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Abstract  

Urban planners are facing the challenge of forming the community for the present and 

the future. Public places are a part of the community and are places in which people can 

stay and make use of the area. The public places are important in the urban society of 

today from a democratic perspective as well as a health- and security perspective. Gävle 

has an overall objective that reads, that all people should feel safe in public places and 

this can be created by more people staying on the site. 

 

The purpose of this study is to find out what defines a public place and how a public 

place is created, with a view to a broader understanding and knowledge of the subject. 

Seven public places in Gävle have been evaluated using a model that measures the 

publicity and is known as the OMAI model. The goal of the evaluation is to see if the 

model is suitable when planning and analysing public places. The model is based upon 

four dimensions: ownership, management, accessibility and inclusiveness. The 

evaluation was performed using two different method strategies: case study in the form 

of observations and survey in the form of questionnaires. What is common about all 

different public places is that they contain a public life constructed by individuals and 

that the individuals are the ones who determine if the place is public or not. The 

dimensions accessibility and inclusiveness are based on the experiences of individuals 

and are suitable for evaluating a public place. The dimensions ownership and 

management are based on hard factors and not experiences and can therefore not be 

considered suitable for evaluation of public places. 

 
The conclusion is that the way the OMAI model illustrates public places makes the 

model easy to implement but it does not work quite as well for evaluating the public 

life. A model that takes aspects concerning experiences of individuals into account 

would be better when evaluating the public life at public places. 

 

Key words: Public place, the OMAI model, public sphere, open place, social life 
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Sammanfattning  

Samhällsplanerare står inför utmaningen att forma samhället för samtiden och 

framtiden. Offentliga platser är en del av samhället och är platser där alla kan vistas och 

nyttja området. De offentliga platserna är viktiga i det urbana samhället från ett 

demokratiskt perspektiv samt ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Gävle kommun har ett 

övergripande mål som lyder, att alla människor ska känna sig säkra vid offentliga 

platser och detta kan skapas genom att fler människor vistas på platsen.  

 

Syftet med studien är att ta reda på vad det finns för definitioner som förklarar vad 

offentliga platser är och hur en sådan plats är skapad, i syfte till en bredare förståelse 

och kunskap för ämnet. Sju offentliga platser i Gävle har utvärderats med hjälp av en 

modell som mäter offentligheten och som kallas OMAI-modellen. Målet med 

utvärderingen är att se om modellen är lämplig vid planering och analys av offentliga 

platser. Modellen utgår från fyra dimensioner: ägandeskap (ownership), förvaltning 

(management), tillgänglighet (accessibility) och öppenhet (inclusivness). Utvärderingen 

genomfördes utifrån två olika metodstrategier: fallstudie i form av observationer och 

undersökning i form av enkäter. Den gemensamma nämnaren för alla olika typer av 

offentliga platser är att de innehåller ett offentligt liv konstruerat av individer och att det 

är individer som avgör om platsen är offentlig eller inte. Dimensionerna tillgänglighet 

(hur tillgänglig platsen är) och öppenhet (om platsen tillgodoser samtligas behov) 

baseras på individers upplevelser och är lämpliga att använda för att utvärdera en 

offentlig plats.  Dimensionerna ägandeskap (vem som äger platsen) och förvaltning 

(vem som sköter platsen) är baserade på fakta och inte upplevelser och anses därför inte 

vara lämpliga vid utvärdering av offentliga platser.  

 

Slutsatsen är att OMAI-modellens sätt att illustrera offentliga platser är en enkel modell 

att genomföra och förstå men fungerar inte lika bra för att utvärdera det offentliga livet. 

En modell som tar med aspekter som baseras på individers upplevelser skulle vara 

bättre vid utvärdering av det offentliga livet vid offentliga platser.  

 

Nyckelord: Offentlig plats, OMAI-modell, offentlig sfär, öppen plats, socialt liv  
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Förord 

Examensarbetet skrevs som ett avslut till våra studier på Samhällsplanerarprogrammet 

på Högskolan i Gävle 2012-2015 och omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå. Vi som 

skrivit examensarbetet är Ida Törnhult & Frida Vilhelmsson och arbetet skrevs mellan 

30 mars 2015 – 31 maj 2015.  

 

Arbetet skrevs för att få djupare förståelse för vad en offentlig plats är och vilka olika 

typer av offentliga platser som finns idag. Offentliga platser är en del av det urbana 

samhället och anses vara en av de viktigaste komponenterna för det sociala livet. Vi 

tycker det är viktigt från en samhällplanerares perspektiv att vara införstådd med vad en 

offentlig plats är och hu de kan implementeras i samhället.  

 
Vi vill rikta ett tack till Gävle kommun Samhällsbyggnad för hjälp med tilldelad 

information angående de offentliga platserna.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ross Nelson från Högskolan i Gävle 

som hjälpt och stöttat oss mycket under examensarbetets gång med en positiv 

inställning.  

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till våra anhöriga som gett oss stöd och tid under 

examensarbetets gång.  

 

 

 
Gävle 2015 

 

Ida Törnhult och Frida Vilhelmsson 
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1. Inledning  

Samhällsplanerare står inför utmaningen att forma samhället för samtiden och 

framtiden. Enligt Goheen (1998) existerar det två typer av platser i en stad, den privata 

platsen och de offentliga platserna. De offentliga platserna representerar mötesplatser 

där alla kan vistas och nyttja området och som utgörs av bland annat vägar, gator, torg 

och parker (Polisen, 2015; Mehta, 2013). Begreppet offentlig plats går att spåra till 

antikens Grekland och har under tiden visat sig vara viktig för demokratin och för 

människans fysiska och psykiska hälsa (Mitchell, 1995; Villanueva et al., 2015). 

Ungefär hälften av världens befolkning anses idag leva i urbana miljöer och människor i 

dessa miljöer blir allt mer stillasittande. Tillgången till öppna offentliga platser är därför 

mycket viktig för hälsan (Boverket, 2013; Villanueva et al., 2015). Inom de urbana 

samhällena ökar mångfalden av människor och städerna blir allt mer mångkulturella 

vilket skapar fler önskemål och behov. Enligt Villanueva et al. (2015) ska de offentliga 

platserna vara anpassade och tillgängliga för alla och det är därför en stor utmaning för 

planerare att skapa offentliga platser i urbana samhällen.   

 
Ett av de snabbast urbaniserade länderna i Europa är Sverige (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2015a). En av de svenska kommunerna som anses ha ett urbant perspektiv är 

Gävle kommun som under en längre period haft en positiv befolkningstillväxt.  År 1970 

hade Gävle kommun en folkmängd på 84500 invånare och 2014 hade kommunen ett 

invånarantal på 98314 (SCB, 2015b). Gävle kommun har bland annat ett övergripande 

mål vilket är att alla människor ska känna sig säkra vid offentliga platser (Gävle 

kommun, u.å). En säkerhet vid offentliga platser kan skapas med hjälp av olika 

strategier och en sådan strategi är att skapa ”öppna-ögon-på-gatan” (Jacobs, 1961, 

refererad i Carmona, Tiesdell, Heat & Oc, 2010). Med detta menas att ju fler människor 

som vistas på platsen desto säkrare känns den. Om offentliga platser möter samtligas 

behov finns det en möjlighet att fler vill använda platsen och genom detta skapas den 

säkerhet som behövs för stadens offentliga liv och som Gävle kommun vill uppnå. 

 

1.1 Mål och syfte 

Gävles offentliga platser bör tillgodose allas behov för att alla människor ska känna sig 

välkomna och säkra på platsen. Vid en befolkningsökning behöver offentliga platser 

utvärderas och planeras utifrån dessa kriterier för att förhindra utanförskap, rädsla och 
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för att skapa levande offentliga platser med social interaktion. För att skapa och 

utvärdera offentliga platser behövs en förståelse för vad en offentlig plats är, dess syfte, 

användning och vad som finns i den. Langstraat och Van Melik (2015) har utvecklat en 

modell, OMAI-modellen, som utvärderar offentligheten vid offentliga platser utifrån 

fyra dimensioner: ägandeskap, förvaltning, tillgänglighet och öppenhet.  

 
Denna forskningsstudie utvärderar några av Gävles offentliga platser med hjälp av 

OMAI-modellen.  Syftet med studien är att ta reda på vad det finns för definitioner som 

förklarar vad offentliga platser är och hur en sådan plats är skapad. Målet är att, med 

hjälp av observationer och enkäter, tillämpa och utvärdera OMAI-metoden i Gävle för 

att klargöra hur väl modellen fungerar vid utvärdering av offentliga platser. 

 
Studien fokuserar på följande frågeställning: 

 Hur manifesteras offentliga platser i Gävle utifrån dimensionerna ägandeskap, 

förvaltning, tillgänglighet och öppenhet? 

