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Sammanfattning 

Denna uppsats tar sitt avstamp i en enkel fundering; varför är det så många platser som ser ut 

att vara planerade på ett sätt men används på ett annat? För att smalna ner funderingen till ett 

konkret syfte med konkreta frågeställningar har vi tagit lärdom av olika teorier, bland annat 

Tuan (1997) som beskriver platser och hur de kan förstås. Vi har också läst Cattell et al. 

(2008) som gjort en studie inom ett snarlikt område som vårt, fast undersökt hur personer med 

olika kulturell bakgrund och etnicitet använder offentliga platser av olika typer och hur det 

påverkar hälsan. Teori och tidigare forskning likt dessa mynnar ner i syftet med arbetet som är 

att undersöka hur personer uppfattar offentliga platser och hur deras platskännedom, känslor 

och erfarenheter påverkar hur de använder platserna. Frågeställningarna som följer syftet är 

Hur påverkar uppfattningen av offentliga platser personers sätt att förhålla sig till dem? samt 

Vilka lärdomar kan dras av uppfattningen kring platser kopplat till samhällsplanering? För 

att kunna besvara dessa frågeställningar har vi valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom 

känslor och erfarenheter bör få beskrivas snarare än värderas i ett kvantitativt formulär. 

Intervjuerna har resulterat i en förståelse för vad uppfattningen är, hur det påverkar personers 

förhållande till offentliga platser och hur det kan komma till nytta inom samhällsplanering. 

Av studien framkommer att det finns skillnader mellan kvinnor och män i hur de använder 

olika platser, kvinnor är bland annat mer säkerhetsorienterade och eftertänksamma. Ålder är 

också en aspekt som visat sig spela roll då erfarenheten av platser och platskännedomen oftast 

är större hos de som är äldre, vilket kan väcka känslor som nostalgi, vilket yngre personer i 

studien inte kopplar till de platser vi undersökt. Slutligen konstateras att uppfattningen av 

platser kan bidra i planeringen av offentliga platser eftersom de ger viktiga infallsvinklar på 

hur platser används. 

Nyckelord: Offentlig plats, uppfattning, platskännedom, känslor, erfarenhet, kulturgeografi  



 

 

Abstract 

This Bachelors Thesis was formulated from a simple question, why is it that so many places 

seem to be planned a certain way but are used differently? To narrow down the research 

questions and to make concrete problem statements, we have reviewed some of the literature 

in the field. For example, Tuan (1997) on place and the understanding of place and Cattell et 

al. (2008). The literature and previous research amounts to the purpose of researching how 

the place knowledge and sense of place affect people’s usage of a different variety of public 

places. The experience of place is based on the person’s knowledge, feelings and experiences 

linked to place and is of value for planers to learn as to why and how places are used. The 

statement of the problem is as follows: How do place knowledge and sense of place affect 

different people’s relations to public places? and What can be learned from how people 

experience place to benefit urban planning as a profession? To answer these questions, we 

chose a qualitative research with interviews, since feelings and experiences is better described 

than checked in boxes. The interviews have resulted in an understanding of how place is 

perceived and lived, how it affects the usage of public places and how it can be used in 

planning. This thesis finds that there is a difference between women and men in how they use 

different places, women are for example more thoughtful and oriented towards security. Age 

is also a factor that matters in experience and knowledge gathering, which also leads to 

nostalgia in some cases. Finally, it can be concluded that an understanding of peoples usage 

and experience of place can, and according to us should, affect planning as it gives new 

perspective on how places are used. 

Keywords: Public place, Perceiving, Place knowledge, Feelings, Experience, Human 

geography  
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1. Introduktion 

Vi upplever att svensk media allt oftare diskuterar de växande sociala klyftorna som en av vår 

tids stora utmaningar. Detta problem har byggts upp under en allt mer individualiserad tid där 

den egna karriären och utvecklingen stått i centrum. För att minska de sociala klyftorna 

behöver människor mötas, diskutera och utbyta kunskaper (Nahnfeldt & Lindberg 2013). 

Offentliga platser kan ses som mötesplatser där sociala aktiviteter och möten kan ske i stor 

utsträckning. 

När vi besökt olika offentliga platser är vår erfarenhet tyvärr att de ofta står tomma, saknar 

social aktivitet och inte alls ger den känsla av tillhörighet som vi menar att de borde ge oss. 

En anledning till det kan vara att samhället under lång tid förlitat sig på social ingenjörskonst i 

välfärdsplaneringen. Social ingenjörskonst baseras på att kunna bygga det uträknade 

samhället med hjälp av universella lösningar och mallar. Syftet med social ingenjörskonst har 

varit att bidra till ökad gemenskap och social inkludering i bostadsområden och städer 

(Brusman 2008). Samtidigt som planeringen försöker skapa universella lösningar är städer 

och de offentliga platser som finns inom dem till för alla och därför bör just allas värderingar 

vägas in. Då offentliga platser inte alltid blir lyckade behöver planerare och sociala ingenjörer 

ta till vara på andra aspekter, inte bara de rent fysiska utan även personers känslor och 

erfarenheter (Tuan 1997). Det är av betydelse för personers välmående samtidigt som det 

underlättar för planerare att skapa platser som är önskvärda och används. Personers bakgrund 

och individuella preferenser påverkar hur de använder offentliga platser, som i sin tur gör att 

det är väldigt många behov som behöver uppfyllas i planeringen av dessa platser. Att försöka 

skapa universella lösningar för så många olika behov är därför en omöjlig utmaning. Det är 

bara att gå till en cykelväg och beskåda alla parkbänkar så kanske du förstår vad vi menar. 

Varför står de oftast tomma? Kan andra orsaker än de fysiska ligga bakom hur personer 

använder sig av offentliga platser?  

1.1 Problemformulering 

Vi upplever det som problematiskt att offentliga platser inte används så som de planerats. 

Gehl (2011) skriver att kritik länge har riktats mot hur offentliga platser har bortprioriterats i 

planeringen. Att något saknas kan bland annat ses genom protester mot planeraryrket och i 

krav om bättre möjligheter för cyklister, barn och äldre samt utökade möjligheter för 

rekreation och samhällsfunktioner. Samtidigt har många arbetsplatser prioriterat tekniska 

lösningar och utveckling, vilket har gjort att möjligheten att uppfylla sina sociala och kreativa 



2 

 

behov på arbetsplatsen har minskat, vilket i sin tur leder till att allt fler behöver leva ut dessa 

behov vid bostaden, i staden eller på offentliga platser (Gehl 2011). För att offentliga platser 

ska nyttjas till sociala och kreativa aktiviteter behöver de vara trevliga och gemytliga (Shaftoe 

2008). Eftersom de fysiska åtgärderna inte ensamt kan lösa problemen, tror vi att det finns ett 

behov av att undersöka och tillvarata de uppfattningar som människor har av offentliga 

platser. 

Uppfattningen bygger dels på vanor, dels erfarenheter och avgör hur vi ser på staden, vilket 

också innebär att alla har egna utgångspunkter för vad de tycker är viktigt och inte (Nahnfeldt 

& Lindberg 2013). För att förstå hur olika uppfattningar påverkar hur personer använder 

offentliga platser kommer vi att undersöka platskännedom, erfarenheter och känslor vid olika 

typer av platser. Valet av platser kommer utgå från kategoriseringar av offentliga platser 

enligt en studie av Cattell, Dines, Dasler & Curtis (2008) som presenteras mer utförligt i 

teorikapitlet. Studien kommer utföras i Karlstad kommun eftersom det är en mellanstor 

kommun som har tillgång till de olika platstyperna. För att också få med platser som enligt vår 

förhoppning inte besökts av alla, kommer vi även undersöka två platser utanför Sverige. För 

att vidare förstå skillnader som kan finnas i uppfattningarna kommer vi också relatera dem till 

ålder och kön. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur personer uppfattar offentliga platser och hur deras 

platskännedom, känslor och erfarenheter påverkar hur de använder platserna. Detta kommer 

undersökas genom en kvalitativ studie med personer som har sin sysselsättning i Karlstads 

kommun. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur påverkar uppfattningen av offentliga platser personers sätt att förhålla sig till 

dem? 

• Vilka lärdomar kan dras av uppfattningen om platser i relation till samhällsplanering? 

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som vi kommer förhålla oss till i detta arbete är att vi begränsar oss till att 

undersöka platskännedom, erfarenhet samt känslor eftersom de fått litet utrymme i 

forskningen, som istället valt att fokusera på arkitektoniska aspekter enligt Shaftoe (2008). Vi 

väljer också att utgå från teorier om uppfattningar och kring platsskapande när vi genomför 

denna undersökning vilket kan påverka resultatet genom att arbetet inte belyser andra 
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områden. Eftersom vi gör uppsatsarbetet i relation till Karlstad så kommer vårt urval av 

intervjudeltagare behöva en kännedom om offentliga platser Karlstad vilket begränsar oss 

ytterligare. Eftersom vi också har med frågor om kön och ålder kommer vi kunna svara på 

frågor relaterade till dessa värden, däremot finns det andra, exempelvis kulturella och etniska 

aspekter som inte kommer att behandlas i detta uppsatsarbete.  
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2. Teori & Tidigare forskning 

2.1 Platsteori, platsskapande och platsmening 

För att kunna avkoda och tyda rum enligt Lefebvre (1991) måste det ske en förening mellan 

det fysiska, det mentala och det sociala rummet i en och samma teori. Lefebvre har framställt 

en förklaring för rumsproduktion i en konceptuell triad av materiellt, föreställt och upplevt. 

