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Sammanfattning 

Följande arbete berör ämnet om offentliga parkers fysiska former och vidare hur 

dessa inverkar på hur platsen används. Att många offentliga parker har potentialen 

till att attrahera fler användare än vad formen möjliggör och att det finns fysiska 

aspekter som är starkt bidragande till hur parkerna används är frågor som 

undersökningen berör. En förståelse om ämnet och vidare vilka åtgärder som kan 

förändra användningen av dessa platser är också frågor som omfattas i 

undersökningen. Dessa frågor är viktiga för fysiska planerare och andra ansvariga 

yrkesutövare i diskussionen om ämnet och vidare i förbättringsarbetet av offentliga 

parker. Undersökningen innefattar att observera form och användning av de tre 

utvalda offentliga parkerna Strandbjörket, Spetsamossen och Linnéparken i Växjö. 

Analysen av observationerna visar på att tydliga kvalitéer och brister med tillhörande 

förbättringsmöjligheter förekommer i alla tre offentliga parker. Slutsatserna visar även 

på att vidare undersökningar inom ämnet och specifikt de tre utvalda parkerna kan 

vara till fördel för forskningen och bidra till att utgöra ett underlag för åtgärder till 

förbättring i de tre parkerna.  

 

Abstract 

The following study involve the issue of physical form in public parks and 

consequently how form is affecting the use of public parks. Subject of the study is 

that many public parks have the potential of attracting greater numbers of users than 

the physical form can allow, and that there’s physical aspects that contribute to how 

parks are used. A greater understanding of the topic and what further measures that 

can be taken to change the pattern of use in these places are also subjects of the 

study. These are important topics in the discussion of understanding and furthermore 

the improvement of public spaces for the use of spatial planners and other related 

professionals. The study involves observation of form and observation of use in the 

three chosen public parks of Strandbjörket, Spetsamossen and Linnéparken in Växjö 

Sweden. The analysis of the observation shows specific qualities but also flaws in the 

three parks and furthermore opportunities of improvement. The conclusion of the 

study also shows that additional research in the subject and further studies in the 

specific parks needs to be done for an improved understanding of the topic and a 

basis for strategies of improvement in the specific parks. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Offentliga grönytor utgör idag en allt viktigare funktion i de nuvarande 

planeringstrenderna i västvärlden om tätbebyggda levnadsmiljöer (Peschardt 2012). 

Grönytor medför exempelvis till hälsomässiga fysiska och psykiska fördelar då dessa 

ytor möjliggör till fysisk aktivitet och sociala möten (Peschardt 2012). Inom 

stadsplanering är en uppfattning att tätare bebyggelse och en högre 

befolkningstäthet också kommer resultera i ett större antal användare i offentliga 

grönytor (Gehl 2010). Verkligheten är dock komplexare och det är inte självklart att 

tätbebyggda miljöer har en avgörande roll i antalet användare om den offentliga 

grönytan är av sämre kvalité (Gehl 2010). Offentliga grönytor utgör en viktig funktion 

för invånare i staden, att dessa funktioner kvarstår och används i sammanhanget om 

tätare levnadsmiljöer är väsentligt för invånares välmående (Nordh & Østby 2013). 

Många grönytor fyller däremot inte en tillräckligt stor roll i vardagen för boende i dess 

närområde, de är inte tillräckligt utnyttjade och behöver optimeras för att attrahera fler 

användare och bidra till bättre levnadsmiljöer (Veitch et al. 2015). Förändringar i den 

fysiska formen av offentliga grönytor är viktiga men det ställer krav på att 

stadsplaneraren förstår de specifika sociala och miljömässiga faktorerna (Schipperijn 

et al. 2009). Fortsatt forskning behövs för att bygga en kunskap om hur förändringar i 

formen av offentliga grönytor påverkar hur de används (Nordh & Østby 2013). Detta 

för att stadsplanerare i form av fysiska planerare, arkitekter och andra utövare i 

praktiken ska kunna tillämpa strategier och åtgärder som uppmuntrar till ökad 

användning och en bättre levnadsmiljö för invånare (Nordh & Østby 2013). En 

grundläggande förståelse om hur användningen av grönytor är beroende av dess 

form och hur användningen därtill kan optimeras genom förändrad form är alltså 

högst relevant för fysisk planering och vidare för det här arbetet.  

 

1.2 Problemformulering 

”Det offentliga grönområdet, parken, har nog ofta underskattats av arkitekter och 

stadsplanerare som socialt rum, till fördel för torget, som ju är en demokratisk 

symbol” (Ståhle 2005: s. 70). Ett större fokus bör ligga på att förstå offentliga parker 

och användningen av dessa ytor. Arbetet kommer därav fokuseras i offentliga parker, 

ett tydligt exempel på offentlig grönyta i staden. Fysiska drag och formen av offentliga 

parker har en tydlig påverkan på antalet besökare och typen av användning som sker 

(Veitch et al. 2013). Formen av offentliga parker kan vara av relevans inom fysisk 

planering för en bredare förståelse om olika aspekter av användning och vilka 

åtgärder som kan vidtas (Ståhle 2005). Detta för att fysiska planerare behöver en 

större insikt om hur formen av offentliga parker kan bidra till förändrad användning av 

platsen (Veitch et al. 2013), något som kommer hjälpa vid exempelvis 

förnyelseprojekt av offentliga parker (Veitch et al. 2013). Ämnet i avseende hur 

offentliga parker ska förbättras är kunskapskrävande och det innebär även att den 
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fysiska planeraren har en viktig roll i att tillföra och diskutera i dialogen om ämnet 

genom att fördjupa sig i frågan (Ståhle 2005). Offentliga parker som i planeringen 

istället negligerats och inte fått ett tillräckligt stort fokus i syftet att öka användningen 

kan istället genomgå en negativ utveckling där besöksantalet minskar och 

upplevelsen av platsen försämras (Gehl 2011). Den fysiska planeraren behöver ha 

en starkare förståelse om beteenden i den offentliga parken och vilka verktyg som 

finns tillhands att forma och optimera användningen av parkerna (Ellis & Schwartz 

2016). Offentliga parker kan utgöra en mer välkomnande plats i staden om formen av 

platsen möjliggör det, lösningen till många problem i staden kan ske genom bättre 

formade offentliga parker (Ellis & Schwartz 2016). Offentliga parker måste däremot 

formas och anpassas till sin lokala miljö, det är viktigt att dessa ytor är tillgängliga och 

utnyttjas om de ska kunna bidra till ett förbättrat välmående och en starkare social 

gemenskap (Ellis & Schwartz 2016). De offentliga parkernas potential får inte 

förbises, dessa platser måste optimeras och utnyttjas bättre. Att planerare förstår sin 

roll i ämnet om optimering av parker förutsätter en större kunskap om hur formen av 

offentliga parker inverkar på användningen av platsen. Det här arbetet avser därav 

att bidra i det ämnet och vidare undersöka vilka förändringar i formen som kan öka 

användningen av parkerna.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa hur användningen av offentliga parker är beroende 

av den fysiska formen. Att undersöka vilka aspekter av offentliga parkers former som 

påverkar människors användning av platsen och vilka förändringar i formen som kan 

bidra till en ökad användning av offentliga parker. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner och geografisk avgränsning 

1.4.1 Definitioner 

Användning 

Avses i det här arbetet som alla former av besök i offentliga parker oavsett 

tidsomfattning eller syfte av besöket, det kan alltså även inkludera personer som bara 

passerar genom platsen till annan destination (Schipperijn et al. 2009). Det avser 

alltså undersöka antalet personer som rör sig eller vistas i området men även hur de 

använder platsen vid besöket. 

 

Form 

Avser det konkreta och det yttre som tydligt kan ses (Nationalencyklopedin 2020), i 

detta arbetet avser det alltså formen av den fysiska miljön i den offentliga parken. 

Exempelvis placering av lekplatser och bänkar i en offentlig park eller val av 
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markbeläggning på gång- och cykelväg. Ordet utforma, avser att ge form till 

någonting, utformning avser i sådant fall det som utformats (Nationanencyklopedi 

2020). Utformning avser till skillnad från form inte naturliga former utan snarare det 

som förändrats. För enkelhetens skull kommer därav endast begreppet form och 

dess olika böjningar att användas. Exempelvis hur formen av en offentlig park 

påverkar användningen och hur förändring av formen kan bidra till ökad användning 

av parken.  

 

Park 

Avser en större anläggning med vegetation som buskar, träd, gräs och gångstråk. 

Ofta återfinns även mindre byggnader, vattendammar och andra funktioner inom 

parken (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Offentlig park 

Begreppet offentliga parker omfattar offentligt ägda och tillgängliga öppna ytor med 

vegetation som kan vara designad eller planerad alternativt vara av naturlig karaktär 

(Schipperijn et al. 2009). I det här arbetet avgränsas däremot begreppet ”offentliga 

parker” i planerade offentliga parker, alltså hör inte naturområden och grönstråk i 

begreppet då dessa inte specifikt behöver vara planerade. Dessa planerade 

offentliga parker har funktioner som tillhandahåller informella eller formella funktioner 

för rekreation (Veitch et al. 2015). Avgränsningen offentliga parker möjliggör alltså att 

undersöka brister i det planerade utrymmet och även ta fram åtgärder, något som 

kan vara svårare vid undersökning av mindre planerade naturområden. 

 

1.4.2 Geografisk avgränsning 

En undersökning som omfattar ett fysiskt betingat ämne där relationen mellan 

användning och form i offentliga parker undersöks förutsätter också att det sker i 

verklig kontext. Undersökning av verkliga platser är därför relevant för det här arbetet 

och en geografisk avgränsning behövs för att frågeställningen ska kunna besvaras 

inom en genomförbar tid med måttlig mängd information. För att undersökningen ska 

vara relevant för planering i svensk kontext så ska den genomföras i Sverige. Val av 

platser ska grunda i att det är lättillgängligt för mig som observant inom en begränsad 

tidsomfattning för kandidatarbetet. Valet av tätort blir därför Växjö, en tätort med ett 

flertal offentliga parker och ett betydande befolkningsunderlag vilket kommer 

underlätta att välja ut offentliga parker med ett större antal användare.  
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1.5 Frågeställning 

Hur påverkar formen av de offentliga parkerna Strandbjörket, Spetsamossen och 

Linnéparken i Växjö användningen av platserna?  

Vilka åtgärder i formen av de offentliga parkerna Strandbjörket, Spetsamossen och 

Linnéparken i Växjö kan bidra till ökad användning av platserna?  

 

1.6 Metoder och tillvägagångsätt 

1.6.1 Fallstudie 

Fallstudier är en forskningsdesign som fokuserar på specifika förekomster eller fall 

för att på ett bättre sätt redogöra för de händelser, processer o.s.v. som kan 

förekomma i det specifika fallet. Fallstudier lämpar sig för att pröva teorier genom att 

se hur den utrycker sig i verkligheten och att skapa en inramning i exempelvis ämne 

och plats för att få ett bättre helhetsbegrepp om varför ett visst problem förekommer 

(Denscombe 2018). Fallstudier möjliggör för flera olika metoder för datainsamling 

(Denscombe 2018) vilket underlättar möjligheterna att i det här arbetet genomföra 

flera metoder. Fallstudier lämpar sig därför väl med det här arbetet då undersökning 

av verkliga platser behöver genomföras för att besvara frågeställningen om hur 

användning av offentliga parker påverkas av den fysiska formen. Fallstudier 

förutsätter däremot att forskaren inte generaliserar informationen, det är viktigt att 

forskaren öppet redovisar likheter och skillnader mellan det specifika fallet och andra 

fall. Det specifika fallet behöver inte vara representativt för alla fall inom forskningen 

för det ämnet, det specifika fallet kan vara unikt och även brister kan förekomma i 

metoden för informationssamling (Denscombe 2018). 