 

1.2 Avgränsning 

Arbetet begränsades till mellan fem och åtta platser som skulle ligga inom en radie av 

högst två kilometer från Gävle centrum (figur 1). Detta för att det skulle finnas tid för 

att utföra observationer och för att enkäten inte skulle vara för tidskrävande att svara på, 

vilket kan leda till dålig svarsfrekvens. Avståndet valdes för att platserna skulle finnas 

inom de centrala delarna av Gävle stad för att många skulle veta var de ligger. De 

offentliga platserna skulle även vara en blandning mellan olika typer av offentliga 

platser som exempelvis torg och park. Varje typ av plats skulle representeras två gånger, 

exempelvis skulle det utvärderas två torg som Stortorget och Rådhustorget. Detta för att 

urskilja en tydlig skillnad, om sådan fanns, mellan de olika typerna samt hitta skillnader 

mellan de två exemplen som användes för typen. 
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Figur.1. Den gråa cirkeln utgör avgränsningsområdet, med en radie på cirka två kilometer från Gävle 

centrum. ©Lantmäteriet [i2014/00655]  

Gävle centrum 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning anser att en offentlig plats är, hur 

viktiga de är i dagens samhälle, hur de använts, vilka som ska använda platsen och hur 

planeringen för offentliga platser bör gå till. I avsnittet presenteras också OMAI-

modellens uppkomst och dess metod.  

 

2.1 Offentlig plats 

En plats i en stad kan definieras efter två huvudtyper. Offentlig plats eller privat plats 

(Goheen 1998). De offentliga platserna representerar mötesplatser där alla kan vistas 

och nyttja området och som utgörs av bland annat vägar, gator torg och parker (Polisen, 

2015; Mehta, 2013). I Sverige ägs oftast en sådan plats av kommunen (Polisen, 2015). 

Carmona et al. (2010) beskriver tre variationer av offentlig plats: externa-, interna- och 

quasi-offentliga platser. Externa offentliga platser är den mark och platser som finns 

mellan privata markinnehavare, som exempelvis torg, vägar och skog och dessa anses 

vara helt offentliga. Interna offentliga platser är dock inte lika tillgänga som externa. 

Exempel på interna offentliga platser är institutioner som bibliotek, museum samt buss-

och tågstationer, som har en begränsad tillgänglighet. De kan begränsas av exempelvis 

bestämda öppettider. Quasi-offentliga platser är privata platser men som allmänheten 

har en viss tillgång till. Till denna grupp tillhör platser som gallerior, bio och 

restauranger där det är ägarna som besitter rätten att reglera tillgängligheten och 

beteendet inom dessa platser (Carmona et al., 2010).  På senare tid har det uppkommit 

en tredje dimension av offentlig plats vilken är det elektroniska rummet och den 

kommunikativa teknologin (Mehta 2013; Mitchell, 1995). Det elektroniska rummet är 

styrt av media, datorer och internet där det finns olika forum där diskussioner, samtal 

och åsikter yttras. Mitchell (1995) menar att offentliga platser alltid kommer att finnas 

men att det inte bara behöver handla om fysiska platser i samhället.  

 

Begreppet offentlig plats går att spåra tillbaka ända till den grekiska antiken. Under 

denna tid var platsens funktion ett område där befolkningen kunde vistas och uttrycka 

sina åsikter, där det fanns affärer och marknader och där politiska beslut togs (Mitchell, 

1995). Offentliga platser idag har i stort sett samma funktion som under antikens 

Grekland menar Mitchell och platserna är därför viktiga delar i det demokratiska 

samhället. Även Goheen (1998) anser att offentlig plats alltid varit en plats där åsikter 

yttras och alltid kommer att vara. Befolkningen skapar sina egna offentliga platser 
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genom att uttrycka sina individuella åsikter. Offentliga platser är därför meningsfulla 

offentliga resurser och har blivit utsedda som ett starkt socialt och politiskt ideal i den 

moderna staden (Goheen, 1998). I samtidens utvecklade urbana städer är människan 

beroende av offentliga platser för funktionaliteten, för det sociala och för 

nöjesaktiviteter som exempelvis resor, shopping och social interaktion med andra 

människor (Mehta, 2013). Enligt Carmona et al. (2010) är offentliga platser en politisk 

arena, en arena för personlig utveckling som exempelvis tolerans mot andra, en neutral 

zon för social interaktion och en universell tillgänglighet som ska vara öppen för alla 

och som ska inkludera en mångfald av människor. Även Goheen (1998) ser offentliga 

platser som en arena av socialt liv som bidrar till en ökad bekantskapskrets, skapad av 

närhet, mångfald och tillgänglighet. 

 

2.2 Offentlig plats – ett komplext koncept 

Offentliga platser kopplas oftast endast till den fysiska platsen men är egentligen ett 

komplext koncept som kan delas in i två dimensioner: den fysiska och den mentala. 

Eftersom offentliga platser är ett mer komplicerat begrepp, är det svårt att skapa en 

avgörande definition vad en offentlig plats är och Carmona et al. (2010) menar att en 

offentlig plats kan ses från olika perspektiv beroende på vilken akademisk grupp som 

skådar platsen. Som exempel fokuserar politiska forskare på rättigheter och demokrati 

medan sociologer fokuserar på det historiska värdet i platsen. De olika perspektiven kan 

i stort delas in i två grupper: det objektiva perspektivet och det tolkningsbara 

perspektivet. Det objektiva perspektivet fokuserar på den fysiska platsen och det 

tolkningsbara perspektivet på att den offentliga platsen är uppbyggt av en social 

konstruktion: vilken uppfattas av individens tankar och som kan ändras konstant 

(Carmona et al., 2010).  Individernas olika uppfattningar är en bidragande faktor till 

varför det är svårt att skapa en definition för vad en offentlig plats är eftersom det kan 

skilja markant åt mellan människor samt ändras över tid. Även Mitchell (1995) anser att 

offentliga platser innehåller två saker: den materiella offentligheten och den offentliga 

sfären. Den materiella offentligheten syftar likt Carmona et al. till objektiva perspektiv 

för den fysiska gestaltningen av platsen och människors möjlighet att använda platsen, 

genom exempelvis bänkar och gångstråk. Den offentliga sfären kan kopplas ihop med 

det tolkningsbara perspektivet som menar att den offentliga platsen innehåller sociala 

formationer (Mitchell, 1995). 
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Enligt Varna och Tiesdell (2010) är det viktigare att förstå hur offentligheten inom en 

offentlig plats är uppbyggd istället för vad den offentliga platsen består av. Varna och 

Tiesdell anser att offentligheten kan förstås i två nivåer: den konceptuella och den 

praktiska nivån. Den konceptuella nivån handlar om hur individer förstår och upplever 

offentligheten i en plats och den praktiska nivån handlar om hur den fysiska befintliga 

platsen påverkar och skapar individernas uppfattning. Beteendet påverkas på grund av 

ett tvåvägsystem där platsen formas efter individernas uppfattning och där individernas 

uppfattning formas efter hur platser ser ut (Carmona et al., 2010).  Både Varna och 

Tiesdell och Carmona et al. menar att det är individen som avgör om platsen är offentlig 

eller inte.  

 

2.3 Offentliga platsers betydelse i den urbana miljön 

Ungefär hälften av den globala populationen lever i urbana miljöer och Villanueva et al. 

(2015) menar därför att mycket forskning har fokuserat på att försöka skapa indikatorer 

som förbättrar livskvalitén och hälsan för den växande populationen. Öppna offentliga 

platser menar Villanueva et al. är en sådan indikator som behövs för dagens urbana 

levnadsmiljöer och som påverkar människors psykiska och fysiska hälsa. Genom att det 

finns en närhet till öppna offentliga platser minskar riskerna för hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes samt depressioner. Detta för att tillgängligheten att röra sig och 

att vara socialt aktiv ökar (Villanueva et al., 2015). En social interaktion i form av 

mötesplatser bidrar till att invånarna deltar vid gemensamma aktiviteter, som i sin tur 

bidrar till bättre psykisk hälsa. Enligt Aptekar (2015) spelar mötesplatserna en stor roll 

för samspel mellan människor i området. Via mötesplatser skapas kopplingar mellan 

etniciteter, status, klass med mera. Aptekars åsikter stöds även av Goheen (1998) som 

menar att mötesplatser värdesätts av allmänheten för att skapa social interaktion mellan 

olika etniciteter och folkgrupper.   

