liknande mönster och kontakt 

mellan främlingar ägde främst rum mellan personer med hund, vuxna med barn i 

liknande åldrar och vid gemensam användning av grillplatsen. En annan likhet med 

Byrne & Wolch (2009) och Peters, Elands & Buijs (2010) var att minoritetsgrupperna 

tenderade att röra sig i större sällskap än majoritetsbefolkningen.  

 

Det konstaterande som kan göras utifrån det kvalitativa experimentet är utan tillförlitlig 

grund men det kan diskuteras angående besökarnas benägenhet att sitta i direkt närhet 

till andra. Bänkarna stod mestadels tomma under helgen då det efterfrågades flest 

sittplatser av enkätrespondenterna och kan vara ett tecken på att människorna hellre 

sitter med större avstånd från andra besökare. Den upplevda avsaknaden av sittplatser 

kan även vara en indikation på att platsens befintliga utbud inte har den potential som 

krävs för att underhålla det besökarunderlag som använder platsen. Företeelsen kan 

likställas med Taylor & Khan (2011) som menar att begränsningar i det befintliga 

utbudet aktivt bidrar till en konkurrens om utrymme och aktiviteter mellan parkens 

besökare. Denna konkurrens kan även relateras till respondenternas åsikter angående 

grillplatsen, vilken var en mycket uppskattad kvalitet i parken men som inte användes i 

lika hög grad.  

 

Det finns hos besökarna en positiv inställning till social interaktion då efterfrågan på 

arrangerade aktiviteter var en kvalitet som enligt enkätrespondenterna saknades. Det 

finns även ett missnöje angående utbudet av handikappanpassad lekutrustning och 

sittmöjligheter på platsen då det i dagsläget enbart finns ett anpassat picknickbord. 

Whyte (1980) och Thompson (2002) menar att bristen på anpassat möblemang indirekt 

exkluderar utvalda grupper vilket inte enbart drabbar den utsatte utan även dess 

anhöriga som på grund av den bristande utformningen aktivt väljer att inte besöka 

platsen. Kemperman & Timmermans (2014) kunde i sin studie konstatera att toaletter 

var en kvalitet som efterfrågades av den äldre befolkningen, vilket i deras studie 
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utgjordes av personer 60 år och äldre, för en smidig och bekväm vistelse på platsen. 

Även fallstudien kan konstatera detta då andelen äldre samt vuxna i sällskap med barn 

efterfrågade denna kvalitet.  På platsen återfinns i dagsläget en toalett som vid 

tidpunkten för genomförandet var avstängd. Hur detta påverkar parkens användning och 

användare är svårt att säga, men toalettens öppettider går att ifrågasätta.  

 

Platsens renhållning och skötsel betonades av respondenterna som bristfälliga då 

överfulla soptunnor och matrester på gräsytorna intill grillplatsen var ett dagligt inslag. 

Hur påverkar detta besökarnas upplevelse av Stadsträdgården som mötesplats? 

Valentine (2001), Shaftoe (2008) och Gehl (2011) menar att den psykiska upplevelsen 

av en plats är viktigare inslag än den fysiska utformningen. Detta fenomen är någonting 

som besökarna reflekterar över och ser som en förbättringsåtgärd men är ingen faktor 

som bidrar till ett minskat användande av platsen.  

 

En annan kvalitet som efterfrågades var tillgången till förtäringsmöjligheter. Hur 

etablering av handel skulle påverka studieområdet skiljer sig vid granskning av tidigare 

forskning. Att förse en plats med denna kvalitet ger inte bara förutsättningar att stanna 

längre (Whyte, 1980; Gehl, 2011) utan kan även bidra med en förhöjd känsla av 

trygghet (Shaftoe, 2008; Carmona, 2010). Utifrån den socialt hållbara dimensionen 

menar Boverket (2007) att handel kan vara en exkluderande faktor. Respondenterna 

utgjorde en majoritet av heltidsarbetande etniska svenskar, kan då handel på platsen 

resultera i att representativiteten av denna grupp förstärks ytterligare?  

 

Enligt den gällande detaljplanen som vann laga kraft 1982 har ett samråd ägt rum, men 

utgjordes enbart av den byråkratiska staben (Gävle kommun, 1984). Under den här 

tidsperioden var medborgardialog inte ett krav men någonting som Gävle kommun 

(2009) idag hävdar är ett viktigt inslag i stadsutvecklingen och för demokratin. Enligt 

Gävle kommun (2009) eftersträvas en hållbar utveckling, och det förutsätts att 

Stadsträdgården är inkluderad i denna. Då kommunen förhåller sig till en detaljplan som 

är upprättad innan den nya plan- och bygglagens (SFS 2010:900) krav på 

medborgardialog tillkom kan planeringsetiken ifrågasättas. Om utvecklingen ska ske 

med berörda parter och utifrån ett hållbart perspektiv, bör då inte medborgarna vara 

delaktiga i denna process? 
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6. Slutsats 