Begreppet delas in i rumsliga praktiker vilket är det materiella rummet som formar och 

formas, samt försäkrar en kontinuitet av lydnad och kompetens. Rumslig representation är 

nästa del som innefattar det föreställda och planerade rummet som inkluderar de tecken och 

objektifieringar som den bygger på och utgör därmed majoriteten av samhällets producerade 

platser. Den tredje delen är det representativa rummet som är det direkt upplevda rummet och 

baseras på symboler och bilder från användarna (Lefebvre 1991). I sig själv, menar dock 

Marriefield (1993), att modellen inte står för någonting, men att plats existerar i och med att 

alla tre sammanfaller. De går också in i varandra då det upplevda styrs och tolkas av våra 

föreställningar samt att det materiella rummet föreställs och upplevs vid exponering. Vidare 

menar Lefebvre (1991) i sin teori om rummet, att alla rum är sociala på något sätt. Det sociala 

rummet kan förstås som platsen där interaktion sker och genom att undersöka den sociala 

produktionen kan en förståelse för staden som mer mänsklig och tillgänglig ges. 

Plats är ett meningsbaserat fenomen vilket betyder att en fysisk plats får värden kopplat till sig 

för att det ska kallas plats. Förr i tiden, och till viss del även idag, upplevde en del människor 

att platser var besatta av skyddande andar och att det var en anledning till att bosätta sig där. 

Att värde fästs till platser innebär att de kan ses som sociala konstruktioner och behandlas 

därför så av litteraturen. Förespråkare för detta är bland annat Tuan (1997) som skriver att det 

som börjar som en icke urskiljbar yta, blir till en plats när vi befäster värden till den. 

Forskning om varför människor finner vissa platser speciella har funnit att familjerelaterade 

orsaker samt miljö- och platsegenskaper har störst påverkan (Stedman 2003). Bland 

platsegenskaper har form av tydlig struktur, synliga hinder och tillgänglighet visat sig ha en 

positiv inverkan för social interaktion i parker (Moulay, Ujang & Said 2016). Det handlar om 

den fysiska miljön och den påverkar hur platsen används, vilket gör den viktig att tillvarata i 

planeringen av såväl nya som gamla platser. Cattell et al. (2008) tar upp olika 

platskategoriseringar som visar att platser utifrån sina egenskaper lockar människor att 

använda de platser som ger positiva effekter. Förklaringar till vad som gör att människor 

fäster värde vid platser kan ges genom känslor som exempelvis sense of place. 
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Sense of place är ett uttryck som främst används inom den engelskt skrivna litteraturen om 

vilken betydelse platser har för människor och hur platser har kommit till, vilket främst 

bygger på positiva aspekter (Relph 2009). Motsatsen kan beskrivas som en icke-plats, och 

innebär att platsen varken är relationell, historisk eller har en identitet (Augé 1995). Icke-

platser skapas genom det ofärdiga, att aldrig bli klart, och beskrivs som bland annat 

transporter, resor och de fasta platser som är en del av resan, exempelvis en busshållplats. 

Den förklaring av sense of place som blivit vanligare idag utgår från en trefaldighet (Stedman 

2008). De tre komponenterna är den fysiska miljön, det mänskliga beteendet samt sociala och 

psykologiska processer. För att förstå hur man uppfattas platser och sense of place så relaterar 

vi dessa till Lefebvres triad. Den fysiska miljön och platskännedom jämför vi med det 

materiella rummet, som vetskapen om platsen i sig och händelser knutna till den. Det 

mänskliga beteendet och erfarenheter är likt det upplevda rummet till stor del beroende av den 

egna eller återberättade erfarenheten för att veta hur andra människor beter sig men även en 

själv på platsen. Känslor är del av sociala och psykologiska processer, hur platser uppfattas i 

teori och praktik och kan kopplas till det föreställda rummet. Erfarenhet och tolkning av 

fysiska platser låter oss känna en tillhörighet och/eller nöjdhet till platsen vilket är 

betydelsefullt för att skapa en mening åt platsen. Relph (2009) utvecklar ett argument, grundat 

på bland annat Jane Jacobs, att sense of place kommer att ha en betydande plats i framtidens 

miljökamp och invandringsfrågan eftersom dessa kommer att kräva lokala lösningar på en 

global skala.  

2.2 Platsuppfattning 

Under 1960- och 70-talet forskades mycket om hur platser skapas och vad som utgjorde 

skillnaderna mellan livliga och trevliga platser från mindre trevliga. Denna forskning menar 

Shaftoe (2008) var vinklad från ett arkitektoniskt synsätt med fokus på visuellt utseende och 

teknikaliteter som säkerhet och skötsel. Författaren har myntat begreppet ”convivial spaces” 

(gemytlig plats) för att beskriva personligheten hos en plats. Vad det är som gör att platser 

uppfattas som öppna och publika ytor där människor trivs, kan samlas och vistas. Avsaknaden 

av de här platserna innebär att staden enbart består av byggnader, vilka inte främjar spontana 

möten mellan vänner och främlingar, som i sin tur leder till ett mer privatiserat och 

individuellt samhälle. Shaftoe är också inne på hur svårt det är att designa platser utifrån 

sociala aspekter och förespråkar att gemytliga platser oftast har växt fram naturligt. Vidare 

beskrivs om psykologin bakom platser, att en del av den påverkar hur vi känner inför olika 

platser. Där menar han att egenskaper som territorialitet, olika kommunikationsfärdigheter, 
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tolkningsförmåga, trygghetskänsla och nyfikenhet responderar med hur platsen uppfattas av 

människor. Även estetiken är viktig och påverkar våra sinnen. Dessa impulser, menar Shaftoe, 

kommer från en tid då människor bestämde vart de skulle bosätta sig dels utifrån hur 

välkomnande platsen var, dels sannolikheten att kunna leva sitt liv där.  

En annan aspekt på upplevelsen av platser finns i skillnaden mellan kvinnor och män. För att 

mäta platsers jämlikhet används ofta tillgänglighet som mått, till exempel att kunna ta sig till 

en plats på ett enkelt sätt med olika typer av färdmedel eller utifrån platsens utformning. 

Några av de grundläggande offentliga platser som människor behöver beskrivs av Dempsey, 

Bramley, Power & Brown (2011) som social infrastruktur, gröna utrymmen samt möjlighet 

till kultur och rekreation. Vissa av dessa handlar direkt om den fysiskt byggda miljön men 

andra handlar om rörlighet och kollektivtrafik samt sättet att ta sig till platsen. Teorier menar 

att dessa platser behövs för att skapa social inkludering och sammanhang vilket i sin tur bidrar 

till ett starkt, jämlikt och rättvist samhälle (Dempsey et al. 2011). Det finns även forskning 

som visar att kvinnor är en missgynnad grupp i samhället och att de därför känner en större 

osäkerhet och otrygghet på offentliga platser än män. Kvinnor verkar också mer medvetna om 

sin situation vilket också får direkta konsekvenser vid användandet av offentliga platser 

(Bastomski & Smith 2017). 

I en studie av Cattell et al. (2008) presenteras användningen av platser kopplat till hälsa. 

Studien menar att platser kan uppfattas som positiva eller negativa beroende på om 

människors grundläggande behov såsom säkerhet, identitet, materiella behov, eller estetisk 

njutning är uppfyllda. Dessa faktorer påverkar också varandra och för att exempelvis känna 

sig säker på en plats behöver en person också känna sig tillhörande, bekväm och avslappnad 

på platsen. Eftersom människor har olika anledningar till att de känner sig trygga så finns 

också skillnader i vad människor känner sig bekväma med. Den lokala befolkningen har ofta 

lokal platserfarenhet och platskännedom som utomstående inte har eller kan få, vilket gör att 

de kan lyfta en del speciella och unika element som dessa platser bär på (Cattell et al. 2008). 

Ett exempel är vilka som använder platsen och hur, vilket är svårt för utomstående att förstå 

men som är naturligt för den som lever i grannskapet. Social interaktion och gemenskap är 

viktiga egenskaper eftersom det gör att många människor kan frångå det vardagliga livet och 

genom det få ett gott välmående (Cattell et al. 2008). Samtidigt kan också möjligheten att 

minnas och att fly undan vara viktiga för personers välmående, därför behövs en variation av 

offentliga platser att besöka inom ett område. De miljömässiga och estetiska aspekterna kan 

oftast beskrivas fysiskt och är viktiga när det gäller individers välmående, men dessa kan 
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samtidigt dölja olika sociala processer som sker på platsen. Personers uppfattning av platsen 

kan istället beskriva händelser, känslor och sociala processer som sker och har skett där 

(Cattell et al. 2008). 