 

Det finns många olika hot och rädslor i samhället. Människor är rädda för terrorism, för 

att bli påkörd av bilar och andra fordon, naturkatastrofer och för miljöproblem med 

mera (Carmona et al., 2010). Dock har det visat sig att den verkliga faran och att känna 

sig rädd inte samspelar. Till exempel känner sig kvinnor oftast otrygga men statistik 

visar att män utsetts för brott mer än kvinnor. Enligt Carmona et al. kan detta bero på att 

männen riskerar mer än kvinnor och att det är fler män som vistas ute. Rädsla och 
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osäkerhet driver oftast människor till privata platser istället till de offentliga platserna 

vilket skapar tomma platser i samhället och mer segregerade samhällen. Jacobs (1961, 

refererad i Carmona et al., 2010) argumenterar för att den ’offentliga freden’ fungerar 

genom ett volontär säkerhetsarbete istället för ett arbeta med hjälp av poliser och andra 

säkerhetsvakter. Ett volontärt arbete syftar till att de människor som vistas på platsen 

ska fungera som poliser och skapa en naturlig poliskontroll vilket kallas ”öppna ögon på 

gatan”. Forskning har visat att områden med bra integration har en lägre brottsstatistik 

än de platser som är segregerade (Carmona et al., 2010). Goheen (1998) och Aptekar 

(2015) menar att offentliga platser skapar en social interaktion mellan människor vilket 

motverkar segregationen. Det är därför viktigt att det finns offentliga platser med ett bra 

offentligt liv utifrån ett trygghetsperspektiv.  

 
2.4 Planering och utvärdering av offentliga platser 

Den offentliga platsens fysiska gestaltning kan enligt Varna och Tiesdell (2010) delas in 

i tre huvudområden: centralt och tillgängligt, den synliga åtkomsten samt trösklar och 

passager. Det förstnämnda handlar om platser som är strategiskt placerade vid ett 

välbesökt stråk, torg med mera. Den synliga åtkomsten behandlar hur individen ser på 

platsen, exempelvis om den känns välkomnande. Med trösklar och passager menas hur 

lätt det är att ta sig till platsen, om den är öppen på flera ställen eller om det bara går att 

komma in genom en väg. Den fysiska plats som förklarats har enligt Goheen (1998) 

planerats fram men atmosfären som skapar det offentliga vid platsen är inte skapad 

genom planering utan av individer. Mehta (2013) och Carmona et al. (2010) menar att 

fokus för urbana designers bör ligga på att stödja och skapa möjligheter för offentligt liv 

istället för att fokusera på att skapa offentliga platser. Det samband som finns mellan 

offentliga platser och det offentliga livet är dynamiskt och om det offentliga livet tar nya 

former leder det till att nya offentliga platser skapas (Varna & Tiesdell, 2010). 

Offentliga platser skapas efter det offentliga livets förändring och därför bör fokus ligga 

på att skapa och upprätthålla ett offentligt liv. 

 

Enligt Mehta ska designen av offentliga platser spegla medborgarnas behov eftersom att 

det är individens behov och användning som skapar offentligheten. Det offentliga livet 

är där den sociala interaktionen verkar (Carmona et al., 2010). Det finns analytiker som 

är eniga i att om det inte kan finnas en plats som kan tillgodose alla. För att lösa 

problemet, med att individer ser och uppfattar platser olika, anser dessa analytiker att 
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olika typer av offentliga platser ska överlappa varandra för att skapa ett utbud som 

tillgodoser alla (Carmona et al., 2010).  

 

Langstraat och Van Melik (2013) påstår att offentliga platsers karaktär har förändrats. 

Den största bidragande faktorn till denna förändring är att den privata sektorn blir 

alltmer inblandad i offentliga platser. Enligt Mehta (2013) har denna förändring bidragit 

till att det finns ett pessimistiskt tänkande att det offentliga rummet kommer att 

försvinna. Langstraat och Van Melik menar dock inte att offentliga platser kommer att 

försvinna utan de tror det motsatta, att de offentliga platserna kommer att öka. De menar 

att kommunen och den privata sektorn måste samarbeta med varandra “for the public 

goods” med vilket menas att skapa attraktiva, spektakulära och inbjudande platser. 

Langstraat och Van Melik har utvecklat en modell som gör det möjligt för den privata 

sektorn att kunna äga och styra en offentlig plats i rätt syfte och att de tillgodoser 

samtliga människor. Denna modell kallas för OMAI-modellen.  

 

2.5 OMAI-modellen 

Tidigare forskning visar på fyra olika metoder för att mäta hur offentlig en offentlig 

plats är. Den första modellen som på ett illustrativt sätt presenterade en offentlig plats är 

’The cobweb model’. Modellen utgår från tre observationsdimensioner: ägandeskap, 

förvaltning och tillgänglighet. Efter utveckling av ’The cobweb model’ kom ’The tri-

axel model’ vilken utgår från ägandeskap, förvaltning, platsens användare och hur den 

används. Den näst senaste modellen är ’The star model’ som utgår från fem 

dimensioner: ägandeskap, kontroll, hövlighet, amation och fysisk konfiguration.  Dessa 

tre modeller är det som är grunden till den nyaste modellen, OMAI-modellen 

(Langstraat & Van Melik, 2013).  

Langstraat och Van Melik (2013) anser att de tre ovannämnda modellerna är effektivare 

sätt att utröna vad en offentlig plats är än de attributlistor som tidigare använts. Dessa 

attributlistor har försökt att definiera begreppet offentlig plats. OMAI-modellen som 

Langstraat och Van Melik skapat presenteras i ett cirkeldiagram som består av fyra 

delar eller ”tårtbitar” som var och en utgör en dimension. Dimensionerna för OMAI-

modellen är: ägandeskap (vem äger platsen), förvaltning (vem sköter om platsen), 

tillgänglighet (hur tillgänglig är platsen) och öppenhet (hur inkluderande känns platsen).  
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Storleken på tårtbiten avgörs i en skala mellan ett till fyra. En låg siffra motsvarar att 

platsen är helt privat och en högre siffra motsvarar att platsen är helt offentlig.  

Dimensionen ägandeskap och förvaltning anser Langstraat och Van Melik (2013) vara 

lättast att mäta eftersom den är baserat på fakta. Det är det enklaste för den visar den 

rättsliga statusen av en plats och är en så kallad hård faktor. Tillgänglighet och öppenhet 

är svårare att definiera och utgör de mjuka faktorerna menar Langstraat och Van Melik. 

Att tillgängligheten är beroende på hur den fysiska miljön runt om hindrar eller 

underlättar människors tillgång till platsen. Faktorer som tas i fråga här är exempelvis 

kollektivtrafik, trappor, handikappramp och hur inbjudande platsens design är. 

Öppenheten handlar om hur väl platsen i fråga möter individens behov och kan mätas 

båda kvalitativt och kvantitativt. Den kvantitativa mätningen utgår från mångfalden av 

användare och den kvalitativa mätningen utgår genom att studera användarnas beteende 

och rörelse vid platsen (Langstraat & Van Melik, 2013). 
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3. Metod  

Forskningsstudien grundar sig i en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menas med kvalitativ ansats att 

arbetet fokuserar på att tolka och förstå människors uppfattningar och upplevelser. I en 

kvalitativ ansats kan resultatet av undersökningen påverkas av både forskaren och 

människans uppfattningar och upplevelser. Det är därför viktigt att den utgår från ett 

noggrant analysförfarande på grund av den komplexa verkligheten där helheten måste 

förstås genom att alla delarna analyseras som ett (Eriksson Barajas et al. 2013).  Den 

kvalitativa ansatsen har som mål att utveckla begrepp som ökar förståelsen för olika 

sociala fenomen som finns i deras naturliga miljö. För att nå fram till detta är det vanligt 

att data samlas in genom enkäter och observationer. Sammanställda data kan sedan 

innebära utveckling av teorier om de olika fenomenen (Eriksson Barajas et al., 2013).  

Med den kvantitativa ansatsen menas att resultatet ordnas och klassificeras statistiskt. 

Målet med ansatsen är att det statistiska resultatet ska baseras på god reliabilitet och 

validitet för att få ett starkare argument. Den kvantitativa ansatsen redovisas statistiskt i 

form av diagram, medelvärde, procent med mera (Eriksson Barajas et al., 2013).  

 

Den huvudsakliga metoden i denna forskningsstudie kommer vara baserad utifrån den 

kvalitativa ansatsen. Studien består av observationer och enkäter för att få en 

uppfattning om hur de offentliga platserna upplevs. De metodstrategier som använts är 

fallstudie och undersökning. Fallstudien används i form av observationer över de olika 

platserna för att få en uppfattning om hur platserna ser ut, var de ligger och vilka 

funktioner platsen tillhandahåller som allmänheten att nyttja. Undersökningen används i 

form av en enkätundersökning som människor boendes i Gävle kunde genomföra.  

3.1 Valda platser 

För att på ett enkelt sätt kunna applicera OMAI-modellen valdes sju specifika offentliga 

platser ut i Gävle. Dessa sju är olika typer av offentliga platser som torg, parker, 

innergårdar samt en öppen plats vid ett bostadsområde. Platserna består av Stortorget, 

Rådhustorget, Stenebergsparken, Brunnsparken, innergård i Sätra, innergård på Öster 

samt en öppen plats på Gävle strand (figur 2).  Dessa platser kommer att utvärderas med 

hjälp av observationer och enkätundersökningar. För en djupare beskrivning av 

platserna se resultatavsnittet 5.2 Observationer.  
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Figur 2. Kartan visar lokaliseringen av de utvalda platserna i Gävle. ©Lantmäteriet [i2014/00655] 

Platserna som visas i figur 2 är belägna i Gävle och är olika typer av platser som ligger i 

olika stadsdelar:  

1. Stortorget är ett torg beläget i Gävle stadscentrum mellan Nygatan, Norra 

Kansligatan, Kaplansgatan samt Drottninggatan.  