 

 

I Stadsträdgården i Gävle återfinns en mångfald av besökare i varierande åldrar, kön och 

etnicitet, och besöks även av människor bosatta utanför kommunens gränser. Närheten 

till parken är av betydelse för besöksfrekvensen och fem kilometer, fågelvägen, anses av 

besökarna vara nära. Trots att den heltidsarbetande etniske svensken med tillgång till 

egen gräsmatta utgör den procentuellt största användargruppen, erbjuder platsen ändå 

möten mellan människor med olika bakgrunder. Parken präglas av en smärre 

zonindelning beroende på kvaliteter där tiden är en betydande dimension. Denna 

zonindelning präglas av parkens fysiska gestaltning där socialt avvikande grupper samt 

ungdomar återfinns i periferin och barnfamiljer i lekplatsen på dagtid. På kvällen är 

förhållandet annorlunda då de barnfamiljer som är kvar håller sig till grillplatsen och 

närliggande lekplatsutrustning, ungdomarna använder sig av lekplatsutrustning avsedd 

för äldre barn och de socialt avvikande individerna återfinns fortfarande i periferin. Den 

plats som har störst potential att främja möten mellan olika individer är de gångstråk 

som slingrar sig inom fallstudiens område.  

 

Parken utgörs av 16 olika kvaliteter där utbudet är en avgörande faktor som möjliggör 

och begränsar användningen för platsens besökare. Dessa inbegriper såväl nödvändiga, 

valfria som sociala kvaliteter, där en utpräglad demografisk uppdelning kan urskiljas. 

Denna skillnad är mellan könens benägenhet att besöka parken för sociala ändamål, då 

kvinnor har en större tendens att nyttja parken för denna kvalitet.  

 

Sammantaget kan sägas att parken inhyser en bred representation av 

användningsmöjligheter men att dess användare anser att platsen behöver utvecklas. 

Brister inom skötsel, lekplatsutrustning och aktiviteter, sittplatser, ett handikappanpassat 

utbud, grillplatsen, tillgång till toalett samt förtäringsmöjligheter är de kvalitéer som 

nämns. Trots detta har besökarna en positiv inställning till parken som mötesplats till 

följd av dess närhet, goda utbud, centrala placering och natursköna upplevelser. Att 

besvara frågan vad som utgör en bra mötesplats går inte då det inte finns någon 

universal mall att tillämpa, då varje individ utifrån sina egna förutsättningar och 

önskemål har sin egen uppfattning av vad som utgör en bra mötesplats. Studieområdet 

bedöms utifrån sin fysiskt byggda miljö att uppfylla vad som anses av litteraturen utgöra 
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en framgångsrik mötesplats, men medborgarnas roll i parkens utveckling tycks saknas. 

En planeringsetik som kan ifrågasättas.   
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8. Bilagor 

 

 

Bilaga 1: Framställning av enkät utifrån Kylen (2004). 

 

Steg 1: Första utkastet 

I den här delen testades ett flertal olika frågeformuleringar och frågetyper och hade för 

avsikt att besvaras av en grupp anförtrodda som reflekterade kring enkätens upplägg och 

innehåll. En dialog med deltagarna ägde rum om vilka förändringar som krävdes för att 

förtydliga budskapet och förbättra enkätens kvalitet. 

 

Steg 2: Första försöksversionen 

De ändringar och synpunkter som kommit in korrigeras och enkäten tar nu samma form 

som den slutgiltiga produkten. I denna version ska även en ingress och ett följebrev ingå 

med information gällande examensarbetets syfte och mål, vilka som ansvarar för 

studien, vilka enkäten vänder sig till, hur lång tid den tar att besvara samt när rapporten 

beräknas vara publicerad och vart den går att finna. Enkäten skickas därefter ut än en 

gång till en mindre grupp hos den aktuella målgruppen. Under det andra utskicket 

kontrollerades hur lång tid enkäten tog att fyllas i, hur respondenterna upplevde 

enkätens innehåll och dess längd. Enkäterna sammanställdes därefter för att öva på 

processen inför den riktiga enkätundersökningen. 

 

Steg 3: Slutversionen 

De sista synpunkterna korrigerades utifrån föregående testrunda och den slutgiltiga 

enkäten framställdes. 

 

Steg 4: Skicka ut, samla in och gör en påminnelse 

Enkäterna delas ut till respondenterna som fyllde i dem på plats. Att dela ut enkäten och 

få den besvarad på plats ger en ökad svarsfrekvens gentemot ett utskick som lätt kan 

glömmas bort eller ignoreras vilket i sin tur påverkar svarsprocenten (Trost, 2012). I det 

här fallet behöver ingen påminnelse göras till följd av tidigare nämnd utdelningsmetod. 
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Bilaga 2: Metodgenomförandets alla moment, väderförhållanden, tid 

och datum. 