Tuan (1997) studerar erfarenheter kring platser och menar att plats och rum i grunden är den 

levda världen. Hans teorier handlar dels om erfarenheter, platskännedom och känslor relaterat 

till platser. Erfarenheterna är kulturella genom att våra intryck påverkas av vår kultur. 

Erfarenheterna överlappar också inom grupper vilket gör att den kan delas med andra. 

Samtidigt kan de också kopplas till det imaginära, att kunna föreställa sig hur bland annat 

platser är utan att ha sett eller upplevt dem. Utifrån Tuans (1997) beskrivning av erfarenheter, 

är det den upplevda eller den, till personen, berättade historien av platsen, och som utgör 

meningen eller ”sanningen” för den som bär dessa med sig, som är erfarenheterna. 

Erfarenheterna är inte heller fasta utan kan tolkas och förändras över tid och är inte statiska 

utan utvecklas. Platskännedomen utvecklas i och med att vi utvecklar en förmåga att röra oss i 

rummet.  Platskännedom kan också överföras mellan människor genom förmedlad kunskap 

samt fakta och utvecklas därför också med tiden, för varje gång en person besöker en plats 

eller får nya kunskaper förmedlade till sig om den ökar platskännedomen (Tuan 1997). Vi 

menar med hjälp av Tuans beskrivning att platskännedomen handlar både om fysisk 

utformning men också om historiska händelser och andra faktiska kunskaper. Innan vi har 

kännedom om en plats ser vi den som ett tomt rum, men som med kännedom kan bli fyllt med 

mening och olika egenskaper. Människans medvetande kan känna av om ett rum eller en 

plats, utan dess arkitektoniska egenskaper, är inne eller ute, öppen eller stängd, mörk eller ljus 

och privat eller publikt (Tuan 1997). När en plats är arkitektoniskt skapad istället för naturligt 

förekommande är det lättare för personer att relatera sig själv i förhållande till platsen, vilket 

är starkt kopplat till de sociala aspekterna (Tuan 1997). Det arkitektoniska kan också lära en 

person hur den ska vara och känna på en viss plats relaterat till intryck och erfarenheter. Det 

är dessa intryck och känslor som vi i detta arbete tillskriver platskänslor. Platskänslan är 

personlig men påverkas av intryck och som i sin tur påverkar hur vi använder platser. 

För att sammanfatta teorierna om uppfattningen av platser så bygger de dels på tidigare teorier 

av Shaftoe (2008) som menar att den tidigare forskningen kring platser har fokuserat på de 

arkitektoniska egenskaperna istället för de sociala aspekterna. Cattell et al. (2008) diskuterar 

hur uppfattningen påverkar hur vi använder olika platser och med hjälp av Tuan (1997) kan 

dessa uppfattningar sättas i olika teman som platskännedom, känslor och erfarenheter. 
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2.3 Offentliga platser 

Studien av Cattell et al. (2008), som under tidigare avsnitt även behandlats, tar upp offentliga 

platser och visar bland annat att grönområden och handelsplatser sig har stor inverkan på 

människors välmående. Parkers värde för välmående kan beskrivas genom deras egenskaper 

där människor informellt kan delta i aktiviteter, ges möjlighet att kunna observera andra, finna 

ro och avkoppling eller bara promenera. Handelsplatser har liknande effekter på välmående 

men deras värde handlar mer om de sociala elementen som delas med andra som besöker 

dessa platser, exempelvis handlar det om möten, diskussion och kontakt. Framförallt har 

handelsplatser visat sig vara viktiga för den äldre befolkningens dagliga utomhusaktiviteter, 

detta eftersom det kan vara deras enda sociala aktivitet för dagen (Cattell et al. 2008). Även 

mindre formella offentliga platser som de lokala gårdarna och avskilda trädgårdarna är också 

betydelsefulla genom att de ger tillfälle för grannar att mötas och för att kunna koppla av, en 

sorts tillflykt i det vardagliga livet. 

Cattell et al. (2008) har också undersökt vilka egenskaper av offentliga platser som lockar 

människor att tycka om och nyttja dem vilket hänger ihop med platsens gemytlighet (Shaftoe 

2008). Upplevelserna och uppfattningen bygger på de sociala möten som sker på offentliga 

platser av olika former, men kan också beskrivas utifrån en känsla av tillhörighet, att ges 

möjlighet till att bearbeta minnen eller att kunna fly undan det vardagliga. I studien har Cattell 

et al. (2008) intervjuat människor i ett multi-etniskt område i London och sammanfattar sedan 

några platskategorier med värdefulla egenskaper. Dessa offentliga platser har en positiv effekt 

på samhällets och det individuella välmåendet och några av dem tillskrivs vardagsplatser, 

monumentala platser, tillflyktsplatser samt platser för social interaktion.  

Vardagsplatser beskriver Cattell et al. (2008) som platser med fysiska och emotionella 

hälsofördelar. De intervjuade menar att det är platser där det bland annat går att varva ner, 

delta i informella aktiviteter, observera andra eller bara röra sig genom. Parker, gator och 

marknader med sociala moment som kontakt med andra personer nämns som vardagsplatser. 

Författarna menar att platsen ska kännas bekväm och säker och den ska upplevas 

tillfredsställande estetiskt och miljömässigt för att uppskattas som vardagsplats. 

Monumentala platser har minnen knutna till sig och kan också vara en anledning till att vissa 

fortsätter besöka platsen. De kan till exempel påminna om barndomen och hemmet som ger 

positiva känslor som kan återupplevas på plats. 

Tillflyktsplatser tillåter lugn och ro en stressig dag och lämnar utrymme för att tänka och 

reflektera. Här betyder inte det estetiska särskilt mycket utan informanterna nämner ställen 
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som kyrkogårdar men också köpcentrum en bit utanför staden. 

Platser för social interaktion tillåter för det fysiska mötet mellan människor. De upplevs 

generellt positiva och för samman människor, vilket främjar vänskaper och nätverk kan 

skapas och hållas vid liv på sådana platser. Dessa platser och de egenskaper som de medför 

värderas högt för folks platstillhörighet och välmående i studien av Cattell et al. (2008). Den 

sociala interaktionen varierar från en diskret nick under joggingturen till en plats att slå sig 

ned för att samtala på, och platser där detta kan ske är många (Cattell et al. 2008). 

2.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom området innefattar bland annat studier av Collins (2016) och 

Rishbeth & Rogaly (2017), båda från USA. Collins avhandling undersökte, likt denna 

uppsats, hur offentliga platser upplevs, men med den extra faktorn av etnicitet. Han ställde sig 

frågande till hur multietniska samhällen uppfattar och upplever delade offentliga platser. För 

att svara på detta så har Collins bland annat använt sig av semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer samt deltagarobservationer. I slutändan finner han att upplevelsen 

skiljer sig för folk baserat på etnicitet och ålder men också att planerare bör ta tillvara på olika 

uppfattningar för att kunna skapa meningsfulla miljöer. 

Rishbeth & Rogaly (2017) har likt oss observerat de bänkar som finns utplacerade i urbana 

miljöer men utgår i sin studie istället från perspektivet av att använda bänkarna. Från bänkar 

har de sedan observerat de offentliga platserna som breder ut sig framför dem för att kunna 

adressera vad som gör platsen gemytlig och vilket värde det estetiska samt närhet har. De 

argumenterar i slutändan, med stöd i de intervjuer som utförts, att gemytlighet bygger på 

människorna som stannar och vistas på platser, vilket sagda bänkar tillåter att ske. 

På ett lokalt plan så har Ottolini (2016) i en fallstudie från Köpenhamn undersökt vilken 

skillnad som kön har på hur offentliga platser upplevs och används. Med fokus på kvinnors 

upplevelse så kommer hon fram till att patriarkatet påverkar och avslutar med att säga att 

andra perspektiv än det vita mannens borde tillvaratas.  
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3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretiskt angreppssätt 

Den ideologiska och vetenskapliga utgångspunkten i detta arbete är den humanistiska 

geografin. Denna teoretiska bakgrund utgår ifrån att det inte finns någon universell sanning 

som kan lösa alla problem, utan att sanningar är olika för olika personer. Den humanistiska 

geografin syftar således till att förstå det subjektiva i form av handlingar, tankar och syfte hos 

deltagaren. Men när andras subjektivitet ska undersökas kommer även vår roll som forskare 

påverka resultatet genom våra föreställningar och egna känslor som kommer få uttryck (Gren 

& Hallin 2003). Eftersom vi utgår från denna vetenskapsteoretiska grund kommer också 

arbetet grundas i en kvalitativ studie som kan göra närmare undersökning kring personliga 

aspekter. 

3.2 Metodval 

Vårt val av metod för detta arbete kan delas upp i två delar, de kvalitativa intervjuerna samt 

den visuella metoden. Eftersom vi undersökt hur olika personer använder olika platser utifrån 

sina uppfattningar menar vi att den kvalitativa metoden lämpat sig bäst. Detta eftersom den 

kan svara på djupare frågor och ge mer personliga svar (Johannessen & Tufte 2003). Istället 

för att ta med våra deltagare till olika platser har vi valt att visa olika bilder och att utforma 

vår intervjuguide så att de ska kunna tänka och föreställa sig själva på platsen, oavsett ifall de 

vart där eller inte, och sedan beskriva sina uppfattningar om platsen när de sett bilderna. 