2. Rådhustorget är ett torg som är beläget mellan Norra Kungsgatan, Nygatan, 

Norra Rådmansgatan samt Drottninggatan.  

3. Stenebergsparken är en av Gävles större parker och ligger på Brynäs i Gävle. 

Parken är belägen mellan Brynäsgatan, Första Tvärgatan samt Pumpmakargatan.  

4. Brunnsparken är en mindre park på Söder, nära Gävle centrum. Parken är 

belägen mellan Brunnsgatan, Bergsgatan, Luthergatan samt Södra 

Stapeltorgsgatan. 

5. Innergården i Sätra tillhör Högskolan i Gävles studentbostadsområde. Platsen är 

belägen mellan Glaciärvägen, Sicksackvägen, Pinnmovägen samt Sätrahöjden. 

1. Stortorget 

2. Rådhustorget 

3. Stenebergsparken 

4. Brunnsparken 

5. Innergård Sätra 

6. Innergård Öster 

7. Öppen plats Gävle 

Strand 

 

 

5 

 

2 

 

7 

3 

4 

 

1 

 

6 



 

13 

 

6. Innergården på Öster är en innergård tillhörande Gavlegårdarna. Platsen är 

belägen intill Näringsgatan på Öster. 

7. Gävle Strand är ett av de nybyggda bostadsområdena i Gävle och ligger ut mot 

Gävles gamla hamnområde. Den öppna platsen är belägen i det nybyggda 

bostadsområdet och ligger intill Norra Skeppsbron och Redargatan. 

 

3.2 Observationer 

För att få en övergripande insikt över hur de olika platserna såg ut och är uppbyggda 

gjordes en observation vid alla platser. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att genom 

att använda observationsmetoden kan observatören via hörsel och syn skapa sig en 

uppfattning över vad som händer på en plats i dess naturliga miljö. Inför 

observationen skapades två tabeller utifrån OMAI-modellens dimensioner. Detta för att 

enkelt kunna fylla i de uppgifter som behövdes för att det senare skulle vara enkelt att 

utläsa resultatet. I tabellerna fylldes uppgifter om var platsen låg, vad den hade för 

funktioner och till vad den kunde användas samt en allmän övergripande beskrivning av 

platsen. Under observationerna betygsattes platserna efter en skala mellan ett till fyra 

efter OMAI-modellens metod (se avsnitt 2.5 OMAI-modellen). Foton togs även under 

observationstillfället. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Som komplettering till observationen gjordes en enkätundersökning som skickades ut 

digitalt via internet. Enkäten skapades online med hjälp av webbsidan 

www.webbenkater.com (bilaga 1) och spreds digitalt via det sociala mediet Facebook. 

Detta forum användes för att enkäten skulle nå ut till en stor mängd människor på en 

kort tid. Enkäten bestod av frågor med tre olika typer av svarsalternativ: skriva ett kort 

eget svar med ett begränsat antal tecken, ett svar med obegränsat antal tecken samt 

klicka i frågor med förbestämda svarsalternativ. Enkätundersökningens syfte var att få 

en uppfattning om hur Gävles invånare upplever de utvalda offentliga platserna och hur 

dessa platser använts. De första två frågorna var ”kryssa i frågor” med möjlighet att 

endast välja ett svarsalternativ. Fyra av frågorna var ”kryssa i frågor” med 

flersvarsalternativ och de behandlade frågorna om:  

 Vilka platser personen besökt  
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 Hur ofta personen besöker platserna 

 Hur personen ser på dimensionerna öppenhet och tillgänglighet vid platsen 

 Hur personen använder platsen  

 

De två sista frågorna hade ett svarsalternativ där personen själv fick skriva ett essäsvar 

och dessa frågor handlade om: 

 Varför personen inte hade besökt någon av platserna (om så var fallet)  

 

 Vad en offentlig plats enligt personen 

 

Enkäten som skapades bestod av totalt nio frågor som var utformade med olika 

svarsalternativ. Utformningen av frågorna var i sig viktig för att få en enkel och 

lättförståelig enkät som personerna kände att de kunde och ville svara på. Enligt Trost 

(2012) kan utformningen av enkätfrågor påverka hur svaren ser ut. Trost menar att 

småsaker kan påverka individens uppfattning av frågorna och det är därför viktigt att 

utforma frågorna på ett korrekt sätt från början. Följande text beskriver syftet med 

frågorna.  

 

Kön & Ålder 

Den första och andra frågan i enkäten är en form av sakfrågor där den första handlar om 

den svarande är en man eller kvinna och den andra handlar om hur gammal den 

svarande var. Dessa frågor skulle ge en övergripande bild av hur bred mångfald av 

människor som svarade.  

 

Har du någon gång besökt någon av dessa platser?  

Den tredje frågan i enkäten behandlar om den svarande har besökt någon av de sju olika 

offentliga platserna. Detta är en sakfråga där det finns tydliga faktiska förhållanden där 

svaret antingen är att personen varit på platsen eller inte. Frågan ansågs vara viktig för 

resterande frågor i enkäten.  

 

Hur ofta besöker du platserna?  

Den fjärde frågan i enkäten utgår från föregående fråga och behandlar hur ofta platserna 

besöks och bestod av fem svarsalternativ: aldrig, endast en gång, enstaka tillfällen, 

regelbundet och vet ej. Detta är en typisk attityd- eller åsiktsfråga (Trost, 2012). Frågan 
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visar i detta fall individens uppfattning om sina besök, vars resultat kan via en 

jämförelse mellan platserna ge en förståelse för varför vissa platser besöks mer och 

vissa mindre.  

 

Hur upplever du att perspektivet tillgänglighet/öppenhet spelar in på platserna?  

De två nästkommande frågorna är även de attityd- och åsiktsfrågor som behandlar hur 

personerna upplever de två perspektiven tillgänglighet samt öppenhet, det vill säga hur 

tillgänglig och hur anpassad platsen anses vara för samtliga. Svarsalternativen är 

uppbyggda enligt OMAI-modellens betygsskala från ett till fyra. Dessa frågor är 

grunden för studien eftersom de utgår från OMAI-modellen. Resultatet från denna fråga 

sammanställdes i cirkeldiagram som redovisar offentligheten för varje plats.  

 

Hur använder du platsen?  

Den sjunde frågan behandlar hur individen använder de olika offentliga platserna. Det 

är en typisk tabellarisk fråga där flera svarsalternativ finns. En tabellarisk fråga är en 

klar och tydlig uppställning av svarsalternativen för att enkelt förstå helheten (Trost, 

2012). Frågan behandlar alternativ som: utför fysisk aktivitet, solar, använder som 

passage, om platsen används genom arbetet med mera. I frågan fanns möjligheten att 

klicka i flera svar på varje plats eftersom flera aktiviteter kan utföras på en plats. Syftet 

med denna fråga var att få en översikt hur människor använder sig av offentliga platser. 

Till exempel för att se om det finns skillnad mellan en park och ett torg eller skillnad 

mellan två parker.   

 

Om du inte besökt någon av platserna, varför? och Vad är en offentlig plats för dig? Ge 

exempel. 

De två sista frågorna är så kallade öppna frågor där de svarande kan med valfritt antal 

ord skriva ett helt eget svar utan att vara påverkad av några alternativ. Dessa frågor är 

viktiga för att få svar på möjliga anledningar till att de offentliga platserna inte besökts. 

Detta för att kunna se ett samband mellan de som besöks minst och om det finns en 

gemensam komponent mellan dessa. Den sistnämnda frågan gav individen en möjlighet 

att uttrycka sina egna tankar och åsikter om en offentlig plats. Denna fråga ska kunna 

ger ett resultat gällande vad människorna efterfrågar som ska finnas i en offentlig plats. 

Detta svar kan sedan jämföras med vad tidigare forskning anser att en offentlig plats är. 
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Det är viktigt att utbudet av de offentliga platserna stämmer med efterfrågan för att det 

ska finnas ett offentligt liv inom platserna. 