 

1.6.2 Val av fall 

Syftet för den här undersökningen är hur formen av offentliga parker påverkar 

användningen av dessa ytor, detta bör sedan konkretiseras i ett geografiskt 

avgränsat område. Den här undersökningen kommer genomföras tre offentliga 

parker i Växjö, antalet är tillräckligt litet för att det ska vara genomförbart inom en 

begränsad tidsomfattning för kandidatarbetet. Att det är flera offentliga parker som 

undersöks möjliggör även att jämföra de offentliga parkerna med varandra i frågan 

om hur formen av offentliga parker påverkar användningen. De specifikt valda 

offentliga parkerna i Växjö är Strandbjörket, Spetsamossen och Linnéparken (se figur 

1). Dessa parker är centralt belägna i Växjö och har vardagligen ett större antal 

användare vilket är till fördel för undersökning av användning. Därav är 

sannolikheten större att det finns användare på platsen under tillfälle för exempelvis 

observation. Parkerna är centralt belägna vilket innebär att det finns goda kopplingar 

till platsen och vidare att det finns en omgivande bebyggelse med bostäder, 

arbetsplatser och andra funktioner som kan bidra till fler användare. Valet av fall för 
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studierna behöver inte vara extremfall eller fall som specifikt lämpar sig för ett visst 

problem, det kan vara typiska fall som kan liknas andra fall och behöver inte direkt 

grundas i ett problem (Fangen 2005). De tre offentliga parkerna i Växjö är i det här 

avseendet typiska fall och de är inte speciella i aspekter om att det exempelvis är 

parker som är undermåligt formade eller ha ett extremt antal användare. Parkerna är 

typiska i aspekter om att de är centralt belägna och har ett större antal användare 

och kan därför jämföras med andra parker av samma typiska fall. Att de valda 

parkerna har ett större antal användare kan innebär att parkerna redan har en bra 

form som inte kan optimeras avsevärt i syftet att öka användningen. Däremot finns 

alltid förbättringsmöjligheter i avseende om förändring av form. Det är därav viktigt att 

notera att resultatet av undersökningen inte är representativt för platser med 

exempelvis ett mindre antal användare.  

 

Figur 1. Karta över Växjö och de tre utvalda parkerna 

 

1.6.3 Val av metod 

Fallstudier möjliggör för olika typer av metoder, men i syftet at undersöka geografiskt 

avgränsade offentliga parker i Växjö så är det att föredra att välja en eller flera 

metoder där undersökning av plats sker. Både exempelvis intervjuer och 

observationer är metodalternativ som möjliggör för undersökningar på plats. Ett 

problem med intervjuer är att de intervjuade inte säkert beter sig på det sätt som de 
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besvarar i intervjun, observationer måste därför genomföras om oavsiktliga 

beteenden ska kunna undersökas (Fangen 2005). Observation som metod medför 

utöver observation av beteenden även att observationer av miljön kan genomföras 

(Denscombe 2018), alltså ger observationer ett helhetsbegrepp om hur platsen ser ut 

för att vidare förstå beteendena på platsen. Intervjuer väljs däremot bort då mer 

genomgående observationer som metod bör vara tillräckligt i att besvara 

problemformuleringen. Att även samhälleliga aspekter om smittspridning av virus 

förekommer i Sverige våren 2020 medför att intervjuer på plats blir en för närvarande 

olämplig metod.  

 

1.6.4 Observation 

 

1.6.4.1 Observation av användning 

Deltagande observation som metod med fokus på stadsliv och de sociala aspekterna 

av staden uppkom i University of Chicago i början av 1900-talet av forskare som 

Robert E. Park som genomförde sociologiskt fältarbete (Fangen 2005). Deltagande 

observation innebär insamlande av data genom att delta i det studerade i form av 

människors vardagsliv och viderare hur de agerar i olika situationer (Fangen 2005). 

Deltagande observation avser att bevittna händelser direkt när de inträffar och att 

vara ute i den verkliga kontexten och observera (Denscombe 2018). Det är därav 

högst relevant för den här undersökningen där användning av offentliga parker sätts i 

relation till den fysiska formen. Metoden avser alltså att undersöka hur beteendena i 

den offentliga parken påverkas av den fysiska formen av platsen. Urvalet av 

informanter alltså vilka som observeras är ofta inte begränsat till en social grupp när 

offentliga platser observeras, mycket på grund av mångfalden av besökare i offentlig 

plats (Fangen 2005). I den här undersökningen är urvalet definierat som alla 

besökare av parken vare sig de passerar genom parken till annan destination eller 

vistas i parken under längre tid, dessa besökare har inget gemensamt med varandra 

mer än att de är just besökare. Däremot kommer ett större fokus i observationerna 

ligga på besökare som vistas och använder parken under längre tid. Forskaren som 

observant kommer inte behöva försöka passa in i en speciell grupp mer än att bete 

mig som en besökare av offentlig park. Typ av deltagande kommer vara marginellt 

deltagande, alltså en observatör som endast passivt deltar i den observerade miljön 

(Robson 2002). Att observatören inte interagerar med de observerade besökarna 

och istället intar en roll som passiv besökare. I den här undersökningen avser det att 

observatören exempelvis sitter på bänkar och går i parken på ett sätt som passar in i 

omgivningen, detta samtidigt som observatören tar fältanteckningar av de övriga 

observerade. Mindre interaktioner och därav även verbal kommunikation med de 

observerade kan däremot komma att ske, detta vid tillfällen de observerade själva 

väljer att interagera med observatören. Exempelvis att en besökare i parken hälsar 

när observatören går förbi eller att de kommer fram till observatören och frågar om 
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vägbeskrivning, detta är kommunikation av det enklaste slaget som kan ske i alla 

offentliga platser emellan besökare. Vid sådana tillfällen kommer observatören i den 

här undersökningen konversera med de observerade likt en vanlig besökare i den 

mån det behövs. Exempelvis hälsa tillbaka eller ge vägbeskrivningar, detta för att ge 

ett intryck av en normal besökare. Längre konversationer kommer däremot undvikas 

för att rikta fokuset på observationen utan att ingripa för mycket i det observerade. 

Mycket av observationen kommer avse att titta på den icke-verbala kommunikationen 

som hur folk rör sig, placerar sig och uttrycker sig (Fangen 2005). Stora delar av 

datan för den här metoden kommer alltså vara av icke-verbal typ då möjligheten att 

plocka upp verbal kommunikation är bristfälligt på grund av valet att som observatör 

inte interagera med de observerade. Det är viktigt att mycket fältanteckningar tas vid 

icke-verbal kommunikation för att senare kunna analysera och tolka observerade 

mönster och samspelet med omgivningen (Fangen 2005). Observatören ska gärna 

vara känslig och dokumentera mycket som sker (Fangen 2005) och att dessa 

anteckningar sker så nära inpå händelsen som möjligt då anteckningar utifrån minne 

inte är helt pålitligt (Fangen 2005). Anteckningarna ska däremot inte vara alltför 

beskrivande och istället vara fokuserat på temat för arbetet, detta för att få en normal 

mängd data att analysera och tolka (Fangen 2005). Deltagande observation är en 

observationsmetod av kvalitativ karaktär alltså att resultatet dokumenterar meningen 

av handlingarna snarare än den direkta handlingen (Denscombe 2018). Kvalitativ 

forskning avser att det är en undersökning som inte omfattar statistik och siffror utan 

istället ord och bilder, detta genom småskaliga studier i avseendet att exempelvis titta 

på ett mindre antal platser och fokusera på kontexten till händelsen. Kvalitativ 

forskning innebär ofta att delar av dataanalysen sker i samband med intagandet av 

data (Denscombe 2018). Alltså att händelserna analyseras under observationen där 

tolkning av händelsen sker i samband med att anteckningar tas (Fangen 2005).  

 

Etiska problem vid observation kan exempelvis vara att de observerade kan uppleva 

sig obekväma när de märker att en observant finns på plats, speciellt när de inte 

medgivit att bli observerade (Fangen 2005). Det är inte säkert att de observerade 

uppfattar observatören som en vanlig besökare, de observerades reaktioner och 

beteenden kan komma att påverkas om de märker att de iakttas (Robson 2002). Det 

sker däremot inte ett större inkräktande i människors vardagsliv när observationerna 

sker på offentliga platser. Händelser som då utspelar sig sker i det offentliga rummet 

som då är öppet för offentligheten att bevittna (Fangen 2005). Observatören behöver 

i offentliga platser inte informera om sin roll som forskare då mycket av aktiviteten 

som sker på platsen är delar av den offentliga vardagsaktiviteten, som alla får 

observera och delta i (Fangen 2005). Observatören måste däremot förstå vilken 

inverkan den har på de observerade om de märker att någon iakttar (Fangen 2005), 

observationerna måste därför ske diskret och observatörens beteenden måste 

upplevas naturligt med de övriga användarna av den offentliga platsen (Fangen 

2005). Anteckningar ska om möjligt skrivas ned diskret eller med ett avstånd från det 

observerade för att inte påverka det naturliga samspelet i platsen (Fangen 2005). I 
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den här undersökningen kommer därför inte anteckningar tas direkt framför de 

observerade. Istället kommer observatören röra sig runt i området, stå och sitta på 

olika platser där det är lämpligt att anteckna efter det observerade ögonblicket. Värt 

att notera att det inte är möjligt att få en djupare förståelse om avsikten till 

handlingarna vid tillfällen då observatören inte interagerar och för dialoger med de 

observerade (Denscombe 2018). Andra nackdelar med deltagande observationen är 

att resultatet av dessa inte kan jämföras med annan forskning då fältanteckningar 

grundar sig på forskarens subjektiva uppfattning av händelsen (Denscombe 2018). 

 

Deltagande observationen kommer ske fyra timmar på varsin park under dagtid 

upplagt under olika vardagar. De två första timmarna av undersökningen kommer 

genomföras kl. 11:00 – 13:00, alltså under lunchtid där det exempelvis är möjligt att 

rörelse och vistelse sker av personer som arbetar eller bor i närheten och eventuellt 

äter utomhus. De två andra timmarna av undersökningen kommer genomföras kl. 

15:00 – 17:00 där det är möjligt att exempelvis observera personer som lämnar 

arbete, personer som går på eftermiddagspromenader och sportutövare vistas på 

platsen. Lunchtid samt eftermiddag efter jobbet brukar vara de mest aktiva för 

besökare av offentliga platser (Whyte 1980). Det kommer finnas tillfällen där 

observatören exempelvis står, sitter eller på andra sätt använder den offentliga 

parken för att ge ett intryck av ett normalt beteende och därför smälta in med 

omgivningen. Fältanteckningar kommer tas med anteckningsblock och även andra 

verktyg kommer användas som exempelvis mobiltelefon för kartfunktioner som visar 

parkens upplägg. Vädret vid observation ska om möjligt inte vara under tillfälle med 

nederbörd eller starkare vindar, väder som kan resultera i att färre använder platsen 

och att mindre mängd data finns att tillgå från observationerna. Att observationerna 

inte sker under nattetid har dels att göra med frågor om trygghet och möjligheterna 

att se vilka aktiviteter som sker i parken under mörka förhållanden. Det kommer 

därav inte vara möjligt att observera aspekter som belysning och hur platsen 

används under nattetid, exempelvis om de offentliga parkerna blir mindre trygga 

under nattetid och att användningen i samband med det förändras.  

 

Det är vanligt att observationer sker med huvudteman för fokus, dessa huvudteman 

möjliggör att begränsa observationen till sådant som är relevant för 

problemställningen (Fangen 2005). Huvudteman för observation i den här 

undersökningen kommer följa Jan Gehls och Birgitte Svarres lista med frågor som 

avser att bygga en kunskap om beteenden på offentliga platser, dessa frågor är vaga 

för att möjliggöra att vidare kunna fokusera på olika aspekter av beteenden allt 

eftersom undersökningen sker (Gehl & Svarre 2013). Frågorna för den här 

undersökningen av Jan Gehl och Birgitte Svarre är följande; hur många som 

använder platsen, vilka som använder platsen, var i platsen användningen sker, vad 

för användning som sker och hur länge platsen används (Gehl & Svarre 2013). Hur 

många som använder platsen ger ett värde på användarantalet vid den tidpunkten 
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men informationen är endast värdefull när det kan jämföras med exempelvis antalet 

användare under annat tillfälle eller i andra platser. Vilka som använder platsen avser 

att undersöka exempelvis ålder på användarna då det kan ge en förståelse om hur 

olika åldersgrupper utnyttjar platsen. Frågan om var i platsen användningen sker 

avser att undersöka var användaren befinner sig på platsen vid användning, 

exempelvis om användaren sitter på en bänk mitt i området eller snarare rör sig längs 

med husväggarna. Vad för användning som sker besvarar vilken typ av användning 

som inträffar, exempelvis om användaren promenerar eller sitter ner och samtalar 

med någon annan. Även hur länge platsen används kan vara nyttig information där 

längre perioder av vistelse kan antyda att platsen har en form som tillåter det, 

exempelvis olika lekfunktioner i lekplatsen (Gehl & Svarre 2013). 