Anledningen att den kvalitativa metoden valts i detta arbete är för att det ger lagom utrymme 

för deltagarna att utveckla sina svar, vilket kan vara av värde i en undersökning som vill ta 

reda på uppfattningar. Det kvantitativa alternativet hade varit att den svarande skulle behöva 

välja mellan olika grader eller mätbara variabler på förutbestämda svarsalternativ, vilket 

antagligen inte hade gett samma typer av svar. När det handlar om uppfattningar, känslor och 

mer personliga tolkningar kan kvalitativa val komma att ge otydliga svar. 

3.2.1 Intervjuer 

En intervju kan ses som ett samtal med ett syfte och vårt upplägg har gett deltagaren en viss 

frihet och möjlighet att utveckla svaren, vilket belyst om det funnits områden som vi missat 

att fråga om under intervjuerna (Valentine 2005). De intervjuer vi genomfört har varit 

strukturerade, vilket innebär att vi haft en förberedd intervjuguide (bilaga 1) med ett antal 

frågor som berört uppfattningar av platsen. Frågorna har utformats utifrån två pilottester där 

deltagarna fick besvara enkäten utan att vi sparade svaren, där vi istället reflekterade om 
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svaren på våra frågor också kunde besvara våra frågeställningar. Alla intervjuer har skett 

under arbetstid på vardagar och lokalerna har varit mötesrum på Karlstads universitet samt ett 

kontor i centrala Karlstad, detta för att inte störa de intryck som bilderna vi visat upp har gett. 

Samtliga deltagare har svarat på samma frågor till alla bilder. Eftersom det har varit viktigt att 

kunna visa upp bilder på de platser vi velat undersöka har vi gjort alla intervjuer i ett fysiskt 

möte med deltagarna. 

3.2.2 Visuell metod 

Bilder på lokala och internationellt kända platser har använts som stöd till intervjuerna vilket 

gör att metoden varit visuell. De platser som bilderna representerat har utgått från våra egna 

erfarenheter och upplevelser om vilka platser vi trott att populationen kan känna igen utifrån 

antingen platsens namn, eller dess visuella utformning. Då det inte finns någon generell 

uppfattning av platser har vårt val av bilder enbart utgått från vårt perspektiv och därigenom 

kan det ses som begränsat. 

När bilder studeras är det enklare att förklara sådant som är svårt att beskriva, vilket gör att 

det är en passande metod för att undersöka uppfattningar av platser (Fors & Bäckström 2017). 

När vi använder visuell metod kan andra sinnen som syn, smak, doft med flera också 

aktiveras och visa på en social och kulturell historia hos deltagarna, vilket kan ge svar på olika 

uppfattningar om offentliga platser och dess betydelse. Synen som ett av dessa sinnen är inte 

objektiv utan kan alltid kopplas till identitet, sociala praktiker och traditioner (Fors & 

Bäckström 2017). Med hjälp av bilderna tror vi att vi har fått bättre svar på hur våra deltagare 

känner, tolkar och ser på olika platser. Förhoppningen har varit att bilderna ska påminna 

deltagarna om när de själva besökt platsen, vilket vi fått veta genom en kontrollfråga, eller 

haft upplevelser kring den för att ge vilja att berätta om sina erfarenheter och minnen kring 

platsen och dess betydelse för deltagaren. Vi har valt att inte visa bilderna för deltagarna 

innan intervjuerna för att de inte skulle kunna göra förberedande efterforskning om platserna 

eftersom vi velat ha spontana, inte genomtänkta svar då vi inte trott att genomtänkthet ger en 

representativ bild. 

3.2.3 Urval 

Urvalet som gjorts i detta arbete har skett utifrån våra egna stereotyper och föreställningar om 

uppfattningar kring platser, vilket kan ses som avgörande för hur resultatet fördelas 

(Johannessen & Tufte 2003). Detta eftersom bilderna på platserna är valda utifrån vår egen 

kännedom, vilket inte per automatik innebär att den platskännedomen gäller deltagarna. 
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Bilderna har vi valt för att vi ansåg att de var representativa, samt att vi såg de som neutrala 

och att de varken gav oss ett positivt eller negativt intryck. Frågorna har också valts av oss 

som lämpliga eftersom de upplevdes kunna besvara våra frågeställningar utifrån pilottesterna. 

Våra intervjuer har behandlat offentliga platser som varit lokala eller internationella. De 

internationella platserna har vi valt för att kunna undersöka om personer har en uppfattning 

även om platser de inte besökt. För att kunna välja platser utifrån mer än bara våra 

föreställningar har vi baserat valet på tidigare forskning av Cattell et al. (2008) som 

presenterat vardagsplatser, monumentala platser, tillflyktsplatser och platser för social 

interaktion tidigare i detta arbete. Tillflyktsplatsen vi valt är Mariebergsskogen och som plats 

för social interaktion valde vi Centralstationen, båda i Karlstad. Som vardagsplats valde vi 

Mitt i City-gallerian, till monumentala platser valde vi två platser utanför Karlstad och 

Sverige, Champs-Élysées i Paris samt Ground Zero i New York. Valet av Mitt i City kan 

kritiseras som offentlig plats eftersom en galleria inte drivs av kommunal förvaltning utan är 

privat, men eftersom Cattell et al. (2008) använt en handelsplats som vardagsplats och det inte 

finns några kommunala gallerior i Karlstad så ansåg vi att denna lämpade sig bäst. 

Eftersom de lokala platserna har valts inom Karlstads kommun har populationen varit 

människor bosatta, verksamma eller med annan anknytning till Karlstads kommun. För att 

uppnå en bred representation i urvalsgruppen har vi tillfrågat personer i olika åldrar och av 

olika kön. Fördelningen mellan män och kvinnor blev slutligen 8 respektive 7 i totalt 15 

intervjuer. För att nå en variation med bredare representation av åldersgrupper gjorde vi flera 

försök att också få kontakt med pensionärer vilket misslyckades. Deltagarnas ålder har därför 

främst varierat mellan 21 och 27 år men fyra deltagare har även varit över 40 år. Detta gör att 

de svar vi fått är från övervägande yngre personer och inte kan visa hur exempelvis 

pensionärer använder platser, däremot behandlar undersökningen också deltagare i 

medelåldern. Samtliga intervjuer spelades in och varade mellan 15 till 35 minuter.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har genomförts med en person åt gången och följer en strukturerad intervjumall 

(se bilaga 1) som visats upp för deltagaren innan intervjun. Mallen har använts eftersom vi 

specifikt varit ute efter platskännedom, känslor och erfarenheter som sedan kan kopplas till 

hur deltagaren ser på och använder sig av de valda platserna. Vi inledde intervjuerna med en 

genomgång av ämnet vi undersöker där vi berättat vad syftet är och hur intervjuerna kommer 

gå till. Bilderna har legat upp och ner framför deltagaren eftersom vi velat att de ska studeras 
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en åt gången. Deltagaren har sedan fått välja vilken av bilderna de vill börja att vända upp, 

detta för att sprida ut den ordning de olika bilderna behandlas i de olika intervjuerna. Skälet 

till detta har varit för att intervjuguiden har varit samma till samtliga fem bilder och efter att 

samma fråga hörts ett antal gånger kan den kännas igen vilket kan leda till svar som baseras 

på vana. 

När intervjun väl startat har vi börjat med att be deltagaren att berätta om den första tanken 

som de får när de ser bilden. Sedan har vi pratat om bilden utifrån de olika frågorna vi haft i 

intervjuguiden (bilaga 1) och efter det gått vidare till nästa bild. Om personen pratat vidare 

utanför ämnet så har det i vissa fall tillåtits om det kan kopplas till frågeställningen. Samtliga 

intervjuer har spelats in vilket godkänts av alla deltagare. Under intervjuerna har en av oss 

som intervjuar skrivit ner de uttryck som deltagaren gett. Efter intervjuerna har vi diskuterat 

med deltagarna om hur vi tänkte när vi valde ut bilderna och pratat lite allmänt kring vad vi 

hade förväntat oss när vi genomförde studien. Detta för att ge dem en större inblick i vårt 

arbete och att de ska känna att alla svar som de gett är bra svar för oss, denna avslutande del 

har däremot inte spelats in och kommer därför inte presenteras. I transkriberingen har vi 

översatt de inspelade intervjuerna till text för att kunna koda om dessa till teman och en mer 

överskådlig text. 

3.4 Reliabilitet & validitet 

För att kunna uppskatta uppsatsens validitet och reliabilitet kommer resultaten att jämföras 

och analyseras mot tidigare forskning och teori för att fastslå om resultaten kan bekräfta eller 

dementera dessa. Det insamlade datamaterialet kommer från primärkällor. Vår förhoppning är 

att undersökningen ska kunna ge svar på hur uppfattningen skapas kring platser och hur de 

påverkar hur människor använder platsen utifrån sin tidigare platskännedom, känslor och 

erfarenheter. Det finns en möjlighet att urvalet påverkar de svar vi får genom intervjuerna, 

men svaren kommer representera våra deltagares personliga beskrivningar. Vårt bidrag med 

arbetet är kunskapen kring hur uppfattningen påverkar hur personer använder offentliga 

platser av olika typer samt hur det kan användas inom samhällsplaneringen. 