 

Måndag 11 
april 

Tisdag 12 
april 

Torsdag 14 
april 

Fredag 15 
april 

Måndag 18 
april 

Söndag 24 
april 

Besökstid 
kl. 08:00-

20:00 
kl. 08:00-

20:00 
kl. 12:30-

18:30 
kl. 09:30-

11:30 
kl. 09:30-

11:30 
kl. 09:30-

18:30 

Övergripande 
observation 

      kl. 08:00-20:00 x x 
    Dokumenterad 

observation 
      kl. 09:30-11:30 
 

x 
 

x x x 

kl. 12:30-14:30 
 

x x 
  

x 

kl. 16:30-18:30 
 

x x 
  

x 
Inventering av 
parken x 

     Enkätutdelning 
 

x x x x x 

Mapping 
 

x x x x x 

Frekvensräkning 
 

x x x x x 

Pilotundersökning x 
     Kvalitativt 

experiment 
   

x 
  Väderförhållande 

      kl. 09:30-11:30 Soligt + 7°C Soligt +5°C 
 

Soligt +5°C Soligt +5°C Soligt +4°C 

kl. 12:30-14:30 Soligt + 9°C Soligt +7°C Molnigt +5°C 
  

Soligt +4°C 

kl. 16:30-18:30 Soligt + 10°C Soligt +7°C Molnigt +3°C 
  

Soligt +5°C 
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Dag Tis Tis Tors Tors Fre Fre Sön Sön Sön Totalt 

Datum 12-apr 12-apr 14-apr 14-apr 15-apr 18-apr 24-apr 24-apr 24-apr 
 

Tid 12:30-14:30 16:30-18:30 12:30-14:30 16:30-18:30 9:30-11:30 9:30-11:30 9:30-11:30 12:30-14:30 16:30-18:30 
 Kvinna med 

barnvagn 11 3 5 0 13 8 12 10 0 62 

Kvinna med hund 8 5 8 4 11 6 5 7 3 57 

Ensam kvinna 53 15 43 7 48 41 56 53 26 342 

Kvinnor i par 13 8 16 2 12 10 25 47 17 150 

Kvinna på cykel* 23 13 26 5 23 19 10 25 1 145 

Joggande kvinna* 2 11 3 2 7 5 15 10 17 72 

Man med 
barnvagn 13 1 4 0 7 2 5 4 0 36 

Man med hund 7 6 8 7 9 7 16 15 1 76 

Ensam man 34 31 27 10 35 29 41 39 30 276 

Män i par 2 6 4 0 2 2 5 7 19 47 

Man på cykel* 24 9 23 7 16 18 17 18 16 148 

Joggande man* 5 20 3 10 10 6 13 14 5 86 

Bilaga 3: Frekvensräkningsschema. 
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* Grupper som har exkluderats i den procentuella jämförelsen mellan enkätrespondenterna och frekvensräkningen. 

 

 

           

Dag Tis Tis Tors Tors Fre Fre Sön Sön Sön Totalt 

Datum 12-apr 12-apr 14-apr 14-apr 15-apr 18-apr 24-apr 24-apr 24-apr 
 

Tid 12:30-14:30 16:30-18:30 12:30-14:30 16:30-18:30 9:30-11:30 9:30-11:30 9:30-11:30 12:30-14:30 16:30-18:30 
 

Par 15 25 17 11 15 13 71 114 35 316 

Kvinnor totalt 138 88 134 33 141 112 219 313 116 1294 

Män totalt 102 104 90 45 96 79 173 218 125 1032 

Antal besökare 240 192 224 78 237 191 392 531 241 2326 

Kvinnor procent 57,5 45,8 59,8 42,3 59,5 58,6 55,9 58,9 48,1 55,6 

Män procent 42,5 54,2 40,2 57,7 40,5 41,4 44,1 41,1 51,9 44,4 
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Bilaga 4: Enkät. 
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Bilaga 5: Kontroll om studien motsvarar ett stratifierat urval utifrån 

kön och ålder. 
 