 

1.6.4.2 Observation av form 

Innan deltagande observation om användningen av de tre offentliga parkerna ska 

ske så bör även den fysiska miljön på platsen kartläggas (Denscombe 2018). Det är 

viktigt att beskriva den fysiska miljön innan observation av beteenden sker för att på 

så sätt förstå de beteendena som sker på platsen (Robson 2002). Att beskriva den 

fysiska formen möjliggör att se kopplingar och samspel mellan den fysiska formen av 

platsen och ett problem (Forsberg & Bjerhem 2016). Beskrivningarna ger inte i sig en 

kunskap om beteenden och kopplingar utan behöver kompletteras med 

observationer av beteenden (Forsberg & Bjerhem 2016). Det är därav relevant att 

genomföra en övergripande kartläggning av formen i de offentliga parkerna innan 

observation av användning sker.  

 

Observationen av form i de tre utvalda parkerna kommer kräva att kartmaterial tas 

fram för att ge överblick över parken. I det här arbetet kommer ortofoton från 

Lantmäteriet tagna 2017 att användas, men även geografisk information från kartor i 

Google Maps som ger information som inte tydligt framgår i observation på plats, 

exempelvis om busshållplatser eller verksamheter finns i parkområdet. För att ge 

observatören en uppfattning om vilka aspekter av formen som kan observeras så har 

specifika punkter för observation bestämts i förväg. Punkterna som kommer 

användas för observation av form i den här undersökningen är Jan Gehls tolvs 

kvalitetskriterier. Dessa punkter ger en bild om vilka platser som har goda möjligheter 

att attrahera användare att vistas och använda platsen utifrån den fysiska miljön i 

platsen (Gehl 2010). Dessa parametrar är enkla att använda då de klassar de tolv 

aspekterna om form i de tre kategorierna skydd, bekvämlighet och behag 

(Gehlpeople 2020). Observationen av den offentliga parkens form kommer ske 

genom fältanteckningar och fotografier av det observerade, detta kommer ske innan 

observation av användning. Det är inte säkert att alla parametrar går att återfinna på 

platsen och en satt tidsperiod behövs inte mer än att platsen upplevs vara färdig 

beskriven med den information som är möjlig att finna på platsen (Gehlpeople 2020). 



10 
 

 

Parametrarna för observation av form är följande enligt Jan Gehls tolv 

kvalitetskriterier (Gehl 2010): 

Hur ser formen på platsen ut i aspekter om: 

Skydd Olyckssäkerhet 

Ex. skydd mot 

trafik och olyckor 

Trygghet 

Ex. insyn från gata 

och belysning 

Väder- och 

klimatskydd 

Ex. vindskyddade 

platser 

 

Bekvämlighet Möjligheter för 

rörelse 

Ex. tillgänglighet, 

rörelsestråk, 

markslag, 

 

Möjligheter för att 

stå en längre tid 

Ex. räcken, objekt 

att luta sig mot 

Möjligheter att 

sitta 

Ex. bänkar, trappor 

 

Bekvämlighet Möjligheter att 

titta 

Ex. utsikter, objekt 

som väcker 

uppmärksamhet 

 

Möjligheter att 

samtala 

Ex. bullerskydd, 

möblering som 

möjliggör samtal 

 

Möjligheter för 

aktivitet 

Ex. lekplatser, 

bollplaner 

 

Behag Skala 

Ex. storlek, 

rumsligheten i 

platsen 

 

Möjligheter att 

utnyttja klimatet 

Ex. Sol- och 

skugglägen 

 

Estetiska 

kvalitéer 

Ex. materialval, 

vegetation, design 
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2. Teoretisk utgångspunkt och forskningsöversikt 

 

Kunskapsmaterialet för arbetet är till övervägande på engelska och utgår ifrån 

forskning från olika delar av världen med en stor mängd information i skandinavisk 

och främst dansk kontext. Att det svenska kunskapsmaterialet är svagt underbygger 

problemet om att det saknas mer forskning inom området och vidare den här 

undersökningens relevans. För att hitta relevant forskning och litteratur har engelska 

begrepp och kombinationer av dessa som ”public”, ”green space”, ”open space”, 

”urban design”, ”parks”, ”use” och ”design” använts i sökverktyg. Även svenska 

begrepp som ”offentlig”, ”park”, ”grönytor”, ”form” och ”användning” har använts i 

syftet att hitta lokalt forskningsmaterial om ämnet.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt – Hur form påverkar användning  

Att förstå relationen mellan människor och den fysiska formen i dess omgivning är 

grundläggande kunskap när platser ska formas. En teori för relationen mellan form 

och människor beskrivs som arkitektonisk och miljömässig determinism, där den 

fysiska miljön har en avgörande roll i mänskliga beteenden (Carmona 2010). 

Relationen mellan användare och form är däremot inte enkelsidig, människor är inte 

passiva individer utan de förändrar och förändras av sin omgivning och dess former. 

Den fysiska formen är både ett verktyg för och ett resultat av sociala processer 

(Carmona 2010). Genom att forma den fysiska miljön kan förändringar i mänskliga 

mönster och beteenden ske. Den fysiska miljön är däremot inte den enda aspekten 

som kan påverka människors beteenden och hur de uppträder sig på platser. 

Däremot har den fysiska miljön en avgörande roll i vad människor kan göra, 

exempelvis kan ett fönster möjliggöra för människor att titta ut medan en tom vägg 

hindrar det beteendet (Carmona 2010). Mänskliga beteenden är beroende av 

omständigheterna, både fysiska, sociala och kulturella. Exempelvis att offentliga ytor 

inbjuder till sociala möten och att kulturella aspekter om att stå i kö påverkar att 

människor ställer sig efter varandra (Carmona 2010). Den fysiska formen avgör inte 

specifikt människans aktivitet utan den formar bara potentiella möjligheter till ett 

beteende, det är människan som sedan avgör vad den gör. Det är inte förutsatt att en 

viss aktivitet sker för att möjligheten finns, vissa beteenden är mer sannolika än 

andra beroende på den specifika kontexten. Det är exempelvis mer sannolikt att 

konversationer sker när sittplatser placeras i närhet till varandra men det grundar på 

att användarna vill upprätta en konversation, formen är därav viktig men inte helt 

avgörande. De som formar en plats bestämmer därav inte vilka aktiviteter som sker 

men påverkar istället vilka aktiviteter som blir mer sannolika, former skapar därav 

möjligheter (Carmona 2010).  
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2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Matthew Carmona 

Matthew Carmona är utbildad arkitekt och arbetar som professor inom stadsplanering 

och urban design på University College of London. Under sin tid som professor på 

Nottingham University skrev han ett antal publikationer (Carmona 2019) varav även 

första upplagan av boken Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban 

Design (Carmona 2003) och vidare andra upplagan (Carmona 2010). Litteraturen 

berör i stort vikten av form i platser och är bidragande till att ge en överblick inom 

ämnet för yrkesutövare (Carmona 2010). Litteraturen är därav av relevans för den 

här undersökningen som berör formen av offentliga platser.  

 

Offentliga platser kan inte utgöra bra stadsrum om de inte möjliggör för sociala möten 

och folksamlingar (Carmona 2010). Hållbara platser har former som inrymmer 

rörelsemönster men även sociala interaktioner. Offentliga platser måste både utgöra 

platser människor reser i men även sociala platser där människor interagerar med 

varandra (Carmona 2010). Platser som är anpassade till personer med 

funktionshinder är även bra utrymmen för personer utan funktionsnedsättning, det är 

miljöer som enkla att röra sig i för alla (Carmona 2010).  

 

Ökad biltrafik och en avsaknad av förebyggande trafiksäkerhetsåtgärder i offentliga 

platser skapar en situation där föräldrar inte vågar låta barnen röra sig fritt, barnen får 

därav inte möjligheten att lära sig att interagera i offentliga platser (Carmona 2010). 

Förändring av markslag kan exempelvis indikera ägandeformen av platsen och även 

indikera för varningar, exempelvis att hjälpa personer med nedsatt syn att navigera i 

gata med biltrafik (Carmona 2010). Det ska om möjligt inte finnas för mycket 

utemöblering, exempelvis kan vissa objekt kombineras som exempelvis lyktstolpar 

och vägskyltar. Detta för att skapa ett öppet utrymme för användare att röra sig i 

(Carmona 2010). Träd och vegetation kan skapa identitet i en plats och bilda ett 

utrymme av lägre skala som är anpassad till människan i en annars storskalig 

omgivande bebyggelse. Vegetation och träd kan skapa en struktur i öppna eller 

otydliga platser, exempelvis skapa en inramning och skapa riktningar genom parken 

för användare att röra sig (Carmona 2010). Grönytor med träd och gräs skapar ofta 

bättre lekplatser där aktivitet hos barn är högre i gröna platser (Carmona 2010). 

Viktigt att tänka på att årstidsbaserade träd kan skydda mot solljus under sommartid 

och släppa in solljus under vintertid, en funktion som kan utnyttjas i formandet av vart 

användare vistas (Carmona 2010). Träd skyddar däremot inte mot buller, det behövs 

istället tydliga barriärer som exempelvis bullerstaket (Carmona 2010). Fotgängare 

reser sällan direkt till en specifik destination utan att interagera med sin omgivning på 

väg till destinationen, exempelvis att handla, titta på utsikten eller samtala med en 

vän. Alltså utför gående i större utsträckning sociala och ekonomiska utbyten 
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(Carmona 2010). Endast ett fåtal offentliga platser lyckas bli destinationer dit 

människor reser till, de flesta offentliga platser som lyckas attrahera användare utgör 

ofta en av många platser i en användares vardag i ett mer komplext resmönster 

(Carmona 2010).  

 

Förändring av form behöver inte leda till förändrad användning av en plats om 

placeringen av platsen inte är anpassad till rörelsemönstren i omgivningen. Det 

behövs mer storskaliga förändringar i platsens omgivning. Att exempelvis skapa nya 

kopplingar för att förändra rörelsemönstren till platsen och därtill skapa bättre 

möjligheter för användare att röra sig i området (Carmona 2010). Övervägande delar 

av de som står och sitter i offentliga platser under längre perioder vistas i de yttre 

kanterna av den offentliga platsen och rör sig sällan till mitten av platsen. Om en 

offentlig plats inte lyckas skapa attraktiva ytor i ytterkanterna så kommer det endast 

utgöra en plats människor passerar förbi eller rakt genom men inte stannar för längre 

vistelse (Carmona 2010).  

 

2.2.1 Jan Gehl 

Jan Gehl är utbildad arkitekt och har jobbat i över 50 år inom ämnet stadsutveckling, 

han är även grundare till arkitektbyrån Gehl Architects (Gehl 2011) och vidare skrivit 

böcker som exempelvis första upplagan av Life Between Buildings (1971) fram till 

sjätte upplagan (Gehl 2011), Cities for People (Gehl 2010) och How to Study Public 

Life (Gehl & Svarre 2013). Litteraturen är relevant för ämnet om bättre städer och 

offentliga platser i stort och hur aspekter om form och användning ska avläsas och 

tolkas i praktiken. Det är därav lämplig litteratur för den här undersökningen som 

berör arbete i verklig kontext.  