Vi har också, genom att inte förklarat eller gett några förslag på ord och begrepp att beskriva 

platskännedom, känslor och erfarenheter med undvikt att påverka deltagarna av våra 

föreställningar kring deras uppfattningar och istället tillåtit att de får utgå från sina egna 

beskrivningar. Däremot finns det andra aspekter som kan påverka, som bland annat hur vi 

ställer en fråga eller signaler från vårt kroppsspråk. Att vi inte har velat förklara allt har gjort 
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att det ibland varit svårt att beskriva vad vi menar, vilket kan ha lett till viss förvirring. 

Exempelvis i frågan om intryck av omgivningen som några deltagare upplevt svårtolkad, men 

trots det har den ändå resulterat i svar kring känslor och erfarenheter eftersom de svarar mer 

öppet än när vi frågat direkt om känslan. 

3.5 Kodning 

I analysen av det meningsinnehåll som framkommit i intervjuerna har vi kodat materialet i 

olika färger utifrån tre teman. Detta för att endast behandla den information som är relevant 

för detta arbete. De tre färgkoderna har kopplats till platskännedom, känslor och erfarenheter 

som utlästs från teorin (Tuan 1997). Denna del av studien har varit induktiv eftersom de enligt 

teorin förutbestämda temana har använts i detta steg av processen. Samtidigt som vi har kodat 

den relevanta data av materialet, har vi därmed fått ut vilka delar som går att relatera till de 

olika teman som vi upptäckt tidigare i uppsatsarbetet (Cattell et al. 2008). Efter att materialet 

kodats har vi plockat ut de olika delarna och sedan gjort en sammanfattning av varje del 

baserat på de olika uppfattningarna, vilket vissa hävdar måste ske i den inledande analysdelen 

(Johannessen & Tufte 2003). Denna sammanfattning presenteras i empirikapitlet av detta 

arbete och innehåller den data som är relevant för arbetet. Sammanfattningen innebär att det 

meningsinnehåll som framkommit under våra intervjuer redovisas för att senare kunna 

jämföras med tidigare forskning och teori samt besvara de frågeställningar som arbetet utgår 

från. Empirin hjälper oss också att i analyskapitlet relatera de olika uppgifterna som 

framkommit av intervjuerna till de teorier som vi presenterat tidigare i detta arbete. 

Tolkningen av materialet påverkas av vår roll som forskare men för att undvika feltolkningar 

så har vi valt att inte ta med de delar där vi insett att vi inte kunnat undvika att själva ha 

påverkat svaret som vi fått på vissa frågor genom att ha använt olika begrepp som direkt 

påverkat svaren. 

I analyskapitlet undersöks materialet för att hitta olika mönster och processer som kan vara av 

betydelse för att besvara de frågeställningar vi haft. I relation till befintlig forskning kommer 

materialet i slutsatserna till sist värderas och bringa ny kunskap till området (Johannessen & 

Tufte 2003). 

3.6 Metodkritik 

Vårt metodval ger enligt oss mer passande svar på frågeställningen än vad till exempel 

enkäter skulle göra men den kan kritiseras. Att förhålla sig objektiv till en studie är enligt 

Valentine (2005) omänskligt och den data som vi samlar inhämtas, tolkas samt anförs av 
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författarna och kommer därmed att bli färgad av författarna (Valentine 2005) vilket också kan 

bekräftas utifrån vår vetenskapliga ansats. Med den humanistiska geografin som vetenskaplig 

grund så kan vi förklara vår roll som forskare gentemot denna uppsats. De frågor som vi 

ställer avgör också vad vi kommer få ut för svar av våra intervjuer och kommer därför 

påverka resultatet. Urvalet utgår också ifrån våra uppfattningar och föreställningar vilket gör 

att de också kan ha färgats utifrån våra sociala nätverk. 

Den teoretiska ramen som detta arbete utgått ifrån handlar om uppfattningar samt olika teorier 

om platser och platsskapande. Teorierna grundar sig bland annat i kulturgeografiska 

platsteorier vilket gör att studien kommer stärka förståelsen om uppfattningar av platser. Vi 

kommer utgå från teorierna, dels inom uppfattningar och hur de påverkar hur personer 

använder och ser på olika offentliga platser, dels vilken typ av offentliga platser som finns 

genom olika kategoriseringar. 

Den kritik som kan lyftas mot vår strukturerade intervjumetod med visuella inslag kan vara att 

frågorna varit snäva och inte gett ett stort utrymme för personerna att utveckla sina svar. 

Många av svaren var korta och fråga 6 (Bilaga 1) var svår för deltagarna att förstå, men 

eftersom den ändå visade sig ge tydligare svar än fråga 5 angående känslor valde vi att behålla 

den. Eftersom vi trots dessa motgångar kunnat koppla svaren i intervjuerna till den tidigare 

forskningen och teorin kan empirin ändå svara på vårt syfte och frågeställningar. 

3.7 Etiska spörsmål 

De etiska aspekter som vi behövt visa hänsyn till är huruvida de som intervjuas berättat om 

känsliga personuppgifter. Material som inte varit relevant för vår studie har raderats och inte 

behandlas. De personuppgifter som vi behövt behandla har följt Karlstad Universitets 

riktlinjer (Karlstads Universitet 2019). Vi har behandlat frågan om kön eftersom vi velat se 

om det finns olika uppfattningar beroende på om de vi intervjuar är kvinnor eller män. Frågan 

om ålder har också behandlats eftersom det kan vara intressant att se om det funnits en 

koppling mellan platskänsla och ålder. Vi har enbart samlat in den data som är aktuell för vårt 

forskningsområde. 

Utöver Karlstads Universitets riktlinjer har vi också följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa innebär att deltagarna har fått veta varför de deltar i studien 

samt deras villkor, att deltagarna har tagit del av och skrivit under en samtyckesblankett samt 

blivit informerade om sina rättigheter att avböja och avbryta intervjun, att känsliga uppgifter 
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inte lämnas ut till utomstående och att alla känsliga personuppgifter lagras på ett säkert sätt 

samt att deltagarnas lämnade uppgifter inte får användas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften eller för beslut och åtgärder som drabbar den enskilda. Vi har säkerställt 

detta genom att vara noga med hur vi behandlat de uppgifter vi samlat in och att de blanketter 

som fyllts i sparas.  

Eftersom vi velat väcka olika typer av känslor med våra bilder så har bilder som kan väcka 

både positiva och negativa känslor visats vid intervjuerna. Vi var tydliga med att 

genomförandet av denna form av intervju samt att det fanns bilder på platser som kan skapa 

obekväma känslor hos deltagaren. Vi som genomför intervjuerna har också varit medvetna om 

vår roll i processen och har därför förberett oss väl inför intervjuerna (Fors & Bäckström 

2017). Vi har utfört pilottester av vår intervjuguide (bilaga 1) tillsammans med bilderna för att 

upptäcka om det funnits etiska dilemman som vi kan stöta på. Dessa pilottester har också gett 

oss en uppfattning om hur vi uppfattas, och om det funnits möjlighet för känslor att komma 

fram utifrån vår guide.  

Samtliga deltagare gett sitt samtycke att delta i våra intervjuer och att de fått tydlig 

information att de kan avböja att svara på frågor samt tacka nej till deltagande när som helst 

under intervjuns gång. Vi har också meddelat att materialet kommer sparas tills det att vårt 

arbete är färdigt för att sedan raderas. Samtliga deltagare har skrivit på ett samtyckeskontrakt i 

enlighet med Karlstads Universitets riktlinjer (Karlstads Universitet 2019). 
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4. Empiri 

Resultatet från intervjuerna kommer presenteras i sammanfattade texter som behandlar de tre 

olika områdena; platskännedom, känslor och erfarenheter vilka identifierats tidigare i arbetet. 

För att göra det enkelt för läsaren har vi valt att presentera varje plats för sig och delat upp 

dessa tre, eftersom de ofta går in i varandra och vi tror att det är lättare att se distinktionen 

mellan dessa om de delas upp men vilket leder till viss repetition. Uppdelningen följer genom 

hela resultatdelen för att det ska bli konsekvent. Skillnaderna i materialet handlar snarare om 

hur deltagarna har pratat kring de olika teman som vi använt oss av i kodningen istället för 

vad de har pratat om även om det senare också har varit nödvändigt att presentera för att 

kunna göra relevanta kopplingar.  

Resultatet avslutas med en reflektion där vi sammanfattar och tolkar materialet i relation till 

uppsatsens syfte. 

Tabell 1 nedan presenterar de olika platserna som vi undersökt samt de vanligaste 

platskännedomarna, känslor samt erfarenheter som deltagarna beskriver platsen med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. 