  
Ålder 

 
Kvinnor 

 
Män 

Gävle kommun  
Män % 

 
Totalt % Totalt Kvinnor % 

18-25 5340 5465 10805 6,8 6,9 13,7 

26-35 6121 6414 12535 7,8 8,1 15,9 

36-45 6172 6223 12395 7,8 7,9 15,7 

46-55 6553 6667 13220 8,3 8,5 16,8 

56-65 5609 5608 11217 7,1 7,1 14,2 

66+ 10228 8429 18657 13,0 10,7 23,7 

Totalt 40023 38806 78829 50,8 49,2 100,0 

Ålder   
Enkätrespondenterna 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män % Totalt % 

18-25 12 4 16 11,8 3,9 15,7 

26-35 17 14 31 16,7 13,7 30,4 

36-45 10 12 22 9,8 11,8 21,6 

46-55 4 5 9 3,9 4,9 8,8 

56-65 6 2 8 5,9 2,0 7,8 

66+ 10 6 16 9,8 5,9 15,7 

Totalt 59 43 102 57,8 42,2 100,0 

   
Frekvensräkning 

  Kön Antal % 
    Kvinnor 1077 57,4 

    Män 798 42,6 
     

 

 

Bilaga 6: Enkätrespondenternas sysselsättning. 
Sysselsättning Antal % 

Arbetslös 3 3 

Deltidsarbete 18 18  

Föräldraledig 6 6  

Heltidsarbete 52 52  

Pensionär 15 15  

Student 7 7  
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Bilaga 7: Enkätrespondenternas bostadsort inom och utanför Gävle 

kommun. 

Boplats Kvinnor Män Totalt Totalt % 

Andersberg 2 2 4 3,9 

Bomhus 5 2 7 6,9 

Brynäs 0 3 3 2,9 

Centrum, Nordost, Norr 14 6 20 19,6 

Hagaström 1 0 1 1,0 

Hanåsen 1 0 1 1,0 

Höjersdal 0 1 1 1,0 

Lexe 1 1 2 2,0 

Mårtsbo 1 0 1 1,0 

Nynäs, Väster 0 2 2 2,0 

Olsbacka 1 1 2 2,0 

Sandviken 1 3 4 3,9 

Stigslund 1 1 2 2,0 

Stockholm 1 0 1 1,0 

Storvik 1 1 2 2,0 

Strömsbro 3 1 4 3,9 

Sundsvall 1 0 1 1,0 

Sätra 3 4 7 6,9 

Söder 7 4 11 10,8 

Sörby 1 0 1 1,0 

Torsåker 0 1 1 1,0 

Uppsala 0 1 1 1,0 

Valbo 2 4 6 5,9 

Villastaden 3 2 5 4,9 

Växjö 1 0 1 1,0 

Älvkarleby 1 0 1 1,0 

Ospecificerad 7 3 10 9,8 
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Bilaga 8: Kvaliteter som enkätrespondenterna anger att de gör i 

parken baserat på kön och ålder. 

   
Kvinnor 

   Kvalitet 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 

Gå ut med hunden 3 0 3 2 1 4 

Leka med barn 3 17 9 2 5 5 

Picknick/grilla 6 11 5 2 1 2 

Promenad 10 13 6 4 5 6 

Träffa nya människor 1 1 0 1 0 1 

Träffa vänner/bekanta 6 13 3 1 2 2 

Träna 3 1 2 0 0 0 

Uppleva naturen 0 3 1 0 0 1 

Vila och återhämtning 1 0 0 1 0 0 

   
Män 

   Kvalitet 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 

Gå ut med hunden 1 0 1 1 0 1 

Leka med barn 1 12 12 4 0 0 

Picknick/grilla 2 6 3 1 1 2 

Promenad 2 9 11 5 2 3 

Träffa nya människor 0 0 1 0 0 3 

Träffa vänner/bekanta 1 7 5 0 0 2 

Träna 0 2 3 0 1 1 

Uppleva naturen 0 0 0 0 0 1 

Vila och återhämtning 0 0 0 0 0 1 
 

 

 

 

Bilaga 9: Enkätrespondenternas besöksfrekvens relaterat till avstånd. 

Besöksfrekvens 
Inom 5km från 

Stadsträdgården 

Längre än 5km från 
Stadsträdgården men inom 

Gävle kommun 
Utanför Gävle 

kommun Ospecificerat 

Varje dag 4 1 2              1 

1-6 dagar/veckan 30 2 3              5 

Någon gång i månaden 21 4 3              2 

Någon gång per år 17 1 4              2 
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Bilaga 10: Anledningar till att enkätrespondenterna väljer att besöka 

Stadsträdgården.  

Anledning Kvinnor Män Kvinnor % Män % Totalt Totalt % 

Natur/miljö 51 30 86,4 69,8 81 40,1 

Närhet 28 19 47,5 44,2 47 23,3 

Lekplatsen 18 9 30,5 20,9 27 13,4 

Vara ifred 1 3 1,7 7,0 4 2,0 

Finns inget annat 4 3 6,8 7,0 7 3,5 

Avkoppling 4 2 6,8 4,7 6 3,0 

Bra utbud 10 11 16,9 25,6 21 10,4 

Bra gångvägar 6 1 10,2 2,3 7 3,5 

Rent 1 0 1,7 0,0 1 0,5 

Genomfart 0 1 0,0 2,3 1 0,5 

       

 

 