 

3.4 Sammanställning av observationer och enkät 

Observation- och enkätresultat sammanställdes via tabeller och diagram (bilaga 2-3) 

samt genom en sammanställning enligt OMAI-modellens cirkeldiagram. Cirkeln 

innehåller fyra nivåer som ska utgöra de fyra stegen i offentlighetsskalan. Varje tårtbit 

representerar en dimension i OMAI och utformningen av tårtbiten är beroende på vilken 

nivå dimensionen betygsatts. Nivå ett, som menas att dimensionen är helt privat, är den 

del närmast mitten och nivå fyra, det vill säga att dimensionen är helt offentlig, är delen 

längst bort från mitten (figur 3). Är cirkeln helt ifylld anses platsen vara helt offentlig 

(Langstraat & Van Melik, 2013). Betygsättningen från observationerna skedde under 

observationen och baserades efter observanternas upplevelse efter att skådat vissa 

betydelsefulla faktorer. För dimensionen tillgänglighet var gång- och cykelvägar till 

området, kollektivtrafik i närheten, parkering för bilar, höjdskillnader och markunderlag 

några av de betydelse fulla faktorer kunde påverka tillgängligheten till området. För 

dimensionen öppenhet var det viktigt att se hur inbjudande området var och en 

betydelsefull faktor som påverkade detta var utbudet av användningsytor som 

exempelvis sittplatser, lekplatser, bollplaner. Även barriärer såsom staket och högt 

buskage som ramade in området observerades eftersom staket kan kännas mindre öppet 

och mindre inbjudande. Från enkätsvarens betygsättning räknades medelvärdet ut för 

dimensionerna tillgänglighet och öppenhet (bilaga 2). 

  

Figur 3. Illustration av skalfördelningen i cirkeldiagrammet enligt OMAI-modellen  

Tillgänglighet 

Förvaltning 

Öppenhet 

Ägandeskap 
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4. Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet och svarar på studiens forskningsfrågor. Kapitlet 

innehåller fyra avsnitt som presenterar vad det finns för typer av offentliga platser, 

observationsresultatet, enkätresultatet och resultatet utifrån OMAI-modellen.    

4.1 Observationer 

De sju olika offentliga platserna i Gävle observerades vid ett tillfälle. Under 

observationen kontrollerades samt betygsattes även OMAI-modellens fyra aspekter: 

ägandeskap, förvaltning, tillgänglighet och öppenhet.  Betygsättningen presenteras i 

avsnitt 4.4. Följande text är en kort sammanfattning av vad som observerades vid de sju 

offentliga platserna.  

 

Stortorget  

Stortorget är beläget i Gävles centrum mellan Nygatan, Norra Kansligatan, 

Kaplansgatan och Drottninggatan. Torget används för sociala möten, handel och fysisk 

aktivitet och är utrustat med torghandel, sittplatser och lekställning för barn (figur 4). 

Det är liten mängd växtlighet på platsen och mycket oanvänd yta. Det är också mycket 

rörelse på platsen. 

 

Figur 4. En del av Stortorget (Foto: Frida Vilhelmsson 2015). 

 

Rådhustorget  

Rådhustorget är beläget i Gävles centrum mellan Norra Kungsgatan, Nygatan, Norra 

Rådmansgatan samt Drottninggatan. Torget används som en knutpunkt för 

kollektivtrafik och som en mötesplats. Torget är stort till ytan och det finns bänkar, en 

fontän, busshållplatser, grönska med mera (figur 5). 
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Figur 5. En del av Rådhustorget med Rådhuset i bakgrunden (Foto: Frida Vilhelmsson 2015).  

 

Stenebergsparken  

Stenebergsparken ligger på Brynäs mellan Brynäsgatan, Första Tvärgatan samt 

Pumpmakargatan. Parken är en av de större parkerna i Gävle och är utrustad med många 

gräsytor, asfaltsytor och grusgångar (figur 6). Det finns även en minigolfbana, 

skateboardyta, lekplats och en liten scen.  

 

Figur 6. En del av Stenebergsparken med grönytor samt gång- och cykelbanor (Foto: Frida Vilhelmsson, 

2015).  

 

Brunnsparken  

Brunnsparken ligger på Söder i Gävle mellan Brunnsgatan, Bergsgatan, Luthergatan 

samt Södra Stapeltorgsgatan. Parken ligger nära Gävle centrum och är en mindre park. 

Den innehåller stora gräsytor, grusgångar, bänkar, mycket växtlighet och en lekpark 

samt en inbjudande ingång till parken (figur7). 
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Figur 7. En del av Brunnsparken med byggnaderna runt om. (Foto: Frida Vilhelmsson 2015).   

 

Innergård Sätra  

Innergården ligger i Sätra norr om Gävle centrum mellan Glaciärvägen, Sicksackvägen, 

Pinnmovägen och Sätrahöjden och ligger i Högskolan i Gävles studentbostadsområde. 

Innergården är stor med stora öppna ytor och innehar en skateboardramp, basketplan 

samt en lekplats (figur 8). Det finns många bänkar och cykelbanor i området. 

 

Figur 8. Innergården i Sätra innehar en basketplan, skateboardpark och grönytor. (Foto: Frida 

Vilhelmsson, 2015).  

 

Innergård Öster  

Innergården ligger i stadsdelen Öster i Gävle vid Näringsgatan. Den ligger intill ett 

bostadsområde ägt av Gavlegårdarna. Ytan är liten och husen står nära intill innergården 

vilket skapar en trädgårdskänsla (figur 9). I innergården finns det en lekplats men dock 

inga bänkar.  
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Figur 9. Innergården på Öster innehar endast en liten gräsyta och en lekplats (Foto: Frida Vilhelmsson 

2015).  

 

Öppen plats Gävle Strand  

Platsen för studien ligger ute vid Alderholmen i Gävle inom ett större bostadsområde 

nära Gävles gamla hamn. Platsen har stora ytor och innehåller mötesplatser och 

sittplatser intill vattnet och intill finns bostäder samt gångvägar. Det finns ingen 

växtlighet och inga grönytor (figur 10). 

 

Figur 10. Fotot visar den öppna platsen längst ut på Gävle Strand. Platsen innehar endast ett fåtal 

sittplatser och saknar växtlighet. (Foto: Frida Vilhelmsson 2015).  

 

4.2 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen, som bestod av nio frågor i olika former, har sammanställts i 

diagram och tabeller för att enkelt visa ett resultat som sedan kunde utvärderas (bilaga 

2-3). Det var totalt 80 stycken som svarade på enkäten. En sammanställning av 

enkätresultatet redovisas i detta avsnitt.  
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Ålder  

Åldern på de svarande hade en bred variation med den yngsta svarande som var 15 år 

och den äldsta svarande som var 77 år. Majoriteten av de svarande var i åldersspannet 

20-29 år som var 36 stycken.  

 

Kön  

Svarsfrekvensen mellan kvinnor och män skilde sig mycket åt. Antalet kvinnor som 

svarade var 57 stycken (71 %) och antalet män var 23 stycken (29 %).  

 

Har du någon gång besökt någon av platserna?  

Resultatet visar att Stortorget, Rådhustorget samt Gävle Strand är de platser som flest 

personer besökt i Gävle. Stortorget var den plats som hade besökts mest och hade 

besökts av samtliga svarande. Innergården i Sätra är den plats som har besökts av minst 

antal personer. 

 

Hur ofta besöker du platserna?  

Besökskontinuiteten på de olika platserna stämmer överens med föregående fråga. Det 

visar sig att Stortorget och Rådhustorget har besökts regelbundet. Innergården i Sätra 

och innergården på Öster har flest antal svarande som aldrig besökt dessa platser.  

 

Hur upplever du att perspektivet tillgänglighet spelar in på platsen?  

Perspektivet tillgänglighet hade de svarande varierade uppfattningar om på alla de olika 

offentliga platserna. De centrala torgen och parkerna visade sig uppfattas som väldigt 

publika medan innergårdarna upplevdes som privata med publika inslag. Samtliga 

platser har ett minimum av tre svarande som tycker platsen känns helt offentlig. 

Resultatet visar att upplevelsen och känslan av en plats uppfattas olika mellan individer.  

 

Hur upplever du att perspektivet öppenhet spelar in på platsen?  

Även dimensionen öppenhet hade de svarande olika uppfattningar om för de offentliga 

platserna. Detsamma gäller här som för dimensionen tillgänglighet, att de centrala 

torgen och parkerna visade sig uppfattas som mestadels publika medan innergårdarna 

uppfattades som mer privata.  
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Hur använder du platsen?  

De svarande använder platserna i olika syften beroende på vilken plats det handlar om. 

De flesta platserna användes som en mötesplats samt som en passage, särskilt 

Stortorget, Rådhustorget och Gävle strand.  

 

Om du inte besökt någon av platserna, varför?  

Resultatet visade att anledningen till att vissa platser inte besökts var att de svarande 

inte hade något ärende i det specifika området. Det visar sig att lokaliseringen har en 

stor betydelse för hur besökskontinuiteten kommer att se ut. En offentlig plats som 

ligger centralt och nära olika samhällsfunktioner som kollektivtrafik, handel, arbete, 

skola och barnomsorg visar sig ha en högre besökskontinuitet för att platsen besöks i 

samband med ett ärende.  

 

Vad är en offentlig plats för dig?  

Resultatet visade att de flesta svarande såg en offentlig plats som en plats där alla är 

välkomna dygnet runt. Platser som Stortorget och Rådhustorget kom ofta upp som 

exempel på vad de svarande tyckte var bra exempel på offentliga platser.  