4.1 Mitt i City 

Mitt i city valdes ut som en vardagsplats enligt platskategoriseringarna av Cattell et al. (2008) 

och resultatet av intervjuerna presenteras i sammanfattade texter. Bild 1 är samma som visats 

upp under intervjuerna.  

Plats Platskännedom Känslor Erfarenheter 

Mitt i City 
Köpcentrum 
Butiker 
Restaurang 

Positivitet 
Lugn 
Stress 

Shopping 
Passera 
Tidsberoende 

Centralstationen i 
Karlstad 

Centralt 
Tåg 
Pendling 

Oro 
Förväntan 
Frustration 

Resa 
Passera 
Stress 

Mariebergsskogen 
Evenemang 
Historia 
Djurpark 

Positivitet 
Glädje 
Frihet 

Promenad 
Evenemang 
Tillsammans 

Champs-Élysées 
Paris 
Triumfbågen 
Rondell 

Imponerande 
Rörig 
Historisk 

Trafik 
Turism 
Semesterbilder 

Ground Zero 
9/11 
Återberättad 
Tvillingtornen 

Sorg 
Stillhet 
Frustration 

USA 
Betydelsefull 
Minnesmärke 
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Bild 1: Mitt i City, 2019, Erik Myr 

4.1.1 Platskännedom 

Samtliga deltagare i intervjuerna har god kännedom om köpcentret Mitt i City, alla deltagare 

har besökt denna plats vilket gör att de har en del kännedom kring dess utformning, många 

kan också nämna flera butiker som finns där vilket också bilden visar (Bild 1). De flesta vet 

om att det finns olika restauranger och caféer där och att mittenytan ibland används till olika 

event i gallerian. Fyra deltagare pratade om historien bakom köpcentret och att det är relativt 

nybyggt och tidigare stod en annan byggnad på platsen. Ett par av dessa deltagare nämner att 

det var en brand som orsakade att den förra byggnaden inte står kvar och en deltagare vet att 

det var butiken Domus som låg där tidigare. En av deltagarna har också haft en upplevelse när 

brandlarmet i lokalen utlöstes som gjort att han vet att platsen har dålig tillgänglighet för 

funktionsnedsatta om det skulle ske en händelse där hissen inte får användas. Det finns 

egentligen inga större skillnader mellan könen utan alla har bra koll på denna plats eftersom 

den besöks till vardags. 

4.1.2 Känslor 

De känslor som de olika deltagarna beskriver är ofta kopplat till den konsumtion som utförs i 

gallerian. Det finns en viss skillnad mellan könen i handelsmönstren, det lugn som kvinnorna 

kan känna i att gå runt och titta i butikerna verkar inte lika uppenbart hos männen, utan dessa 

ser lugnet mer i att titta på andra människor, något som dock också delas med de kvinnliga 

deltagarna. Generellt sett pratar männen mer om att hitta varan som de är ute efter och att gå 

till affärerna i köpcentret för att de har ett behov som ska uppfyllas, även om det även finns de 

som går dit för att finna ro och koppla av. Vad gäller denna plats verkar kvinnorna också vara 
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mer uppmärksamma på att den förändras vilket skapar ett större intresse och en annan positiv 

känsla över platsen. Sex av männen och två av kvinnorna pratar också om den stress som de 

kan känna i relation till Mitt i City, att det ofta är mycket människor där, att det ibland är 

snabba köp som ska göras och att det kan vara stimmigt i lokalen. Samtidigt är det de här 

upplevelserna som ofta också bidrar till det positiva i att se på andra människor och att vara 

delaktig. Det är framförallt männen i undersökningen som pratar om stress när vi pratar om 

gallerian, bland kvinnorna är det främst andra delar som är intressanta. Flera av de kvinnliga 

deltagarna kan också beskriva den lycka som finns i att hitta det som de letat efter och att 

konsumera samtidigt som en av dessa även känner en viss konsumtionsångest. 

4.1.3 Erfarenheter 

Samtliga deltagare säger att platsen främst används i syften att shoppa eller bara som 

genomfart. Fler kvinnor än män har erfarenhet av fönstershopping och att gå runt och kolla i 

affärerna. De säger sig också veta till stor utsträckning vilka butiker som finns på platsen 

medan några män säger att de inte gillar köpcentrum överhuvudtaget. Många säger att 

erfarenheten av platsen beror på tiden på dygnet som besöket sker, på dagen är det oftast 

lugnare och på eftermiddagen och kvällen mer människor i rörelse. Nästan alla har också ätit 

på restaurangerna vid platsen och flertalet har fikat medan männen samtidigt kollar på andra 

som går runt. Kvinnorna lägger oftare märke till dekorationer medan män pratar om 

evenemang som hållits platsen, männen lägger också märke till det breda utbud som finns på 

platsen snarare än dekorationer och utformning som verkar tilltala kvinnorna mer. Medan 

kvinnorna tycker att det blir rörigt av mycket folk så tycker männen att det blir högljutt och 

stressigt. Att människor bara går mot sitt mål ser en av de kvinnliga deltagarna som en negativ 

erfarenhet, och att det gör att det kan vara svårt att navigera sig, speciellt om det är mycket 

människor på platsen. Utformningen tycker de flesta är väldigt bra, men en av de kvinnliga 

deltagarna menar att den är komplicerad då trappan, rulltrapporna samt hissarna är ineffektivt 

placerade, och gör att det går långsamt att röra sig där inne. En av männen arbetar i en av 

butikerna där och har lite annorlunda erfarenheter. Han ser mer att det är en plats för 

konsumtion av både nödvändiga varor och sådant som känns onödigt. Butiken som han 

arbetar i är dessutom trång och mörk och har en dålig planlösning. De flesta andra anser att 

tillgängligheten och utformningen är positiv. 
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4.2 Centralstationen 

Nedan är den bild (se bild 2) som visat under intervjuerna på en plats för social interaktion 

utifrån teorin (Cattell et al. 2008), men som visat sig vara en icke-plats (Augé 1995) under 

intervjuerna, Karlstad Centralstation. 

 
Bild 2: Karlstad Centralstation, 2019, Erik Myr 

4.2.1 Platskännedom 

Kring Karlstads Centralstation är platskännedomen ytlig och de flesta av deltagarna säger att 

de inte har någon kännedom överhuvudtaget. Det som kommer fram är att det är en tågstation, 

vilket betyder att tåg går till och från platsen. De vet också att bussarna går från en annan plats 

eftersom det annars hade kunnat klassas som resecentrum. Platsen är centralt belägen och 

samtliga deltagare har nyttjat den i resor hem eller för pendling exempelvis. En deltagare 

sticker ut extra med att ha en släkting som varit stationsmästare och en del annan kännedom 

om platsen. Några deltagare vet också om att det finns planer på att bygga om stationen för att 

skapa bättre tillgänglighet över spåren som delar staden. Annars sammanfattar en person det 

som är värt att veta om platsen ganska bra med att ”Tåg kommer och går och tåg lämnar och 

tåg anländer, och jag kliver på tillsammans med hundratals andra” (Intervjudeltagare 13). 

4.2.2 Känslor 

Många av deltagarna säger att känslan till Centralstationen beror mycket på vilken resa som 

personen ska göra. Att åka till något roligt upplevs spännande, intressant och kul medan att 
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lämna av någon som ska åka hem igen inte alltid är lika roligt, utan kan skapa dystra känslor. 

Annars är det en väntan och den tristess och tråkighet som sammanknippas med det. Generellt 

upplever deltagarna en oro och ångest kring platsen. En oro att missa tåg, att tåg inte kommer 

i tid, att lämna hemmet eller väntan i väntrummet, som en del säger luktar illa och har för få 

platser. I och med sena tåg och väntan kan också en del av deltagarna känna frustration och att 

det händer ofta. Att bli kvar på tågstationen ger inga bra minnen för då är tåget försenat eller 

så har någonting hänt säger en deltagare. Många känner en förväntan eftersom platsen kopplas 

ihop så mycket med resan. Att få åka hem igen över jul, att få besök av en gammal vän eller 

att få skicka iväg sin kompis på ett äventyr. Av de som pendlat tidiga morgnar så kopplar de 

ihop platsen med trötthet och stress också. Ett fåtal beskriver en otrygghet kring platsen som 

hänger samman med sena kvällar och, för en del, tunneln som går under spåren som har ett 

dåligt rykte. 

4.2.3 Erfarenheter 

Deltagarna är eniga om att detta är en plats som passeras eller reses ifrån, inte någon de gärna 

stannar på. Mycket av erfarenheterna utgår från resandet och platsen ses som början på en 

resa eller som en plats där ankommande hämtas eller lämnas. Att så många människor och 

mycket trafik passerar denna plats bidrar till att den känns kaosartad och stressig. Taxibilar 

som åker förbi stationshuset skyndar förbi utan omtanke för gående och på gatan som går 

bredvid är det många som säger att de stått i kö och känt stressen över att inte hinna i tid. 