 

En förändring i formen kan avse något så enkelt som att exempelvis tillgodose 

sittplatser i det offentliga utrymmet, sådana förändringar kan vara avgörande i 

användningen av platsen (Gehl 2011). Gehls tolv kvalitetskriterier beskriver hur 

formen av en plats kan optimeras till att ha bättre funktioner och därtill attrahera till 

användning. De tolv kvalitetskriterierna avser tre kategorier i avseende om skydd, 

bekvämlighet och behag. Skydd avser den grundläggande aspekten i formen av en 

plats, det är väsentligt att användaren av platsen är skyddad från olyckor, otrygghet 

och negativa aspekter av klimatet som vind, regn o.s.v. Om kategorin skydd inte 

uppfylls så kommer punkterna i de övriga kategorierna vara meningslösa då få 

känner sig trygga att besöka platsen. Den andra kategorin bekvämlighet avser att 

göra det bekvämt att vistas på platsen i aspekter om att gå, stå, sitta, titta, prata, 

lyssna och att utrycka sig med hjälp av lek och aktivitet. Den sista kategorin avser att 

skapa ett behag bland användarna av platsen som att miljön är av trygg och mänsklig 

skala, att klimatet är behagligt och möjliggör att utnyttja sollägen o.s.v. Även den 
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sista punkten estetiska värden i arkitektur och design av parken ingår i kategorin, 

denna punkt är dock ett generellt begrepp som omfattar alla ovanstående punkter i 

fråga om form som skapar välbehag (Gehl 2010) 

 

De typer av användningar som kan förekomma på en plats delas upp i tre kategorier 

med nödvändig, frivillig och social aktivitet. Den frivilliga aktiviteten grundar sig på hur 

bra den fysiska formen av platsen är, en god form attraherar användare att besöka 

och vistas på platsen under längre tider. Den sociala aktiviteten är sedan direkt 

beroende på att ett större antal nödvändiga och/eller frivilliga användare förekommer 

på platsen, då möjliggörs sociala möten. Sociala möten i form av att personer 

kommunicerar med varandra, utövar olika aktiviteter tillsammans eller bara lyssnar 

och observerar varandra genom att vara i samma utrymme. I platser av lägre kvalité 

sker i större utsträckning endast kort och nödvändig aktivitet, exempelvis människor 

som passerar genom området på väg till annan destination (Gehl 2011). De grupper 

som kan påverkas mest av förändrad form i en plats är alltså de frivilliga och sociala 

användarna, målet blir att attrahera dessa grupper att använda utrymmet (Gehl 

2011).  

 

Besökare av parker väljer ofta att sitta på platser där det är möjligt att se den 

omgivande aktiveten i området, bänkar vid gångvägar blir i sådana fall mer använda 

än bänkar i mer avlägsna och lugna delar av parken (Gehl 2011). Det är även viktigt 

att användaren har ett föremål att sitta bredvid, exempelvis ett träd eller väggar som 

skydd, människor väljer sällan att besöka tomma öppna gräsytor då tomheten i 

någon omfattning avskräcker användningen av parken (Gehl 2011). Det är inte 

ovanligt att se bänkar ofta slumpmässigt placerade på en plats ute i en öppen och 

oskyddad plats, dessa platser ger ett intryck att det finns många sittmöjligheter men i 

själva verket kommer få använda dessa sittplatser (Gehl 2011). Det är viktigt det 

finns både huvudsakliga sittplatser i form av bänkar och stolar men även sekundära 

sittplatser som exempelvis trappor och låga väggar. De huvudsakliga sittplatserna är 

i många fall för äldre och personer som behöver exempelvis rygg-och armstöd och 

en bekväm höjd. De sekundära sittplatserna är ofta populära bland yngre som gillar 

valmöjligheter att sitta på olika platser och att ha en bättre översyn eller involvera sig 

i aktiviteten som sker i området. En plats med en variation av dessa två kan också ha 

fördelen att inte upplevas tomma och oanvända vid tillfällen då färre befinner sig på 

platsen, i sådana fall ser trappor och låga väggar ut som vanliga byggelement och 

inte som tomma sittplatser (Gehl 2011).  

 

Sittplatsernas placering kan möjliggöra för samtal genom att grupper kan sitta vända 

mot varandra och samtala (Gehl 2011). Räcken, stolpar och andra kanter är vanliga 

objekt att luta sig mot när man bara vill stå och inte sitta (Gehl 2011). Möjligheten att 

ha en obehindrad siktlinje över stora delar av platsen är också viktiga aspekter i att 
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göra den mer attraktiv. Även bättre belysning i området för att vistas på platsen under 

mörka förhållanden utgör attraktiva kvalitéer (Gehl 2011). Människor använder ofta 

den kortaste och rakaste sträckan vid rörelse till sitt mål och väljer endast att gå den 

längre sträckan om det finns mycket trafik, barriärer eller andra större hinder (Gehl 

2011). Klimatet kan spela stor roll i hur platser används, kallare temperaturer 

tillsammans med vind och regn medför att färre stannar eller sitter på platser. Det kan 

därför vara bra att placera exempelvis buskar, träd eller tak i anknytning till platser för 

vistelse för att göra dessa mer behagliga (Gehl 2011). I Skandinavien spelar sol och 

grönskan en viktig roll i positiva upplevelser av en plats, då träden är lövtäckta en 

kort period så är implementeringen av grönska på olika platser viktigare än i 

exempelvis södra Europa där torg är populära (Gehl 2011).  

 

2.2.3 William H. Whyte 

Wiiliam H. Whyte är journalist som har genomfört observationer och dokumentationer 

om stadsliv i New York och andra amerikanska städer (PPS 2010). Bland annat har 

observationerna resulterat i litteratur som The Social Life of Small Urban Spaces 

(Whyte 1980), en bok där livet på offentliga platser och formens inverkan på livet 

observeras och tolkas (Whyte 1980). Litteraturen är därav relevant för det här arbetet 

då slutsatserna från de omfattande observationerna i litteraturen även kan användas 

i syftet att tolka och förstå användning i relation till form i den här undersökningen. 

 

Den bästa formen beskrivs uppkomma när stränga och väldetaljerade bestämmelser 

saknas. När det exempelvis endast finns bestämmelser på antalet sittplatser så 

tvingas arkitekter använda redan välfungerande designprinciper från andra lyckade 

platser (Whyte 1980). De populäraste platserna är sociala platser där grupper eller 

par återfinns i större utsträckning. Dessa sociala grupper har ofta valt att besöka 

platsen självmant och ger därför en fingervisning på att platsen lyckats i anseendet 

att attrahera besökare. Platser som redan används brukar i sin tur attrahera ännu fler 

att använda platsen. Även om enkäter och intervjuer tyder på annat så störs inte 

besökare av trängsel utan de rör sig ofta undermedvetet till platser med mycket folk 

där de väljer att stå eller sitta i närhet till andra (Whyte 1980). Användningen av 

offentliga platser sker oftast i kanterna och sidorna av platsen, i anknytning till 

väggar, träd eller annat skydd och sällan mitt i ett öppet utrymme (Whyte 1980). 

Platser med aktivitet som exempelvis gatumusiker och sevärdheter som exempelvis 

vackra utsikter är ofta väldigt populära platser och möjliggör också för sociala möten 

där besökare samtalar om det som bevittnas (Whyte 1980). 

 

Den viktigaste orsaken till att besökare inte sitter på en plats är att det inte finns 

tillräckligt med sittplatser, det ska finnas många sittplatser och flera sittmöjligheter 

ska finnas. Sittmöjligheter avser att kunna sitta på olika ställen beroende på solen, 
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vart aktiviteter finns att titta på och om man är i grupp eller ensam. Det ideala är att 

förutom bänkar och flyttbara stolar även utnyttja formen i platsen med exempelvis 

trappor och andra byggnadselement, valmöjligheter är alltså en förutsättning för att 

en plats ska vara attraktiv att använda (Whyte 1980) De mest populära sittplatserna 

visar sig vara platser vid anknytning till träd där möjlighet finns att titta på rörelsen 

och aktiviteten i området. Sittplatser som placeras intill träd, buskage och större 

objekt bidrar till en upplevelse av trygghet samtidigt möjliggör även träd att sitta i 

skugga, sittplatser vid träd och vegetation är därvid väldigt attraktiva (Whyte 1980). 

Även tillgänglighet till vatten är en aspekt i form som attraherar människor att 

använda platsen, då det gärna ska finnas möjlighet att titta på, höra och röra vattnet 

(Whyte 1980). Entréerna och tillgängligheten till offentliga parker är väsentliga 

aspekter att titta på för ökad användning av parken där gränsen och övergången från 

gata till park gärna ska vara otydlig eller obefintlig för att möjliggöra undermedveten 

rörelse in till parken. Höjdskillnader vid övergång ska om något undvikas, endast ett 

fåtal trappsteg är acceptabelt i syftet att attrahera besökare till platsen, även siktlinjer 

med möjligheten att se in i parken är viktig för att väcka nyfikenhet att använda 

platsen (Whyte 1980). 

 

2.2.4 Nordh & Østby, Giles Corti och Baek m.f.l   

Offentliga parker ska om möjligt inhägna delar av parken med hjälp av vegetation för 

att användare av parken ska uppleva att de kommer till en ny omgivning. Dessa 

parker blir ofta väldigt populära och möjliggör för användare att vila ut och upptäcka 

en ny miljö samtidigt som omgivningen stängs ut (Nordh & Østby 2013). Även 

lekplatser och angöringar för sport och träning visar sig vara positiva funktioner som 

attraherar främst barn och unga att använda de offentliga parkerna och vara fysiskt 

aktiva (Baek et al. 2015). Det är viktigt att sportfält och andra öppna fält formas för 

olika användningar och för olika typer av användare så att de kan utnyttjas effektivt 

under tillfällen då sport inte utövas. Dessa platser riskerar annars att vara öppna ytor 

som står tomma stora delar av tiden (Giles-Corti 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Resultat 

3.1 Observation av form 

3.1.1 Strandbjörket 

Parken Strandbjörket är placerad strax söder om Växjö centrum, vid Växjösjöns 

västra strand med Växjö lasarett som granne till norr och bostadsbebyggelse till 

väster. Till söder fortsätter grönområdet i form av ett grönstråk som följer längs med 

hela Växjösjön. Parken har däremot avgränsats till att fokusera på norra delen av 

parken där lekplatser och caféverksamhet finns idag, omgivande gång- och 

cykelvägar och gator för biltrafik fungerar som avgränsning för parken (se figur 2). 

 

Strandbjörket är en park med en tydlig funktion som lekpark där flera lekplatser finns 

och däribland exempelvis gungor, slänggungor, en skateramp, flera olika rutschbanor 

och klätterställningar (se figur 6-7, 9). Markbeläggningen i parken varierar med 

gummi, grus, sand och även gräs. Lekfunktionerna är placerade i den sydvästra 

delen av parken med direkt anknytning till gångvägarna vilket gör det enkelt att gå 

med exempelvis barnvagn och cykel till lekplatsen. Lekplatserna omgivs av 

exempelvis planteringar och stenkanter som kan fungera som sittmöjligheter (se figur 

3, 8). Även caféet är placerat i närhet till lekplatserna med en uteservering som 

möjliggör för solläge och utsikt att titta på aktiviteten i parken (se figur 4). Parken är 

åtkomstbar med bil genom bilparkeringar längs med gatorna runtom parken, vidare 

finns det siktlinjer in i parken från gatan vilket möjliggör att från kantparkeringarna se 

funktionerna och aktiviteten i parken.  