 

4.3 OMAI-sammanställning  

Detta resultat kommer att presenteras på ett liknande sätt som OMAI-modellens skapare 

Langstraat och Van Melik (2013) föreslår. Resultatet kommer att presenteras i två 

cirkeldiagram, ett som representerar resultatet från observationerna och ett för resultatet 

från enkäten. Dimensionerna ägandeskap och förvaltning har samma resultat för 

observationen och enkäten. Dessa dimensioner är vad Langstraat och Van Melik kallar 

för hårda faktorer som är faktabaserade och bedöms inte efter upplevelser. Genom 

kontakt med Samhällsbyggnad på Gävle kommun visade det sig att alla platserna ägs 

och sköts av antingen Gävle kommun eller hyresrättsföreningen Gavlegårdarna som är 

ett kommunalt bostadsbolag (Gavlegårdarna, u.å). Vid denna studie ansågs dessa vara 

en fyra på betygsskalan och är helt offentliga. 

4.3.1 Stortorget 

Stortorget har uppnått full nivå för samtliga dimensioner från enkätresultatet vilket visar 

att befolkningen upplever platsen som helt offentlig (figur 11a). Platsen har även under 

observationen uppnått full nivå på alla fyra dimensionerna och anses vara helt offentlig 



 

23 

 

(figur 11b).   

 

Figur 11. (a) Resultatet från enkäterna och (b) resultat från observationen anser att platsen är helt 

offentlig.  

4.3.2 Rådhustorget 

Rådhustorget visar samma resultat som Stortorget och upplevs vara helt offentlig av 

befolkningen (figur 12a). Resultatet av observationen skiljer sig från enkätresultatet 

(figur 12b). Dimensionerna tillgänglighet resulterade lika i både observationen och 

enkäten men öppenhet ses vara sämre än vad enkätresultatet visar. 

Observationsresultatet för öppenhet beror på att platsen inte uppfyller alla krav och 

behov för alla människor, exempelvis fanns det ingen funktion som tillgodosåg barnens 

behov.  

 

Figur.12. (a) Enkätresultatet anser att Rådhustorget är helt offentlig. (b) Observationsresultatet anser att 

dimensionen öppenhet är offentlig men med privata inslag. 

 

4.3.3 Stenebergsparken 

Stenebergsparken visar något sämre resultat än Stortorget och Rådhustorget. 

Dimensionerna öppenhet och tillgänglighet har inte uppnått högste betyg utan resulterar 

a b 

a b 
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i en tre i betygskalan. De enkätsvarande upplever att platsen inte är fullt tillgänglig för 

alla och inte fullt uppfyller kraven på aktiviteter för alla människor (figur 13a). 

Observationerna resulterade i full nivå på alla fyra aspekterna och anses som helt 

offentlig (figur 13b). Parken hade stora öppningar som var välkomnande och det fanns 

gång- och cykelbanor, bilväg samt kollektivtrafikförbindelse till platsen. Platsen 

tillhandahöll funktioner och områden som tillgodosåg många människors behov.  

 

Figur.13. (a) Enkätresultatet anser att dimensionerna tillgänglighet och öppenhet är offentlig men 

innehåller privata inslag och (b) visar observationsresultatet som anser att platsen är helt offentlig.  

4.3.4 Brunnsparken 

Brunnsparken visar samma enkätresultat som Stenebergsparken med något lägre poäng 

på öppenhet samt tillgänglighet (figur 14a). Observationsresultatet tyder på att 

dimensionen tillgänglighet är helt offentlig eftersom bil-, gång-och cykelvägar samt 

kollektivtrafik passerar parken samt att platsen innehar många öppningar som skapar en 

välkomnande känsla. Platsen tillhandahöll dock inte funktioner som tillgodosåg 

samtliga människors behov, vilket medför ett något sämre resultat för öppenhet (figur 

14b).   

 

Figur.14. (a) Öppenhet och tillgänglighet är enligt enkätresultaten offentliga med privata inslag. (b) 

Observationsresultat anser att öppenhet är offentlig med privata inslag. 

a b 

a b 
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4.3.5 Innergård Sätra 

Innergården i Sätra skiljer sig från både torgen och parkerna. Enligt enkätsvaren upplevs 

både tillgänglighet och öppenhet som privata med publika inslag, vilket skapar en mer 

privat känsla över området (figur 15a). Enkätsvaren visar även kopplingen att platsen 

inte är lika välbesökt som torgen och parkerna. Observationsresultatet för innergården i 

Sätra anses vara mer offentlig än enkätresultatet (figur 15b). Innergården innehar stora 

öppningar intill området vilket känns välkomnande. Gång- och cykelväg passerar 

området men kollektivtrafik och bilväg passerar en bit från platsen. Ifrån vägen syns 

inte platsen och det skapade en privat känsla. Tillgänglighet resulterade därefter med att 

vara offentlig med privata inslag. Platsen innehöll många olika funktioner som 

skateboardramp, bänkar, basketplan och lekplats. Dock var de flesta funktioner riktade 

till ungdomar vilket resulterade i att öppenhet anses vara offentlig med privata inslag.  
    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. (a) Enkätresultatet anser att öppenhet och tillgänglighet är privat med offentliga inslag. (b) 

Observationsresultatet anser att tillgänglighet och öppenhet är offentlig med privata inslag.  

 

4.3.6 Innergård Öster 

0Enkätsvaren för innergård Öster anser att öppenhet och tillgänglighet är privat men 

innehåller offentliga inslag (figur 16a).  Observationsresultatet visar att dimensionen 

tillgänglighet anses vara helt privat (figur 16b). Öppningen till innergården är liten och 

husen runt om står tätt intill vilket inte skapar en välkomnande känsla. Gång- och 

cykelbanor, bilväg samt kollektivtrafik finns nära området vilket gör att det är enkelt att 

ta sig till området och får tillgänglighet att hamna på nivå två i betygsskalan. Öppenhet 

anses vara privat med publika inslag. Detta för att innergården endast innehar en 

lekplats och inte tillgodoser alla människors behov.  

 

a b a 
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Figur.16. (a) Enkätresultaten anser att tillgänglighet och öppenhet anses vara privat med offentliga inslag. 

(b) Observationsresultatet anser att tillgänglighet anses vara privat och öppenhet privat med offentliga 

inslag. 

4.3.7 Öppen plats i Gävle Strand 

Enligt enkätresultaten upplevs Gävle Strand vara mer offentlig än privat (figur 17a). 

Dimensionerna öppenhet och tillgänglighet anses vara offentlig med privata inslag.  

Observationsresultatet för den offentliga platsen vid Gävle strand visas i figur 17b. 

Platsen ligger långt ifrån busshållplatser och långt ut mot havet. Platsen är svår att hitta 

och svår att ta sig till via kollektivtrafik. Det finns gott om gång - och cykelbanor och 

området är öppet vilket gör att dimensionen tillgänglighet anses vara privat men 

innehåller offentliga inslag. Inom platsen finns det många sittplatser vilket tillgodoser 

många människors behov. Platsen ligger i ett bostadsområde och platsen består 

mestadels av betong vilket begränsar användningen av platsen och skapar inte en 

välkomnande känsla. Öppenhet anses vara privat men innehåller offentliga inslag.  

Enligt observationsresultatet är inte denna plats ansedd att vara en bra offentlig plats 

men trots detta visar enkätresultatet att många använder platsen.  

 

Figur 17. (a) Enkätresultatet anser att öppenhet och tillgänglighet är offentlig med privata inslag och (b) 

observationsresultatet anser att dessa dimensioner är privat med offentliga inslag.  

 

  

a 

a b 
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5. Diskussion 

Följande avsnitt redovisar diskussioner kring vad som hänt under arbetets gång, 

problem som uppkommit, vad som kunde ha gjorts annorlunda för ett bättre resultat 

samt diskussioner om resultatet. Kapitlet är indelat i två delar, metoddiskussion samt 

resultatdiskussion.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Observationerna genomfördes endast en gång en vardag under dagtid. Resultatet 

baserades därför på den aktivitet och rörelse bland människor som skedde under dagen, 

vilken visade sig vara ett fåtal människor. Anledningen till detta resultat är troligen att 

majoriteten av människorna jobbar eller går i skolan under dagen, vanligen mellan åtta 

på morgonen och fem på kvällen. Detta resultat är därför endast ett pålitligt resultat för 

utvärdering av platsers användning under dagen men är inte pålitligt för utvärdering av 

platsen användning överlag under dygnet. Fler observationer kunde ha genomförts för 

att få en bättre överblick av platsens användning. Biggam (2012) menar på att syftet och 

tidpunkten för observationen är grundläggande för ett pålitligt resultat. Det borde därför 

ha genomförts observationer under dagen och kvällen samt under flera dagar. Under 

vardagar arbetar många fler än vid helgdagar och rörelsefrekvensen mellan människor 

kunde ha utvärderats om observationen genomfördes under en vardag och en helgdag. 