Ingen har något positivt att säga om insidan av stationshuset och väntrummet, utan några 

säger att det borde byggas ut, men utsidan på stationshuset tycker flertalet är fin. Att springa 

på platsen är det flertalet som gjort, då främst för att hinna till tåget eller bussen och inte lika 

många för motionen. Något som har förbryllat första-gångs-användare är spårnumreringen 

som endast inkluderar 1A och 1B samt 20 och 21 vilket skapat förvirring. Några få av 

deltagarna nämner också tunneln som går under spåren som något negativt, band annat 

baserat på ryktet. Även en riksnyhet med en tågolycka är det några som upplevt på plats, men 

som är något de idag kan skratta åt eftersom ingen kom till skada. 
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4.3 Mariebergsskogen 

Bilden som visats på Mariebergsskogen (se bild 3), tillflyktsplatsen i studien, är tagen på 

ingången och inkluderar skylten med Mariebergsskogen då vi inte fann någon bild av parken 

som vi ansåg representera platsen i sin helhet.  

 
Bild 3: Mariebergsskogen, 2019, Erik Myr 

4.3.1 Platskännedom 

Både kvinnorna och männen har i regel kännedom om att Mariebergsskogen är en plats för 

rekreation. Ordet ”friluftsliv” används av flera deltagare när de beskriver platsen. Att det 

också finns djur där vet samtliga deltagare om. Den skillnad som finns bland de intervjuade 

deltagarna är att de äldre männen ser till den historia som de har till platsen, där de själva åkt 

karuseller och sett den som ett nöjesfält snarare än en park. Men att det fortfarande är en plats 

som riktar sig mot en bred målgrupp, både barn, vuxna och äldre samt med närhet till staden 

kommer upp i de olika intervjuerna, både bland kvinnor och män. Några av deltagarna 

berättar att det är Karlstads kommun som äger parken och att den drivs med hjälp av 

kommunal finansiering. De flesta deltagarna pratar om närheten till naturen och samtidigt den 

närhet som parken har till centrum. Utifrån detta pratar ett par av deltagarna också om 

Naturum som är ett rikstäckande projekt som utbildar inom djur och naturliv. En av 

deltagarna vet också att det går båtbussar till Mariebergsskogen på somrarna. 
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4.3.2 Känslor 

Samtliga deltagare ser på Mariebergsskogen med många positiva känslor, det är framförallt 

känslor av det lugn och den rofylldhet som infinner sig på platsen. Flera beskriver det som att 

komma bort från stadens ljud och att uppleva mer naturliga friluftsinslag. Många deltagare är 

också glada över de aktiviteter och evenemang de deltagit i som enbart resulterat i positiva 

känslor. Många beskriver också att det är en plats i rörelse på ett positivt sätt, att det känns 

som en gemenskap eftersom alla använder platsen på samma sätt och att det finns en öppenhet 

som känns bra. En majoritet av deltagarna känner också en stolthet att ha denna plats so 

centralt i Karlstad. En av de kvinnliga deltagarna har en del negativa känslor kring platsen 

men det beror på negativa erfarenheter i anslutning till parken snarare än i den, och i det fallet 

ses parken som en tillflyktsplats för att komma bort från det negativa. Dock finns fortfarande 

en oro kring platsen vilket gör att deltagaren inte besöker den längre. En av deltagarna känner 

inga positiva känslor i dagsläget utan förknippar det mer med stress och som något jobbigt att 

vara där snarare än hans egna nostalgiska minnen som verkligen tyckte om platsen och 

kopplade den till goda känslor. 

4.3.3 Erfarenheter 

Detta är en välkänd plats bland Karlstadborna och sättet som deltagarna pratar om det tyder 

också på att, som en deltagare säger; ”invånarna är stolta över platsen” (Intervju 12). Det är en 

sprid skara erfarenheter som upplevts här och en deltagare svarar bara ”upplevelser” på frågan 

om vilka upplevelser han kunde knyta till platsen. Alla har sett djuren men annars är mycket 

kopplat till aktivitet då många har promenerat med barn, yngre släktingar, vänner eller husdjur 

här. Några har åkt skridskor, spelat basket och minigolf och andra har badat. Några har även 

engagerat sig kulturellt i och med konserter eller teater och andra har sjungit på valborg eller 

gått Luciatåg. Männen pratar i större utsträckning i rumsliga mått då parken upplevs stor och 

öppen samt att den ligger nära centrum. Några av männen i det äldre åldersspannet har också 

minnen från när de besökt platsen som barn och alla dessa tycker att platsen var bättre förr. 

Kvinnorna artikulerar mer hur tillgänglig platsen är för alla och att den är till för alla åldrar. 

Alla är också överens om att bilden inte är representativ eftersom platsen upplevs öppen och 

tillgänglig för alla medan bilden visar stängslet som omringar Mariebergsskogen. 
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4.4 Champs-Élysées 

Champs-Élysées (bild 4) tillsammans med triumfbågen representerar en av de monumentala 

platserna som visats i studien. 

 
Bild 4:Triumfbågen & Champs Elysées, 2008, av AlfvanBeem 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arc_de_Triomphe_and_Avenue_des_Champs-Elysees.jpg 

4.4.1 Platskännedom 

De flesta deltagarna känner igen platsen på bilden men det är några av de kvinnliga deltagarna 

som inte känner igen platsen genom att studera bilden. Dessa känner dock till platsen utifrån 

dess namn när vi berättat det och kan koppla kännedom till den. Samtliga deltagare vet att det 

är Triumfbågen som ligger i Paris i Frankrike även om en del är något tveksamma under 

intervjun. Många av deltagarna kan också koppla platsen till den rondell som ligger runt 

monumentet Triumfbågen. De skillnader som märks tydligast är att kvinnorna pratar mer om 

platsen som ett turistmål som ska eller har besökts medan männen mer ser platsen som en 

historisk plats med ett storslaget monument. I övrigt finns det i princip inga skillnader mellan 

könen kring hur kännedomen kring platsen framställs utan det handlar enbart om enstaka 

individer som har bredare kännedom om platsen, det kan exempelvis kopplas till skolböcker 

men det är också flera som har besökt platsen och därför har lite mer kännedom om den 

historiska bakgrunden till platsen. Det är exempelvis en av kvinnorna som vet att den okände 

soldatens grav ligger på platsen och flera av männen som tar upp samma platskännedom. Att 

platsen är så stor och maffig får några att koppla ihop den med ceremonier, demonstrationer 

men även historiska moment och en deltagare jämför den med liknande monument i andra 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arc_de_Triomphe_and_Avenue_des_Champs-Elysees.jpg
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länder. Några menar att skyskraporna i bakgrunden förstör bilden de har av platsen. En av 

männen har intresserat sig för en unik McDonalds logga och några av de som besökt staden 

anser att Paris är uppdelat i det bättre och det sämre som luktar illa. 

4.4.2 Känslor 

En gemensam känsla för platsen är att den är rörig eftersom det är så mycket folk och trafik 

men nästan alla menar också att den är fin. Många tycker att storheten gör den mäktig vilket 

ger ett historiskt intryck och de kan förstå att de franska invånarna är stolta över platsen. 

Några känner en kaosartad känsla, att det är för mycket bilar och folk på samma plats vilket 

gör att de inte har kontroll, medan två upplever platsen som strukturerad och organiserad eller 

åtminstone mer organiserad än när en av dem själv var där. Några känner inte igen platsen 

direkt utan tänker på den från en annan vinkel och några säger att de inte skulle känna igen 

den om Triumfbågen inte synts på bilden. Några säger att platsen har en hektisk stadspuls och 

andra tänker främst på de lyxiga kvarter som ligger intill. Platsen upplevs som stor och mäktig 

och den symboliserar frihet och förtjänar en stolthet hos fransmännen. Trafiken får platsen att 

kännas stressig och en person jämför den med Stockholms tunnelbana. 

Många tänker sig platsen under sommartid och en del som varit där har också gått där och 

känt värmen. De flesta känner att det är för mycket trafik på platsen vilket gör att den upplevs 

stressig. Men också att platsen är stor och maffig och som en betydande symbol för landet. 

Deltagarna får också ett historiskt intryck och männen är mer benägna att nämna krig i 

samband med monumentet. 

4.4.3 Erfarenheter 

Alla har inte varit på platsen i person men de kan relatera till semesterbilder, filmer och 

nyheter exempelvis. Några har sett ceremonier som hållits på platsen efter exempelvis 

terrorattacken i Paris. Samtliga tycker att platsen upplevs stor och mäktig samt att franska 

invånare är stolta över platsen, med rätta. Många av de deltagarna som varit på platsen säger 

att de varit där för att det är ett måste när de besökt Paris. Fler av männen har varit där i rent 

semestersyfte men annars ser erfarenheterna liknande ut. De flesta upplever trafiken 

stressande och lite kaosartad men kvinnorna uttrycker också att det rör sig mycket folk på 

platsen. Några av de som varit på platsen har också kört bil och tagit del av trafiken och de 

säger dels att de många filerna är stressande och förvirrande, dels att fransmän inte är kända 

för att vara bra bilförare. En av de kvinnliga deltagarna i det äldre åldersspannet var på platsen 

för 30 år sedan och beskriver platsen som mer organiserad och strukturerad idag då hon 



26 

 

jämför bilden och ser att det finns linjer i vägen, något som inte fanns när hon var där. Annars 

är det många som har gått till platsen och de har upplevt att det är en lång promenad som blir 

extra jobbig i värmen. Väl på platsen har en av deltagarna åkt upp i själva monumentet och 

överskådat staden medan en annan varit nere i katakomberna som ligger under. Några har 

också vart i de lyxigare kvarteren intill och fikat eller som en av deltagarna, kollat på en unik 

McDonalds-logga. 