 

Det förekommer inga hinder eller barriärer i form av exempelvis vegetation eller 

staket, även de öppna gräsfälten i parken bidrar till tillgängligheten. Det finns ett antal 

gruppbord vid lekplatserna i parkområdet (se figur 5), och ett fåtal vanliga parkbänkar 

utspritt över parkområdet. Bänkarna som finns i parkområdet är ofta placerade i 

skugga vid träd och annan vegetation, placeringen tar inte hänsyn till solläge söderut 

utan bänkarna kan vara riktade åt olika håll beroende på gångvägarnas riktning (se 

figur 10). Gångvägarna i parkområdet böjer sig minimalt och möjliggör för rakare 

resväg genom området. Parkområdet innehåller många större träd som delvis 

omsluter parken längs med kanterna och ger tydligt gröna inslag i parken. Siktlinjerna 

genom parken är däremot obehindrade på grund av öppna ytor under och mellan 

träden. Det möjliggör även för att parken har varierande ytor för skugga och solläge 

och detta i förändring under dagen beroende på solens placering. 
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Figur 2. Avgränsningskarta över Strandbjörket 

 

 
Figur 3. Planteringar vid lekplatserna 

 
Figur 4. Cafét med uteservering 
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Figur 5. Gångväg genom parken med närhet till 

gruppbord 

 
Figur 6. Lekplatser vid gatan  

 

 
Figur 7. Exempel på gungor i parken 

 
Figur 8. Exempel på sittmöjlighet i form av 

stenkant 

 

 
Figur 9. Slänggungor, skateramp och andra 

lekfunktioner 

 
Figur 10. Bänk med utsikt mot gräsytorna 

österut 

 

3.1.2 Spetsamossen 

Parken spetsamossen är placerad strax norr om Växjö centrum, den är omgiven av 

bostadsområden och är i direkt anknytning till en pizzeria och minigolfbana. Parken 

omges även av gator med biltrafik på tre sidor där även en större grusparkering 

återfinns i parkens norra del. Avgränsningen för parken sker på sådant sätt att privata 

verksamheter i parkens östra del inte inkluderas samt att avgränsningen inte 

inkluderar det omgivande gatunätet och omgivande gång-och cykelvägar (se figur 

11). På sådant sätt blir det en park som är enklare att överblicka och observera. 
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Parken möjliggör inte för biltrafik mer än den grusparkering som finns (se figur 17), 

och den är avskild med stenbarriärer och gräsytor så att obehöriga fordon inte ska 

röra sig längre in i parken. De stora öppna ytorna och en avsaknad av större träd 

möjliggör för insyn till parken från närliggande gator, och vidare att det är möjligt att 

överblicka parkområdet och omgivande bebyggelse (se figur 16). Parken har ett antal 

funktioner med avsikt i fysiska aktivitet, exempelvis finns en skatepark med olika 

formationer i betong som möjliggör för att använda exempelvis skateboard, 

sparkcykel eller cykel för åkning på skateparken (se figur 18). Även en hinderbana 

finns parken som möjliggör för klättring, hoppande o.s.v. i en miljö med 

gummibeläggning. Kombinerat med hinderbanan finns ytor av sandhögar för aktivitet 

på mjukare material (se figur 13, 15). De olika formationerna i platser för aktivitet 

möjliggör även för olika objekt att sitta på eller stå och luta mot, exempelvis räckena i 

hinderbanan eller lägre kanter i skateparken. Både skateparken och hinderbanan är 

placerad i den västra delen av området och är i direkt anknytning till slingriga 

gångvägar genom parken och i närhet till gatan för biltrafik i väster. 

 

Det finns flexibla sittmöjligheter genom hela parken med bänkar placerade vid 

gångvägen, vid exempelvis entréer till parken (se figur 20) och vid de olika 

aktivitetsplatserna. Det finns även exempelvis gungbänkar med tak som skyddar mot 

regn och möjliggör till gungande (se figur 21). Även bänkar med gruppbord och 

tillhörande grillplats finns för gruppers möjligheter att använda platsen, även dessa 

placerade i anknytning till de befintliga aktivitetsplatserna (se figur 12). I den norra 

och östra delen av området vid grusparkeringen och de utanförliggande 

verksamheterna finns staket och buskage som begränsar tillgängligheten till parken, 

detta utöver två entréer med grindar in till grusparkeringen (se figur 14). 

Rörelsemöjligheterna från norr och öst är alltså något begränsade med hinder, 

begränsat antal entréer och en avsaknad av gångvägar in till parken. Detta att 

jämföra med de övriga öppna ytorna i parken med flera gångvägar i olika riktningar 

(se figur 19). Träd återfinns i större utsträckning endast i nordvästra respektive 

sydöstra delen av parken, aktivitetsfunktionerna i området har därav inga större 

möjligheter till skugga.  
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Figur 11. Avgränsningskarta över Spetsamossen 

 

 
Figur 12. Gruppbord med grillplats 

 
Figur 13. Sandhögar vid hinderbanan 
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Figur 14. Stängsel och grind till grusparkeringen 

 
Figur 15. Hinderbanan 

 

 
Figur 16. Överblick av parken med gräsytorna 

österut 

 
Figur 17. Grusparkeringen 

 

 
Figur 18. Skateparken 

 
Figur 19. Gångvägarna genom parkområdet 

 

 
Figur 20. Entrén till Spetsamossen söderifrån 

 
Figur 21. Gungbänk med tak 
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3.1.3 Linnéparken 

Linnéparken ligger öster om Växjö centrum och avgränsas i den här undersökningen 

enligt järnvägsspåren till söder, domkyrkan till norr (se figur 23) och gata för biltrafik 

till väster samt övriga cykel-och gångvägar som passerar runt parken (se figur 22).  

 

Linnéparken har ett stort antal träd och många av dessa är utplacerade i exempelvis 

trädalléer som skär delar av parken i nordlig och västlig riktning (se figur 25–26). 

Träden kombineras även med plantering av blommor och buskage som tillsammans 

stärker riktningen av dessa stråk och bidrar till att skapa en park med många gröna 

inslag. I parken finns en föreställningsscen med en större gräsyta och ett mindre 

antal träd vilket bildar en plats med stora siktlinjer (se figur 29). Det är även möjligt att 

röra sig upp på föreställningsscenen genom en ramp och trapporna framför scenen 

(se figur 30). Det finns även vatteninslag i östra delarna parken med rinnande vatten 

och gröna inslag av planterade blommor (se figur 24, 28). Dessa utgör tillsammans 

en funktion att omringa gräsplätten framför scenen och vidare skapa ett till formen 

ovalt parklandskap. Landskapet har på grund av den omgivande vegetationen av 

träd och buskage slutits upp vilket skapar en egen omsluten miljö i parken. 

 

Parken innehåller två lekplatser varav en större med lekfunktioner som gungor, 

klätterställningar, rutschbana o.s.v. (se figur 32) med tillhörande ytor för gruppbord. 

Den stora lekplatsen är placerad i den sydvästra delen av parken omgiven av 

buskage och större träd som bildar skugga och omsluter platsen. Den mindre 

lekplatsen är placerad bredvid föreställningsscenen i nordöstra delen av parken, 

lekplatsen innehåller ett fåtal gungor och större sandytor (se figur 33). Lekplatsen 

omsluts delvis genom vegetationen runt platsen och räcken omger delar av 

lekplatsen, däremot förekommer inte större träd vid lekplatsen. Genom hela parken 

finns flertalet parkbänkar, många placerade vid trädalléer, gångvägar och platser 

med utsikt över delar av parken (se figur 24). I de södra delarna av parken finns ett 

flertal runda grusangöringar med omgivande buskage och bänkar, där kan blommor, 

vatteninslag och statyer förekomma (se figur 27, 34). Det är platser som bildar egna 

avskärmade miljöer i det större parkområdet. Trapporna intill domkyrkan i norr 

överblickar delar av parken söderut och bildar även fler sittmöjligheter utöver 

parkbänkarna (se figur 31). 
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Figur 22. Avgränsningkarta över Linnéparken 

 
Figur 23. Utsikt över domkyrkan 

 
Figur 24. Bänk med utsikt över det ovala 

parklandskapet 

 

 
Figur 25. Trädallé i östlig riktning 

 
Figur 26. Trädallé i sydlig riktning 
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Figur 27. Bänk vid blommor och staty 
 

Figur 28. Vatteninslag med flödande vatten 

 

 
Figur 29. Gräsytor framför föreställningsscenen 

 
Figur 30. Föreställningsscenen 

 

 
Figur 31. Trappor framför kyrkan för att sitta eller 

överblicka 

 
Figur 32. Stora lekplatsen 

 

 
Figur 33. Lilla lekplatsen 

 
Figur 34. Vatteninslag i form av vattendamm 
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3.2 Observation av användning 

3.2.1 Strandbjörket - Sammanställning av observation 

Måndag den 11 Maj kl. 11:00 påbörjades observationer i Strandbjörket, 

observationerna pågick till kl. 13:00 för att sedan påbörja igen från kl. 15:00 fram till 

kl.17:00. Stora delar av undersökningen skedde genom att sitta vid ett gruppbord i 

den sydvästra delen av parken intill lekplatserna, vilket möjliggjorde det att observera 

övervägande delar av aktiviteten i parken. Vid olika tillfällen skedde även 

promenader genom området för att få en överblick och växla mellan aktivitet, 

anteckningar togs endast när tillfällen att sitta fanns. 

 

Majoriteten av besökarna i parken är barnfamiljer och ensamma föräldrar med barn, 

dessa kommer avsiktligen till parken för att låta barnen leka. Användarna av 

lekplatserna har alltså parken som en destination och inte som en plats på väg till 

annan destination. Besökande till parken kommer med bil, cykel eller gåendes, bilar 

parkeras i den här parken främst på den intilliggande gatan västerut och norrut. 

Cyklister rör sig in från olika delar av parken men större delen av trafiken sker tvärs 

över parken från respektive hörn, dessa cyklister interagerar till övervägande del 

endast genom att titta på omgivningen men passerar ofta snabbt vidare. Majoriteten 

av de som går genom parken är ensamma användare eller par som går ut med 

hunden eller har barnvagn. Även ett fåtal mindre grupper promenerar och vistas i 

parken. Gående interagerar i större utsträckning med parken jämfört med cyklisterna 

där många kan stanna till, kolla runt i omgivningen, gå en längre sträcka i parken 

eller sitta på bänkar i området även om de är på väg till annan destination. Det var 

exempelvis vanligt att äldre användare behövde sitta ner en stund i sin resa till annan 

plats medan andra användare exempelvis behövde stanna upp och sitta för att ta ett 

samtal eller sortera sina väskor, bänkar kunde alltså möjliggöra att i en lugn miljö 

utföra sitt ärende.  

 

Det gick inte att påvisa tydliga tendenser på exempelvis vad för lekplatser barn ville 

använda, den tendens som gick att observera var däremot att användare av parken 

föredrar att vistas relativt nära andra användare. Större andel av användarna valde 

alltså att klungas ihop till samma lekplats eller i en närliggande lekplats. Exempelvis 

var gungorna i parken populära under tillfällen då resten av parken var tom därför att 

barn gillar att vistas där andra barn finns, på så sätt kan de leka med eller titta på 

andra barn. Även föräldrar tyckte om att vistas bland andra föräldrar, under ett antal 

tillfällen samtalade personer som till synes var främlingar med varandra. Föräldrarna 

valde till övervägande del att stå och observera samt delta med barnen i lekandet, 

exempelvis putta barnen i gungorna, gunga tillsammans eller gå upp på olika 

lekställningar. Det förekom även tillfällen då föräldrar valde att sitta och observera 

barnen alternativt titta i mobilen under lektillfället. Föräldrarna valde ofta att sitta på 
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lekställningar då det saknades bänkar och andra sittplatser, sekundära sittplatser 

som exempelvis stenkanterna som omringade vissa lekplatser användes däremot 

inte. Majoriteten av föräldrarna stod däremot stilla och tittade på barnen, de följde 

efter barnen som ofta själva valde plats att leka på och rörde sig till de olika 

lekplatserna utan något direkt mönster och ofta inte längre än fem minuter på samma 

lekfunktion. Lekfunktionerna kunde exempelvis vara klätterbanor, rutschbanor, en 

vattenpump för lek med sandlåda och gungor av olika slag. Även ungdomar använde 

lekplatserna i en mindre omfattning, de kom ofta i grupper och tyckte om att utföra 

aktiviteter som kunde ske i grupp som exempelvis slänggunga. Ungdomarna valde 

även att fika eller äta mat under lunchtid och då användes gruppborden i parken. 

Ungdomar rörde sig däremot sällan till platser med familjer eller barn utan använde 

endast lekplatser eller ytor när de var tomma. Under eftermiddagstillfället användes 

även gruppborden och gräsfälten vid lekplatserna under en längre tidsperiod av 

familjer som fikade och samtalade samtidigt som barnen lekte. 