Anledningen till att det inte utfördes fler observationer var att observationsdelen ansågs 

från början som en kompletterande metod till enkäten samt teoridelen. På grund av det 

prioriterades förberedningar för enkät samt OMAI-modeller, vilket ledde till att vid 

insikten i att fler observationer borde genomförts fanns inte tiden som behövdes för 

detta kvar.   

 

Ambitionen med enkäten var att så många som möjligt skulle ha möjlighet att svara. 

Studien hade en tidsbegränsning och det behövdes många svar på en kort tid och därför 

användes det sociala mediet Facebook för att enkäten snabbt skulle delas mellan 

människor. Det förväntade åldersspannet var mellan 20 till 50 år men det verkliga 

åldersspannet var mycket större där den yngsta var 15 år och den äldsta 77 år. Trots det 

stora spannet var majoriteten av de som svarade mellan 20 och 30 år. Två troliga 

förklaringar till att få äldre och ungdomar svarade kan antas. Det första är att det krävs 

åtkomst till internet för att svara på enkäten vilket inte alla har. Den andra förklaringen 
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är att det även krävs ett ”Facebookkonto”. Många som har tillgång till internet har inte 

ett sådant konto eller använder inte detta konto. Facebook är ett socialt media som är bra 

att använda sig av när många svar på en kort tid eftersträvas, men för att nå ut till alla 

krävs flera sätt att dela enkäten. Till exempel kunde utskrivna enkäter delats ut inom 

staden och via mejl. Trots brister i delningen av enkäten visade sig åldersspannet vara 

större än vad som förväntades och också antalet svarande. Det förväntade antalet var 

mellan 30 till 40 personer men resulterade i ett antal om 80 personer. Målet var att 

uppnå det förväntade resultatet i åldersspannet och antalet svarande och båda 

uppfylldes. Enkätresultatet visade dock att det var en ojämn fördelning mellan män och 

kvinnor bland de svarande. Fördelningen var 71 % kvinnor och endast 29 % män. 

Resultatet kan tolkas på olika vis, med en tolkning som att det är fler kvinnor än män 

som besöker platserna, men på grund av den inte helt fullständiga delningen av enkäten 

bör detta inte tolkas så. En anledning till denna skillnad kan bottna sig i att fler kvinnor 

än män valde att svara på enkäten vilket kan bero på att frågor av denna typ intresserar 

fler kvinnor än män.  

  

Utifrån enkätresultaten framgick det att det var många som använde den offentliga 

platsen på Gävle Strand och använde denna som en mötesplats, passage och som ett 

promenadstråk. Detta resultat var förvånande med tanke på att under observationerna 

ansågs platsen inte vara anpassad för dess ändamål. Platsen låg långt ifrån vägar och 

kollektivtrafik och nära havet, var svår att hitta till och låg bland nybyggda hus samt 

intill ett område under byggnation vilket inte gav ett fridfullt intryck för promenader. 

Gävle Strand tillhandahåller en park som är en del av Jungfruparken. Denna park ligger 

närmare centrum, i början av stadsdelen Gävle Strand samt nära bilväg, kollektivtrafik, 

restaurang och café och har funktioner som ett grönområde, brygga, lekplats och 

skateboardpark. Eftersom resultaten skiljer sig markant mellan enkätresultatet och 

observationsresultatet kring platsen vid Gävle Strand är det troligt att många av de 

svarande på enkäten misstog sig och svarade för en närliggande park beläget på Gävle 

Strand. Bilder på platserna fanns i enkäten men dock saknades det en karta. Vi tror att 

en karta skulle ha undvikit misstolkningar men på grund av en begränsad storlek på 

bilder kunde ingen karta infogas i enkäten. Vid frågan ”Om du inte besökt platsen, 

varför?” visade resultatet att många inte visste var platserna låg. Detta är ännu en 

indikator på att det skulle ha varit lämpligt med en karta.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det finns en skillnad mellan observationerna och enkäterna i fråga 

om vad de säger om dimensionerna tillgänglighet och öppenhet samt om hur platsen 

upplevs. Denna skillnad tror vi bottnar sig i den information och kunskap som finns hos 

individen samt att vi som observatörer såg platsen och under samma gång antecknade 

vad som sågs medan de svarande på enkäten fick svara utifrån sitt minne från senaste 

besöket. Vi kunde även endast under observationen fokusera på att se platsen utifrån 

OMAI-modellens perspektiv och kunde bortse från sina egna omdömen om platsen 

samt från andra aspekter som ljud och ljus. De individer som svarade på enkäten fick en 

kort informationsbeskrivning om OMAI-modellen och dess dimensioner men under 

deras svar kan de ha påverkats av sina egna omdömen från det minne som de upplevde 

platsen senast. Enligt Carmona et al. (2010) är individers mentala bild av platserna 

under en ständig konstruktion och kan ändras från dag till dag. Det som enkätresultatet 

visar är som sagt vad människor minns och vi tror att minnet bestäms av det som är 

märkbart i platsen och detta resultat kan därför spegla den närmaste förklaringen till hur 

platsen bör vara utformad. 

 

OMAI-modellens koncept är att få en överblick hur de offentliga platserna upplevs och 

hur offentliga det är. Alla dimensionerna i modellen är inte lika lätta att mäta. Som 

Mehta (2013) menar måste fokus ligga på platsens tillgänglighet istället för vem som 

äger och sköter platsen. Gävle kommun menar att platserna som denna studie fokuserat 

på antingen är ägda av kommunen eller hyresrättsföreningen Gavlegårdarna. Detta 

resulterade i att två av fyra dimensioner inte kunde mätas utifrån människors upplevelse 

trots att det är människor som skapar offentligheten inom en offentlig plats. Vi 

instämmer alltså med Mehta som menar att det är individen som bestämmer om platsen 

är offentlig eller inte och att det är människorna som utgör offentligheten i platsen och 

som skapar det offentliga livet. Det som vi tycker saknas med OMAI-modellen är en 

dimension som utvärderar hur platsen använts. Modellens dimension tillgänglighet 

fokuserar på tillgängligheten till platsen och öppenhet fokuserar på om platsen 

inkluderar alla men det finns ingen dimension som fokuserar på om dessa funktioner 

faktiskt använts av alla.   

 

Enkäterna visar att många använder de offentliga platserna för passage och för ärenden i 

anknytning till den offentliga platsen. Det offentliga livet anser vi inte kan leva om 
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människorna endast använder platserna som passager eftersom människorna inte skapar 

en social interaktion mellan varandra och ingen trygghetskänsla kan uppnås. Under 

kvällar, nätter och helgdagar finns det inte samma möjlighet att utföra ärenden som till 

exempel bankärenden eller att handla. Det offentliga livet tror vi dör under dessa 

tillfällen. Tri axel-modellen utgår från dimensionerna ägandeskap, förvaltning och 

platsens användare och hur platsen används (Langstraat & Van Melik, 2013). En modell 

som använder sig av The tri axel-modellens dimensioner om hur platsen används och 

vilka som använder platsen och OMAI-modellens dimensioner tillgänglighet och 

öppenhet tror vi fungerar bättre vid utvärdering av offentliga platser och det offentliga 

livet. OMAI-modell bör även fokusera på metoder där utvärderingen av platser sker 

med hjälp av människorna inom staden. Detta för att det är individerna som anser vilken 

plats som är offentlig eller inte och inte planeraren.  

 

OMAI-modellens skala är mellan ett till fyra vilket var svårt att mäta i. Många av 

platserna ansågs vara svårplacerade i skalan och stod och vägde mellan två nivåer. Ett 

system som använder sig av flera nivåer i skalan skulle fungera bättre för att det ska bli 

ett tydligare och noggrannare resultat. Dock kan problem uppkomma med för många 

nivåer då det kan vara en för liten skillnad mellan nivåerna. Ett förslag vi tycker skulle 

fungera är en skala mellan i fem till sju steg. En funktion som mäter sambandet mellan 

antalet användningsmöjligheter för platsen och det verkliga användandet bör utvecklas 

för att det ska vara möjligt att utvärdera det offentliga livet. Användningen av modeller 

som OMAI-modellen anser vi fungerar för utvärdering av offentliga platsen, men det 

behövs dimensioner som mäter hur platsen används. Som Carmona et al. (2010) menar 

är det ett tvåvägssystem mellan den fysiska gestaltningen och individens uppfattning där 

de båda påverkar varandra. Att använda en modell i planeringen kan påverka den 

fysiska miljön i platsen och därefter även påverka människornas upplevelse vilket kan 

locka fler människor men även göra att de inte längre vill vistas där eftersom platsen 

inte är sig lik. Därför bör modeller som OMAI-modellen endast användas som en guide, 

eller som riktlinjer, och inte som en mall som måste följas.  
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6. Slutsats 

Offentliga upplevs olika bland individer i samhället och vi tror att det alltid kommer att 

göra det. Utifrån detta kommer det aldrig att finna en definition eller något rätt eller fel 

sätt i utseendet av offentliga platser i planeringen. Det finns många olika typer av 

offentliga platser men vid planering är det fokus på det offentliga livet som är 

avgörande. Modeller kan behövas för planering eller utvärdering av offentliga platser 

och kan fungera som en guide för att se hur väl det offentliga livet fungerar i platsen. 