 

Övriga delar av parken österut bestående av gräsfält med ett antal högre träd 

användes endast under ett fåtal tillfällen av olika användare. I de delarna skedde 

aktivitet i form av besökare som lekte med sina hundar, och under lunchtillfället även 

att två föräldrar med barnvagn hade picknick på gräset. Utöver fåtal tillfällen av 

förbipasserande, en lunchpicknick samt att en genompasserande med hund släppte 

hunden att leka i det öppna gräset stod de östra delarna av parken tomt. 

Observationerna visade att många användare väljer att röra sig rakt över olika 

markbeläggningar på väg till destination utan att ta hänsyn till om det exempelvis 

finns gångvägar. Fotgängare kunde alltså röra sig rakt över parken om deras 

destination var tvärs över parken och en gångväg åt samma riktning inte fanns inom 

nära räckhåll. Användare med barnvagn och cykel rörde sig däremot i större 

utsträckning på hårdare markbeläggning som grus och använde därav oftare 

gångvägar. Det fanns däremot unika tillfällen då cyklister åkte rakt över gräs genom 

området, detta skedde främst tvärs över området i sydvästlig till nordöstlig riktning 

och vice versa då det saknas direkta gångvägar i den riktningen. Parkens omgivning 

är vältrafikerad där exempelvis många gående/löpare och cyklister rör sig i den östra 

delen av parken längs med Växjösjön, ett av de större frilufts- och träningsstråken i 

Växjö. Flödena runt Växjösjön rörde sig däremot sällan in till parken, och användare 

passerade ofta snabbt förbi parken på väg till annan plats. Caféet fick under ett flertal 

tillfällen besökare, ofta i par eller grupper som valde att antingen beställa och ta med 

under lunchtid eller som i eftermiddagen välja att sitta på uteserveringen i söderläge 

med sol och utsikt över aktiviteten på parken.  
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3.2.2 Spetsamossen - Sammanställning av observation 

Tisdag den 12 Maj kl. 11:00 påbörjades observationer i Spetsamossen, 

observationerna pågick till kl. 13:00 för att sedan påbörja igen vid kl. 15:00 fram till kl. 

17:00. Observationerna skedde på olika bänkar genom hela parken på grund av 

parkens förhållandevis stora yta. Under ett antal tillfällen när hårdare skurar och 

hagel förekom så togs anteckningar under tak med bil i grusparkeringen. Parkeringen 

gav fortfarande en bra överblick över aktiviteten i parkområdet, så observationer 

kunde även ske under dessa väderförhållanden. 

 

Vädret under observationerna i spetsamossen var mer varierande än tidigare 

observationer, med perioder av molnighet, kraftiga regnskurar och hagel. Det var 

därav färre som rörde och vistades i parken under tillfälle för observation i jämförelse 

med tidigare observationer i Strandbjörket. Observationerna visade på att 

användningen i parken är fokuserad i aktivitetsplatserna, i det här fallet hinderbanan 

och skateparken. Många av användarna i skateparken var ungdomar i grupper och 

barn med föräldrar. Användarna av skateparken utnyttjade de lutningar och böjningar 

som betonglandskapet gav, när ungdomarna inte var aktiva var det vanligt att de stod 

på en högre plattform och överblickade skateparken och planerade in nästa rörelse. 

Formen i skateparken lämpade sig även för att sitta på olika kanter utöver de bänkar 

som var placerade runt skateparken. Grusparkeringen användes under 

observationerna av både parkbesökare och arbetande i närliggande verksamheter. 

Det förekom exempelvis tillfällen då föräldrar satt i bilen och vakade över barnen i 

skateparken, detta mycket på grund av de ogynnsamma väderförhållandena att sitta 

utomhus under tillfället för observation. Det förekom stora flöden av genomgående 

cyklister och fotgängare i parken, dessa flöden fokuserades främst från söder till det 

nordvästra hörnet. Entrén till parken i söder utgör en populär plats för användare att 

sitta och titta på flödet av gående och cyklister in och ut i parken, detta med 

möjligheten att sitta i söderläge med solljus. Det var även vanligt att användare med 

hund valde att röra sig in i parken. Många av dessa gick flera omgångar genom 

parken för att rasta hunden men även för att stanna upp och leka med hunden, 

alternativt sitta på en bänk och titta på omgivningen. Hundägare valde ofta vistas i 

parken under en längre tidsperiod än genompasserande, och de lämnade ofta 

parken i samma riktning som de kom ifrån. Många hundägare hade alltså parken 

som destination. 

 

Hinderbanan i den sydvästra delen av parken användes sällan då det endast 

förekom ett fåtal tillfällen då barn med förälder valde att vistas och använda 

hinderbanan. Ett tillfälle fanns även då en genompasserande sportutövare valde att 

utnyttja stångkonstruktionerna i hinderbanan för kortare träning. Vid ett tillfälle satte 

sig en förälder på en intilliggande bänk och tittade i mobilen medan barnet lekte i 

hinderbanan. De starka vindarna under observationstillfället förde med sig sand i 
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luften från sandhögarna vid hinderbanan, detta medförde att föräldern med barnet 

avbröt sitt besök och lämnade platsen kort efter att de anlänt.  

 

Observationerna i Spetsamossen indikerade att fler människor valde att sitta under 

tillfällen då solljus förekom. Det var då vanligt att sitta på platser med solläge, utsikter 

och möjligheter att överblicka aktiviteten i parken med dess närhet. Det förekom ett 

flertal tillfällen då användare valde att sitta på bänkar riktade mot gatan med biltrafik 

västerut. Användarna valde då att rikta sig bort från parken och istället observera 

aktiviteten på gatan med bilister, gående och cyklister som åker förbi. Tiden för 

vistelse i parken varierade däremot, ensamma användare som valde att sitta gjorde 

det sällan särskilt länge och genomförde endast en kortare vistelse. Fler valde att 

sitta ner när solljus var framme, vid sådana tillfällen var riktning mot solen och utsikt 

över aktivitet av intresse men tidsperiod för vistelse förändrades däremot inte vid 

solljus. Det fanns exempelvis tillfällen då människor satt riktad mot gatan västerut 

och tittade på trafikflödet av bilar, gående och cyklister, aktivitet att titta på var alltså 

avgörande faktor i vart människor valde att sitta. I parken avskildes grusväg och 

gräsyta med metallkanter, något som resulterade att det inte var lika vanligt att 

cyklister eller användare med barnvagn att sig upp på gräsytan. Dragningen av 

grusvägar sammanföll däremot också väl med de stora flödena i sydlig till nordvästlig 

dragning vilket gjorde att det för de flesta användare inte fanns ett behov att passera 

över gräset. De oklippta gräsytorna med friväxande blommor och annan flora 

medförde att parken gav en mer naturlig känsla, något som exempelvis lockade 

hundar att röra sig och leka i. Användning av andra slag som exempelvis picknick 

och andra längre vistelser förekom däremot inte på gräsytorna och platserna var 

därav oanvända stora delar av dagen.  

 

3.2.3 Linnéparken - Sammanställning av observation 

Onsdagen den 13 Maj kl. 11:00 påbörjades observationer i Linneparken och det 

pågick till kl. 13:00, eftermiddagspasset påbörjade sedan igen vid kl. 15:00 och 

pågick till kl. 17:00. Även Linneparken är till ytan stor och observationerna skedde 

från ett antal olika platser för att kunna överblicka aktiviteten i parken. Därför 

genomfördes observationerna från olika sittplatser under dagens gång. Det var även 

viktigt att under ett flertal tillfällen genomföra promenader i parken för att överblicka 

eventuella förändringar av användningen i parken. 

  

Linneparken hade under observationerna det största antalet användare i jämförelse 

med de två andra parkerna, det påvisades stora flöden av gående och cyklister samt 

ett större antal användare som vistades på platsen under längre tider. Även parkens 

omgivning var högt trafikerad, därtill förekom cyklister, gående och vid gatan västerut 

även biltrafik. Flödet genom parken skedde främst i de träd- och blomplanterade 
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alléerna i parken, alltså i rak västlig/östlig och nordlig/sydlig riktning. Platsen i mitten 

av parken där alléerna möts var också en punkt där många användare ändrade 

riktning. Flera användare valde att stanna upp vid entréerna till parken i den 

sydvästra och sydöstra hörnan för att ta bilder på blommor, utsikter i parken och på 

kyrkan. Många par och grupper valde även att ta bild på varandra med delar av 

parken som bakgrund. De grupper som valde att vistas i parken hade endast 

möjlighet att sitta i grupp vid lekplatserna, antalet gruppbord med bänkar var däremot 

få och fylldes ofta upp. Bristen var mest påtaglig under eftermiddag då flera grupper 

vistades och fikade i parken. Vissa grupper valde att sitta på gräset vid 

föreställningsscenen i öster eller vid domkyrkan i väster men detta var inte ett 

alternativ för grupper som inte hade tagit med sittunderlag. Många grupper saknade 

därav sittplatser och valde ofta att dela upp gruppen och sitta på vanliga parkbänkar, 

ta med egen bärbar stol eller stå upp och konversera. Grupper och par genomförde i 

större utsträckning längre vistelser i parken, exempelvis barnfamiljer eller förälder 

med barn som vistades i lekparken, de var även mer benägna att sitta eller utföra 

aktivitet på exempelvis gräsytor. Grupper av exempelvis vänner eller familjer valde 

ofta att sitta och äta tillsammans alternativt samtala ståendes eller gå sakta några 

omgångar i parken. Ensamma besökare genomförde sällan längre vistelser i parken, 

vanligaste användningarna var att ta bild på platsen eller sitta på bänk under ett 

kortare tillfälle.  

 

Föreställningsscenen användes under tillfället för observationen av nyfikna 

förbipasserade som gick upp på scenen för att överblicka området eller sitta och sola 

på trapporna. Under ett tillfälle skedde även större gruppträning på och runtom 

scenen där användarna exempelvis kopplade träningsutrustning till räcken på 

scenen, använda trapporna för olika övningar och sprang i cirklar i det stora 

grönområdet framför scenen. Lekplatsen i den sydvästra delen av parken var ett 

populärt resmål för barnfamiljer och var alltid i användning genom hela 

observationen. Då vissa föräldrar ville stå upp och kunna leka och följa efter sitt barn 

emellanåt så lutade sig vissa mot lekställningarna istället för att sitta ner om de ville 

vila en stund. Lekplatsen i den östra delen av parken intill scenen hade endast ett 

fåtal användare under den perioden som observationer skedde, detta trots att parken 

var i solläge och hade räcken att luta sig mot jämfört med den stora lekplatsen som 

låg under träddungar och saknade objekt att luta mot. 

 

Bänkarna i området användes ofta, det förekom exempelvis tillfällen då 

genompasserande i form av äldre, cyklister och hundägare valde att stanna upp och 

sätta sig ner en stund för att observera omgivningen eller ta ett telefonsamtal. 

Tendenser visade att de vanligaste platserna att sitta på var bänkar med solläge eller 

bänkar i närhet till flöden av rörelse och aktivitet. Dessa var exempelvis placerade vid 

trädalléer och observationerna visade även att det fanns specifika bänkar som 

tenderade att locka ensamma parkbesökare att sitta och observera sin omgivning. 



31 
 

Bänkarna var placerad i den sydvästra delen av parken vid en staty omringad av 

blommor och överblickade en gata med höga flöden av cyklister, gående och bilister. 

Linneparken var inte en tydlig destinationspark utöver de som anlänt till platsen för att 

använda lekplatserna eller andra funktioner som att äta, utföra gruppträning o.s.v. 

Däremot rörde sig stora mängder människor genom parken och många av dessa 

stannade på grund av olika funktioner i parken. Förbipasserande valde ofta att ta 

längre omvägar genom parken och även flera rundor. De goda väderförhållandena 

med solljus samt parkens visuella upplägg med trädalléer, planterade vårblommor, 

flödande vatten och eventscenen bildade en uppseendeväckande park. Det var 

vanligt att barn valde att leka med det rinnande vattnet vid föreställningsscenen, de 

lekte genom att exempelvis placera föremål som rinner med vattnet alternativt att 

placera händer eller fötter i vattnet för att leka med vattenflödet. 
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4. Analys 

4.1 Strandbjörket 

Observationerna som genomfördes i Strandbjörket visade att parken till övervägande 

delar attraherar barn och ungdomar med föräldrar, och att dessa utgör de grupper i 

som vistas längst i parken. Lekplatser och andra funktioner som uppmuntrar till fysisk 

aktivitet utgör alltså viktiga destinationsplatser för barn och unga (Baek et al.). Som 

observationerna antyder så är användare med parken som destination också 

användare som vistas på platsen under längre tid. Att parken har gröna inslag med 

grönytor och träd bygger vidare till att uppmuntra att barn vistas och leker i parken 

(Carmona 2010). Under observationerna gick det däremot inte att antyda om barn 

tenderar att föredra vissa lekfunktioner över andra, tendenser visade däremot att det 

var mer sannolikt att barn interagerade med en plats om det fanns lekfunktioner till att 

börja med. Det är därav möjligheterna till användning som spelar en avgörande roll i 

om platsen används och att det inte nödvändigtvis har med formen och typen av 

funktion att göra (Carmnona 2010). Föräldrar som vakade över sina barn i lekplatsen 

valde ofta att stå upp och eventuellt luta sig mot alternativt sitta på lekfunktionerna, 

de omgivande stenkanterna som var i sitthöjd användes sällan. Observationerna 

visade att föräldrarna hellre deltar mer aktivt i barnens lekande och ofta följa efter 

barnen som snabbt växlade mellan lekfunktioner. Räcken och andra höga kanter är 

att föredra vid tillfällen då en användare inte vill sitta men fortfarande vila (Gehl 

2011). Objekt att luta sig mot vid lekplatserna hade kunnat möjliggöra för föräldrar att 

vila under en kort tid när barnet leker fram till att barnen flyttar sig till nästa 

lekfunktion.  

 

De användare som befinner sig i Strandbjörket utgörs till övervägande del av frivilliga 

användare. Frivilliga användare i aspekten om att det är användare som avsiktligen 

besöker parken och har parken som destination för att kunna vistas och använda 

platsen (Gehl 2011) och som i det här avseendet är barn och föräldrar. Parken har 

alltså en grundläggande användarbas bestående av barn och unga med föräldrar, 

dessa grupper möjliggör sedan för att sociala användningar kan ske. Sociala 

användare kan exempelvis vara användare som samtalar med eller bara tittar på 

varandra. Att användare även rör sig i samma plats kan räknas som en social 

användning (Gehl 2011), exempelvis användare som väjer för varandra på en 

gångväg. Social användning kan i den här parken exempelvis utrycka sig i att 

föräldrar och familjer samtalar med varandra eller att barn väljer att leka med eller 

titta på andra barn. Att det finns användare på platsen skapar i sin tur potential att 

attrahera fler användare till platsen som vill observera och delta i aktiviteten och 

därav fler möjligheter till social användning. Som observationerna på parken visade 

så vistades ofta barn och föräldrar på samma eller närliggande plats som andra barn 

och föräldrar, detta för att möjliggöra för social aktivitet. Användare gillar att vistas vid 
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andra användare och klungas ofta naturligt till samma platser då det möjliggör för 

sociala aktiviteter som att titta på och samtala med varandra (Whyte 1980).  

 

Förbi- och genompasserande användare som av nödvändighet rör sig i området till 

annan plats kan utgöra grupper som går över till att bli sociala användare (Gehl 

2011). Det förutsätter däremot att dessa flöden av passerande väljer att vistas på 

platsen mer än att bara gå genom eller förbi parkområdet utan att interagera. Att 

kanterna i en offentlig plats har en form som attraherar till användning är avgörande, 

användning sker sällan i mitten av en offentlig plats (Whyte 1980). Observationerna 

visade på att Strandbjörket saknar ett större flöde av nödvändiga användare som rör 

sig genom området till annan plats. Flödena av dessa grupper i området skedde 

främst i utkanterna av parken och då främst i den östra kanten som sammanfaller 

med ett viktigt rörelsestråk vid Växjösjön och vidare till andra delar av Växjö. Flödena 

i utkanten av strandbjörket skulle kunna utnyttjas bättre genom att attrahera dessa 

grupper att interagera mer med parkområdet. Kanterna av offentliga platser är 

populära ytor att vistas på. Det är därav väsentligt att dessa ytor formas till att bli 

attraktiva för människor att vistas på och inte bara passera förbi. Optimerade kanter 

möjliggör att användare väljer att vistas eller interagera med den offentliga platsen 

(Carmona 2010). Att entréerna är intressanta och väcker intresse är ett bra sätt att få 

närliggande flöden att potentiellt välja en resväg in i parken. Det förutsätter 

exempelvis god tillgänglighet från exempelvis gata till park och vidare att det finns 

goda siktlinjer in till parken (Whyte 1980). Detta är punkter som Strandbjörket 

uppfyller i aspekter om att det saknas vegetation som kan hindra siktlinjerna från 

ögonhöjd som exempelvis buskar och lägre träd. Även höjdskillnader eller andra 

nämnvärda hinder saknas i utkanterna av parken så parken har goda förhållanden 

för exempelvis rörelsehindrade att röra sig in i området. Däremot saknas en rak 

angjord gångväg in till parkområdet i riktning från sydvästra hörnet till nordvästra 

hörnet då det under observationer förekom tillfällen där cyklister och gående rörde 

sig rakt över gräset i den riktningen.  

 

De östra delarna av parken påvisades under observationerna vara relativt oanvända, 

med endast ett fåtal användare som rörde sig i området och ännu färre som vistas på 

platsen under längre tid. Att området till övervägande del utgörs av öppna gräsytor 

med en avlägsen placering i relation till lekplatserna västerut samt att det saknas 

gångvägar nordvästlig/sydvästlig riktning kan vara bidragande faktorer till att den inte 

används. Öppna gräsytor kan utgöra en funktion för aktivitet men de utgör sällan ytor 

som ensamt kan utgöra en attraktiv plats. Om gräsytor är för stora i relation till sin 

omgivning eller är placerad i centrala ytor av parken kan det istället bidra till att 

platsen inte används, tomheten kan avhålla användare att vilja vistas på platsen 

(Gehl 2010). Sevärdheter, utsikter, arrangemang och annan aktivitet kan däremot 

attrahera omkringliggande flödena vilja röra sig in i parken och vistas en stund 

(Whyte 1980). Strandbjörkets östra delar kan därav inrymma exempelvis funktioner 
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som lekplatser, andra aktivitetsplatser, blomplanteringar och vatteninslag i syftet att 

väcka ett intresse för förbipasserande att röra sig in i området. 

 

4.2 Spetsamossen 

Spetsamossen är en park som likt Strandbjörket har en stark användarbas av 

frivilliga användare som rest till parken för att besöka aktivitetsplatserna som 

skateparken och hinderbanan. Att observationerna skedde under ogynnsamma 

väderförhållanden påverkade med stor sannolikhet användningen av platsen. Vind, 

regn och lägre temperaturer är exempel på vädermässiga faktorer som påverkar i hur 

många som väljer att stanna upp eller sitta utomhus (Gehl 2011). Ett problem som 

påvisades under observationerna av Spetsamossen är att sandhögarna vid 

hinderbanan förde med sig sand i luften vid starkare vindar. Det fanns under 

observationerna därav tillfällen då sand i luften skapade obehagliga miljöer för 

användarna i hinderbanan, användare lämnade snabbt platsen vid sådana 

förhållanden. Externa klimatmässiga faktorer kan alltså vara avgörande i hur 

användare upplever en plats (Gehl 2010), tak och vindskydd är exempel på åtgärder 

som kan bidra till att göra offentliga platser mer behagliga (Geh 2011). Vindskydd 

med exempelvis vegetation kan därav vara bidragande åtgärder i området runt 

hinderbanan för att förebygga problemet om sand i luften och därav förbättra 

förutsättningar för användning av platsen. Skateparken omgavs av större träd och 

vegetation som i någon omfattning skyddade mot vind och skapade möjligheten att 

stå under träd vid nederbörd. Vilket även påvisades i observationerna genom att 

användare förekom i och runtom skateparken under hela observationstillfället oavsett 

väderförhållande. 

 

Problemen om tomma öppna ytor är ännu mer framträdande i Spetsamossen jämfört 

med Strandbjörket, där grusparkeringen i kombination till de stora öppna gräsytorna i 

centrala och östra delarna av parken utgör ytor som till övervägande del är 

oanvända. Utöver de bilister som parkerar i grusparkeringen och fåtalet hundägare 

som släpper hundarna i det öppna grönfältet så användes platsen sällan. De stora 

ytorna borde kunna inrymma fler funktioner, platserna kan alltså minska till ytan och 

fortfarande möjliggöra till användning för parkeringar och lek för hundar. Det är viktigt 

att ytor som har en enskild funktion som inte möjliggör för optimal användning under 

alla tidpunkter på dagen även kan inrymma andra funktioner. Om dessa ytor inte 

optimeras riskerar det annars att bli oanvända och tomma ytor under stora 

tidsperioder (Giles-Corti 2005). I det här avseendet kan exempelvis grusparkeringen 

inrymma fler funktioner i form av avskild grusfotbollsplan eller andra funktioner som 

kan använda en angjord yta. De stora flödena i området utgör förutom gatan med 

biltrafik i väster även en gångväg som sträcker sig från söder till nordväst. 

Spetsamossen har till skillnad från strandbjörket alltså ett flöde av genompasserande 

i parken, något som kan bli en fördel i förändring av formen i parken. Då dessa flöden 
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ändå rör sig genom parken finns det flera möjligheter till förbättringar, där formen kan 

bidra till att fler passerande användare interagerar och vistas i parken under längre 

tid. Den befintliga placeringen av gångvägen genom parken möjliggör för att kunna 

inrymma funktioner, sevärdheter och andra aktiviteter i de östra delarna av parken i 

det som idag är öppna ytor.  

 

4.3 Linnéparken 

Linnéparken har ett större antal användare som passerar genom eller förbi 

parkområdet på grund av parkens centrala läge med vältrafikerad omgivning. 

Linneparken är ett till formen mer strukturerad park med form som inrymmer kvalitéer 

som trädalléer, blomplanteringar, vatteninslag o.s.v. Gröna inslag och vatteninslag är 

aspekter som bidrar till parken blir en sevärdhet, en park som användare i större 

utsträckning vill titta på, uppleva och interagera med (Whyte 1980). Utöver dessa 

inslag innehåller parken även en föreställningsscen och lekplatser som också 

attraherar grupper av användare som har parken som destination.  

 

Då Linneparken omges av gång-och cykelvägar och gata med biltrafik med höga 

flöden av rörelse så kan parken fungera som en plats för vila från den aktiva miljön 

runtom. Trafiksäkra offentliga miljöer är en grundläggande aspekt i välformade 

platser som attraherar användare (Gehl 2010). Som observationerna visade så valde 

många genompasserande att stanna upp och exempelvis sortera i väskan, ta ett 

telefonsamtal eller bara vila ut en stund och sitta. Användare valde även att gå en 

omväg genom parken för att titta runt och uppleva miljön. Parken utgör alltså en trygg 

plats där småärenden kan utföras utan risk för olycka, detta samtidigt som parken ger 

en intressant miljö att vistas i med naturinslag, utsikter och aktivitet att titta på. 

 

Att observationerna genomfördes under våren då blommor och löv träder fram har 

sannolikt bidragit till att fler användare väljer att röra sig i Linnéparken och uppleva de 

gröna inslagen. Vårperioder med grönska och sol är ett populärt tillfälle att uppleva 

utomhusmiljöer på grund av omväxlingen från vinterperioden (Gehl 2011). Under 

observationerna valde flera besökare i parken att ta bilder på parken med utsikter, 

blommor och träd. Grupper och par tog även bilder på varandra vilket medförde till att 

de gröna inslagen möjliggjorde till sociala interaktioner emellan användare. Många av 

bilderna togs främst i entréerna till parken i sydväst och sydöst, utsikter och gröna 

inslag redan vid entréerna lockade till fotografering och vidare resa in i parken. 

Attraktiva entréer kan bidra till att väcka intressen och nyfikenhet där användare 

väljer att röra sig in i parkområdet och potentiellt vistas på platsen (Whyte 1980). 