OMAI-modellens sätt att illustrera offentligheten är ett enkelt sätt att snabbt skåda 

offentligheten i en plats. Dock mäter inte dimensionerna ägandeskap och förvaltning 

det offentliga livet och därför skulle dimensioner som fokuserar på platsens användare 

och hur de använder platsen vara bättre. OMAI-modellen anses därför inte fungera vid 

utvärdering av det offentliga livet. Vid fortsatt forskning kring offentliga platser bör en 

modell som har dimensionerna tillgänglighet, öppenhet, hur platsen används och vilka 

som använder platsen prövas för utvärdering av det offentliga livet.  
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Bilaga 1: Enkäten 
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Bilaga 2: Diagram med svar från enkätfrågor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur A. Antalet 

svarande per åldersgrupp av de som svarat på enkätfrågorna.  

 
 
Figur B. Andel procent män och kvinnor.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur C. Antal som besökt respektive offentlig plats.  
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Figur D. Besökskontinuiteten av offentliga platserna. 
 

 
Figur E. Perspektivet tillgänglighet vid respektive offentlig plats.  

 

 
Figur F. Perspektivet öppenhet vid respektive offentlig plats.  
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Figur G. Aktiviteter som utförs på de olika offentliga platserna.  
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Bilaga 3: Tabeller med svar från enkätfrågor 
 

Tabell A visar svaren från fråga 8 i enkäten: Om du inte besökt någon av platserna, 

varför?  

Har inte kännt något behov av att besöka platserna  

Känner ingen där  

Det har inte blivit så  

Ingen anledning  

Bor inte i närheten, intervening opportunities (det betyder att en annan park närliggande 

bidrar till vad jag söker), är inte på väg någonstans  

Har inte bott i närheten. Finns ingen anledning att besöka det då. Det ger mig inget som 

stortorget ger 

Inte haft någonting att göra där 

Vet inte vart de andra parkerna ligger någonstans. Sätra och Öster har jag inga relationer 

och skulle inte vistas där i onödan 

Bor inte i Gävle så därför besöker man bara de närliggande områdena 

Bor inte i Gävle  

Finner ingen anledning att besöka innergårdar på platser jag inte bor på. Och parker i 

utkanten av staden 

Jag har inte besökt innergården på Öster på grund av att jag inte brukar vara i den delen 

av Gävle 

Har ingen relation eller haft någon anledning att vara där. Vissa av platserna känns inte 

välkomnande och inbjudande. Svårtillgängliga 

Inget behov av att vistas där  

Bor inte i närheten av de platserna eller känner ingen som bor där  

Har ingen som helst anknytning till de platserna 

Tillbringar lite tid i Gävle  

Har ingen anknytning dit  

Sätras innergård är varken en plats i min vardag eller en plats jag passerar i syfte att ta 

mig från punkt A till punkt B. Sätra anses nog oftast som  

En plats du inte reser till utan mål. Resor dit sker till vänner eller idrottsevenemang, 

eller om det möjligen är ens hemstadsdel.  

Sätra må vara bättre än sitt rykte, men gamla meriter lever länge i Gävle.  

Har inte haft något ärende dit  
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Innergårdar besöker man där man själv bor eller känner någon. Har aldrig bott i, eller 

besökt någon som bor i Sätra 

Har inte varit aktuellt, är inte i Gävle så ofta  

Känner inte att jag behöver det då jag har allt jag behöver där jag är och går 

Har aldrig haft anledning, känner ingen i området och Sätra ligger en bit från staden 

Är nästan aldrig i Sätra eller Öster  

Känner ingen som bor på Öster så har ingen anledning att vara där. Dessutom känns det 

inte så lockande att vara där. Brunnsparken vet jag inte var den ligger 

Brunnsparken vet jag inte vart det ligger. Trodde Gävle strand var privat, visste inte att 

det fanns offentliga ytor där.  

Bor inte i Gästrikland  

Bor inte i Gävle  

En plats där man vill gå för att mötas och där man kan träffa alla  

Plats som är tillgänglig för alla en viss tid eller dygnet runt året om 

En plats där alla får vistas. Där alla har samma rättigheter  

Allt som inte är privatägt 

Torg, parker  

En plats dit alla har tillträde  

Boulognerskogen  

A place where whomever can assemble whenever for generally whatever purpose. A 

place owned and potentially used by all members of a society  

En öppen yta anpassad för olika ändamål 

En plats där alla får vistas utan att känna "kan jag gå här?" Att jag är trygg på platsen. 

Typ stortorget 

Där personer kan träffas och ses utan att ha en anledning till varför man är där 

Det är där alla får och kan vara  

Offentlig plats för mig är stortorget, Rådhustorget, butiker, boulognerskogen är 

offentlig, gångstråk, gator och väg, platser där alla kan vistas. 

En innergård är mer till för de som bor där 

Plats som inte är privat 

Där man ej behöver betala för att få access  

Där alla får vara oavsett status, kön och socioekonomisk status 

Där alla människor har rätt att vistas  
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Tabell B visar svaren från fråga 9 i enkäten; Vad är en offentlig plats för dig?  

En plats som är tillgänglig för alla oavsett funktionshinder, etnicitet, kön eller ålder. 

Platsen ska även vara tillgänglig alla tider på dygnet 

En plats som finns i min närhet som är öppen för allmänheten 

Där alla känner sig välkomna  

En plats som är tillgänglig för alla  

Där alla kan vara, mötas utan undantag. En plats som är lätt att ta sig till och nära till 

kommunikationer och parkering 

En plats där alla kan mötas och umgås eller en plats som helt enkelt är tillgänglig för 

alla. Den ska inte vara anpassad för enbart vissa sociala grupper utan  

alla ska kunna vistas där, och ta sig dit, utan några problem 

Där alla är välkomna 

En plats som alla kan vara på och alla har tillgång till. Man behöver inte bo, jobba 

eller äga något i anslutning till platsen för att vistas där 

Där alla är välkomna men inte nödvändigtvis djur. Där man får sitta vart man vill och 

dricka/äta. Där alla har ett stort ansvar själv över platsen. T.ex. så den 

inte skräpas ned/förstörs 

Ett ställe där alla kan vara utan att det kostar något. Offentlighet innebär också att "lag 

och ordning" upprätthålls. Att man kan vistas där utan risk för att  

råka ut för obehagliga upplevelser tex 

En plats som sköts av stat/kommun med syfte myndighet, samhälle eller aktivitet för alla 

Torget, samlingsplats för torghandel och serveringar 

Intressant fråga. Jag har inte funderat på det. Ett rum som jag delar med alla andra?  

Ett ställe att sitta, mötas, umgås, koppla av eller låta barnen leka 

Exempelvis som stortorget eller Rådhustorget 

Där alla kan vara  

En plats på offentlig mark, enkelt sagt. Vi har allemansrätten i Gävle som gör många 

platser tillgängliga/offentliga, jämfört med andra länder.    
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Skogsområden som torg eller parker är offentliga i min syn. Privat mark brukar oftast 

synas distinkt (staket, tomtavgränsning) och i nära anslutning till bostad. 

Såväl innergårdar kan vara svåra, men enligt min mening är det fortfarande en del av 

det offentliga rummet i och med att ingen av de boende har 

exklusiv rätt till ytan men att den kan kännas privat eftersom de boende tillsammans har 

"mer" rätt än någon annan att vistas där. Kanske kan kopplas till  

grannsamverkan 

Platser som är tillåtna och anpassade för allmänheten att vistas fritt. Ex. torg och 

parker 

En plats som är tillgänglig för alla 

En plats där alla kan/får befinna sig 

Parker som boulongern, gator, stortorget 

En plats som alla har möjlighet att utnyttja, oavsett kön, klass och bakgrund 

Stortorget 

En offentlig plats för mig är en plats där alla får vara, oavsett ålder, etnicitet, kön, 

funktionshinder m.m. Där kan man på något sätt umgås med andra som en mötesplats 

och den kan användas på olika sätt beroende på vad den har att erbjuda. Som t.ex. 

gräsyta, bänk yta, minigolf m.m. som ni beskrev ovan 

En öppen plats, där det är andra människor och som är tillgänglig för alla  

Man ska trivas där, känna sig trygg och säker. Man ska kunna träffa bekanta 

En plats för alla och där vem som helst uppehåller sig en kortare stund 

Park, torg, butiker, kollektivtrafik, byggnader som stadshuset, tågstationen, biblioteket 

dvs offentliga byggnader där alla har rätt att vistas. 

Parkeringar och gator  

Där alla kan vara, känna sig välkomna, ha möjlighet att ta sig till platsen 

En öppen plats där folk kan mötas  

En plats som passar alla, oavsett mål på vad man ska göra och vilken ålder man har 

Torg, gator, lekplatser osv 

Där alla känner sig välkomna  