Under observationerna var även vatteninslagen i parken med flödande vatten ett 

populärt inslag dit många barn valde att leka genom att röra vattnet, stå på vattnet 

och placera föremål i det flödande vattnet. Det flödande vattnet blev därav i sig en 



36 
 

lekplats dit barn och i många fall även föräldrar valde att interagera med vattnet. 

Vatten är en populär funktion på offentliga platser och möjliggör till interaktion i form 

av att titta, lyssna och röra vattnet (Whyte 1980):  

 

Parkbänkar förekom genom hela Linnéparken, observationerna tyder däremot på att 

användningen av parkbänkarna är beroende på faktorer som solläge och utsikt över 

aktiviteten i parken. Bänkar med goda solförhållanden och möjlighet att överblicka 

aktiviteten i parken under det tillfället användes också i större utsträckning. Att bänkar 

används överhuvudtaget kan delvis ha att göra med aspekter som att behöva vila 

under resa till annan plats men även för att vilja sitta i solen eller att vilja titta på 

aktivitet i parken (Whyte 1980). Många av parkbänkarna var strategiskt placerade vid 

just trädalléer, framför utsiktsplatser och i kanterna av parkmiljön, platser där många 

rör sig och möjligheter till solljus finns. I Linnéparken finns det även sekundära 

sittplatser, sittplatser som inte utgör bänkar utan istället byggelement som 

exempelvis trappor (Gehl 2011). I Linnéparken finns det trappor framför kyrkan och 

föreställningsscenen, under observationerna användes inte dessa i särskild 

utsträckning som sittplatser men bidrar ändå till att skapa en park med fler 

sittmöjligheter. Att sittplatserna inte används under längre perioder utgör inte heller 

ett synligt problem då dess sittplatser ändå utgör byggelement som är en del i formen 

av platsen (Gehl 2011). Observationerna tyder på att dessa platser ändå utnyttjas för 

andra funktioner, exempelvis att användare rör sig upp eller ner för trapporna på väg 

till annan plats eller utnyttjar trappstegen för träningsövningar. Det går inte heller att 

utesluta att dessa sittplatser fortfarande kan komma att användas under andra 

tillfällen utöver tiden för observationen. 

 

Observationerna visade på att övervägande delar av användarna som vistades i 

parken under längre tider var grupper. Att främst grupper och inte ensamma 

besökare väljer att vistas i en offentlig plats under en längre tid antyder på att de är 

en attraktiv plats, detta för att grupper ofta med avsikt planerat in besöket till platsen 

(Whyte 1980). Grupperna i Linnéparken valde ofta att sitta någonstans och 

exempelvis fika eller samtala under längre tider. På grund av detta uppstod däremot 

brist på sittplatser för grupper under observationerna. De fåtal gruppbord som fanns i 

parken vid lekplatserna räckte inte till för antalet grupper och fler gruppbord utspritt i 

övriga delar av parken hade varit fördelaktigt. Bristen på sittplatser var som tydligas 

under eftermiddagen när många grupper valde att fika eller sitta tillsammans i 

parken. Sittplatser för grupper ska kunna utformas på sådant sätt att de möjliggör för 

samtal, detta genom att riktas mot varandra (Gehl 2011). Ensamt placerade 

parkbänkar möjliggör inte för samtal inom större grupper, därav uppstod under 

observationerna problem när grupper använde ensamma parkbänkar. Under 

observationerna valde många i gruppen att stå eller ha med egen stol för att kunna 

vara riktad mot varandra när delar av gruppen satt på parkbänken. 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

Den här undersökningen har visat hur de tre offentliga parkerna i Växjö utgör unika 

fall med egna karaktärsdrag och tillhörande kvalitéer och brister. Ingen av parkerna 

är perfekta i aspekter om att det är fullt optimerade former som attraherar till 

användning av platserna. Brister finns på alla platser, i dessa offentliga parker 

utryckte det sig exempelvis i möjligheterna att attrahera flödena i och runtom parken 

bestående av förbi och genompasserande användare. Detta kan möjliggöras genom 

att väcka ett intresse hos de passerande, exempelvis kan sevärdheter, aktiviteter och 

andra funktioner intressera människor i dessa flöden att stanna till och röra sig in i 

parken och eventuellt vistas på parken under en längre tid. Alla parker har en 

användarbas av människor som avsiktligen väljer att besöka platsen, exempelvis 

barn med föräldrar som besöker lekplatser eller hundägare som rastar hunden i 

parken. Det är däremot viktigt att även attrahera andra grupper utöver denna 

användarbas om en offentlig park ska få en betydande ökning av användare. Att 

flöden rör sig in i parken förutsätter däremot god tillgänglighet med gångstråk, att ta 

bort hinder och möjliggöra för goda siktlinjer in till parken. Dessa aspekter skapar 

bättre förutsättningar att möjliggöra att förbipasserande av nyfikenhet väljer att röra 

sig in och använda parken. Parkerna som visade sig vara i behov av förbättring om 

att attrahera flöden att vistas på parken var Strandbjörket och Spetsamossen. Dessa 

parker hade stora flöden i eller runtom parken som sällan stannade upp eller 

utnyttjade parken utöver de som redan hade parken som destination. Linneparken 

var bättre i det avseendet där sevärdheter och goda placeringar av sittplatser 

möjliggjorde för att människor valde att ta bilder, promenera och sitta i parken under 

längre stunder även om de var på väg till annan plats. Aspekter om gröna inslag som 

blommor, grönytor, träd och annan vegetation och vatteninslag som flödande vatten 

är några exempel på punkter av intresse i Linneparken som bidrog till att parken 

attraherade användare. 

 

Andra formberoende faktorer som påvisades under observationerna var att delar av 

Strandbjörket och Spetsamossen bestod av öppna ytor som sällan användes. Att 

dessa ytor hade en potential att inrymma fler funktioner och att vara i användning 

under större delar av dagen. De två parkerna hade stora gräsytor och i 

Spetsamossen även en grusparkering som har potentialen att inrymma fler funktioner 

och utnyttja flödena att röra sig till dessa funktioner. Vidare förekom brister i aspekter 

om möjligheterna till att stå, sitta och titta i de tre parkerna. Parkerna kunde påvisa 

dessa brister i fråga om exempelvis avsaknad av objekt för användare att luta sig mot 

och vila under kortare tillfällen men även avsaknaden av bänkar som möjliggör 

grupper att kunna samtala och fika. Observationerna visade exempelvis att föräldrar 

som vakar över barnen i lekplatserna också behövde tillfällen att vila, många valde 
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att luta sig mot lekställningar i brist på dedikerade objekt som exempelvis räcken att 

luta sig mot.  

 

I Linnéparken påvisades brist på bänkar med bord anpassade för grupper att vara 

riktade mot varandra, något som resulterade att grupper i vissa tillfällen fick dela upp 

sig och överlåta parkbänkarna för delar av gruppen. Övriga i gruppen fick stå, eller ta 

med egen stol för att kunna närvara i aktiviteten med resten av gruppen. I 

spetsamossen utsattes området runt hinderbanan av vindar som förde med sig sand 

från platsen i luften, platsen var därav i tillfällen av observation obehaglig att vistas på 

vilket begränsade användningen av platsen. Bristerna resulterar i att användarnas 

möjligheter att vistas och använda parken på egna villkor begränsas. Färre 

möjligheter till användning i en offentlig park bidrar vidare till att färre använder 

platsen, möjligheter är en förutsättning till att parken ska användas. Detta är tre 

parker som redan idag har stort användarunderlag. Att det därav påvisades att brister 

finns i parkerna visar vidare på att det alltid finns möjligheter till förbättring vare sig 

om det är redan populära offentliga parker eller inte. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Den ursprungligt planerade tiden för observation av användning var kl. 11:00 - 12:00 

under lunchtid och kl. 16:00 - 18:00 under eftermiddag. Under första dagen av 

observation påvisades mycket folk även i den senare delen av lunchtillfället. Beslutet 

togs därav att anlända till parken redan innan kl. 15:00 för att bedöma om det fanns 

tillräckligt med användare till att påbörja observation en timme tidigare än den utsatta 

tiden kl. 16:00. Det visade sig finnas en avsevärd mängd användare i parken under 

kl. 15:00 och därav påbörjades observationerna från och med då. Efter kl. 17:00 

minskade användningen av parken kraftigt. Potentiellt på grund av kallare 

temperaturer vid tiden för observation och att barnfamiljer eventuellt behövde åka 

hem tidigare på grund av arbetsuppgifter hemma. Resultatet blev att inte genomföra 

observation den sista timmen från kl. 17:00 - 18:00 och vidare inte ta med den 

timmen i de två kvarstående parkerna för observation så att timmarna för observation 

av användning är konsekvent för alla tre parker. 

 

Väderförhållandena under observation påverkade med stor sannolikhet 

användningen på platsen. Där exempelvis tisdag den 12:e som var tid för 

observation i Spetsamossen också var en dag med mycket regnskurar, vind och 

kallare temperaturer, något som kan resultera i att färre personer väljer att röra sig 

utomhus och besöka parker. Användarantalet i Spetsamossen var däremot tillräckligt 

för att kunna genomföra vidare analyser om användningen på platsen. Att våren 

2020 också är ett speciellt tillfälle där risk för smittspridning av virus förekommer kan 
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ha påverkat antalet användare utomhus och vidare att användare håller ett avstånd 

och i större utsträckning undviker sociala interaktioner med andra.    

 

För att den här undersökningen ska kunna utgöra ett bättre kunskapsunderlag för 

exempelvis möjligheter att jämföra undersökningen med annan forskning och vidare 

fungera som ett underlag för förbättringsåtgärder i de tre offentliga parkerna hade 

observationerna behövt ske över en större tidsperiod, exempelvis under flera dagar 

och potentiellt även andra tider på året. Studier om användning under kväll och/eller 

vintertid hade behövt en egen undersökning då användningen under dessa tider är 

mindre och skulle potentiellt behöva kombineras med andra metoder som exempelvis 

intervjuer. Att kombinera observationen med intervjuer hade även resulterat i ett 

större kunskapsunderlag i den här undersökningen och vidare även analysen av 

resultatet. De befintliga situationerna om smittspridning medförde däremot att 

intervjuer på plats var olämpligt. Observationer utgjorde däremot ett tillräckligt bra 

metodval för att undersöka de undermedvetna valen som besökare av parker gör. De 

undermedvetna valen går inte alltid att avläsa i intervjuer och intervjupersonen kan 

svara att de har i avsikt att göra något medan observationerna tyder på att de i 

praktiken gör något annat. Att användare exempelvis utrycker att de inte tycker om 

folksamlingar i intervjuerna medan många användare i praktiken rör sig till platser 

med många andra användare (Whyte 1980).  

 

5.3 Avslutande diskussion 

Undersökningen uppfyller syftet om att belysa i ämnet om hur form påverkar 

användning och vidare vilka förändringar av formen som kan påverka användningen. 

Resultatet visar några faktorer i formen som kan påverka användningen av platsen 

genom observationer i kontext om de tre offentliga parkerna i Växjö. Vidare visar 

resultatet även vilka möjliga förändringar som kan vara bidragande i att förändra 

användningen av platsen. Däremot behöver fler och djupare undersökningar 

genomföras inom ämnet om hur form påverkar användning för att resultatet ska 

kunna utgöra ett starkt underlag inom ämnet i stort. Även vidare undersökningar av 

de tre offentliga parkerna behöver genomföras om resultatet av undersökningen ska 

kunna utgöra ett underlag i förbättringsarbetet av parkerna. En växande förståelse 

om ämnet hur form påverkar användning och vidare vilka förändringar som påverkar 

användningen kan vara av stort intresse för planerare, arkitekter och andra 

yrkesutövare som diskuterar i ämnet och tar fram förbättringsåtgärder. 

Förhoppningen är att ämnet om hur form påverkar användning blir mer aktuellt syftet 

att skapa bättre formade offentliga parker och offentliga miljöer i stort, ytor som kan 

utnyttjas bättre och utgöra viktiga delar av livet i staden.  
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