4.5 Ground Zero 

Den andra av de monumentala platserna är Ground Zero och bilden som visats under 

intervjun syns nedan (se bild 5). 

 
Bild 5: Ground Zero, 2014, av jensjunge https://pixabay.com/photos/ground-zero-monument-usa-new-york-516091/ 

4.5.1 Platskännedom 

Detta var den plats som minst antal personer kände igen direkt utifrån bilden. Trots att flera 

kunde placera den i USA, baserat på skyskraporna i bakgrunden bland annat. Efter att vi 

berättat namnet på platsen så visste dock samtliga om terrorattacken den 9 september 2001 

(9/11) då två flygplan flög in i Tvillingtornen (Twin Towers, World Trade Center) som stod 

där innan. Istället för att återuppbygga tornen vet de att ett monument konstruerats på platsen 

över de civila och brandmän som förlorade livet i attacken. Eftersom endast två personer vart 

på platsen så är den kännedom de flesta andra har återberättad för dem, eller så har de läst i 

historieböcker och sett på tv. Några av deltagarna har tagit del av konspirationsteorier och är 

https://pixabay.com/photos/ground-zero-monument-usa-new-york-516091/
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lite skeptiska till den allmänt vedertagna sanningen om platsen och menar att den behöver 

ifrågasättas. Utöver detta vet en person att New York och därmed Manhattan har problem 

med vattennivåerna och behöver ständigt föra undan vatten från platsen samt att monumenten 

har byggts med material från de rasade tornen. 

4.5.2 Känslor 

Känslorna kring Ground Zero är ganska spretiga. Deltagarna kan känna sig sorgsna över det 

hemska som hänt, en sorg som de känner att de delar med de amerikanska invånarna. Några 

av kvinnorna men främst männen uttrycker en frustration över varför det som har hänt har 

hänt och följderna som det haft på omvärlden, men också en frustration över att platsen blivit 

en turistattraktion i viss mån. Många blir också imponerade och intresserade av platsen som 

de upplever mäktig, som ett hål och andrum mitt på Manhattan för att stanna upp i ruset 

runtomkring och tänka på vad som hänt. En minnesplats att fly undan vardagen och uppleva 

stillheten, fridfullheten och lugnet. Symboliken i att monumentet är format som ett hål är det 

inte alla som säger att de förstår men några menar att det gör platsen påtaglig, som en avgrund 

och avsaknad av något som var. En av deltagarna pratar också om hur USA velat projicera 

alla känslor på resten av världen vilket de också har lyckats med. Den kvinnliga deltagaren 

som har besökt denna plats beskriver att det är en ledsam känsla att vara där och att bli väldigt 

berörd och tagen av det, tagen dels av den typen av känslor, dels hur stort det faktiskt är. Flera 

deltagare känner också ett obehag kring att det några få kan göra kan få så stora konsekvenser 

för så många, detta beskrivs i en av intervjuerna med att “människor kan göra vad som helst, 

om de är tillräckligt galna” (Intervju 12). Både de manliga och kvinnliga deltagarna har 

liknande känslor kopplat till denna plats, det som skiljer sig är att det finns mer av de oroliga 

känslorna hos kvinnorna medan männen mer pratar om de frågande känslorna över det som 

hänt där. 

4.5.3 Erfarenheter 

Få av deltagarna känner igen platsen direkt från den bild vi visar men alla känner till 

händelserna som ägt rum på platsen, även om några nämner oklarheterna och de 

konspirationsteorier som cirkulerar. Det är också därifrån som de flesta har erfarenheter, som 

de fått återberättat för sig eller sett genom olika media. Några av deltagarna menar att de 

själva var för unga när händelsen ägde rum och har därför inga erfarenheter utanför de som 

andra sagt till dem. Av de som är gamla nog att komma ihåg så såg en del av dem på tv när 

det andra tornet rasade och oron över vad som skulle hända efter slog till. En av deltagarna 

gjorde lumpen och hade en befälhavare som stormade in och skrek att kriget var kommet. 
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Många uppfattar platsen som stor, mäktig och tänker att det är typiskt USA och att de är stolta 

över den. Två av deltagarna ser fortfarande på platsen som det finansiella världscentrum som 

det en gång var baserat på deras erfarenheter kring platsen. Deltagarna menar att platsen är 

väldigt betydelsefull för amerikaner och för världshistorien. Världen blir förändrad i form av 

mer fientlighet mot andra folkgrupper, att USA går in med interventioner i andra länder och 

kontrollen på flygplatser blivit hårdare efter händelsen konstaterar dem. Fler kvinnor 

uppskattar platsens skönhet men de flesta av deltagarna upplever platsen som ett välbesökt 

och mäktigt minnesmärke. 

4.6 Reflektion 

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka hur personer uppfattar offentliga platser och hur 

deras platskännedom, känslor och erfarenheter påverkar hur de använder platserna kommer 

vi göra en reflektion kring resultatet i relation till syftet. Detta för att i kommande kapitel med 

hjälp av reflektionen av resultatet kunna besvara de frågeställningar som ställts i inledningen 

av detta arbete. 

4.6.1 Platskännedom 

Platskännedom har efterfrågats för att förstå huruvida deltagarna i undersökningen har vetat 

om vad det är för plats de ser och hur mycket de vet om platsen rent kunskapsmässigt. Det 

intressanta med den kännedom som deltagarna beskriver den är att den inte alltid är kopplad 

till platsens utseende, utan också kan vara kopplad till dess namn eller andra platser och 

händelser som relateras till platsen. Flera deltagare nämner att denna kännedom har delgivits 

dem via historieböcker och andra typer av fakta som producerats med ett syfte och att den 

därför visar det som författaren eller förmedlaren av kunskap velat förmedla, den är därför 

ofta baserad i en västerländsk kontext och kan inte heller ses som rent objektiv. En del av 

kännedomen har däremot fåtts genom att besöka platsen samt att använda och uppleva den. 

Resultatet visar att platskännedom delvis påverkar hur deltagarna använder platser, dels 

eftersom kännedom är viktigt för att veta hur platsen ser ut rent fysiskt, samt vad som går 

respektive inte går att göra där, dels den historiska kännedom och de erfarenheter som 

deltagaren har kring platsen. I gallerian handlar mycket av platskännedomen om de butiker 

och restauranger som finns på platsen och en liten del handlar om den bakgrund som platsen 

har. Bakgrunden däremot verkar inte påverka hur deltagarna använder platsen. Vid 

Centralstationen handlar platskännedomen om att deltagarna vet vad de kan göra på platsen 

samt vilka begränsningar den har. Här kan också kännedom kopplas till att flera deltagare vet 
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om att det finns planer på att bygga om stationen, vilket för många betyder att det finns 

förhoppningar om att delar av begränsningarna kommer att lösas. Den platskännedom som 

finns om Mariebergsskogen handlar till stora delar om det fritidsutbud som finns på platsen, 

men också om den närhet till staden som parken har. En del av de äldre manliga deltagarna 

har också en historisk kännedom kring platsen som påverkar hur de använder den, då 

erfarenheterna av det som var där förr är mer positivt laddad än platsen är där idag. 

Platskännedomen kring Champs-Élysées visar att platsen kan kännas igen både genom bilden 

men också genom dess namn samt genom monumentets namn. Många av deltagarna har 

kännedom om platsen specifikt, men det finns också flera deltagare som kopplar platsen dels 

till landet Frankrike, dels staden Paris och till kännedom om andra monument som finns inom 

staden. Platskännedom har deltagarna fått genom besök, av sociala medier, media av olika 

slag och skol- samt historieböcker. Hur platsen framställs i media av olika slag gör att 

deltagarna känner ett intresse och en vilja att besöka platsen. Platskännedom kring Ground 

Zero bygger mycket på de händelser som utspelat sig på platsen den 9 september 2001. De 

flesta deltagarna tycker det var svårt att känna igen platsen utifrån bilden men när de hör 

namnet Ground Zero vet alla deltagare om att det var här som terrorattacken mot World Trade 

Center ägde rum. Detta gör att samtliga deltagare också ser på och använder platsen som ett 

minnesmonument. Den kännedom som de flesta har är historisk och har inhämtats från skol- 

och historieböcker, framförallt hos de yngre deltagarna. De äldre deltagarna har fått sin 

kännedom från tv-sändningarna av terrorattentaten. Platskännedomen handlar om hur den ser 

ut och vad som går att göra där, både deltagare som varit där och en del av de som inte varit 

där vet att platsen är ett minnesmonument och att exempelvis namnen på de som dog står 

ingraverat runt monumentet. 

Platskännedomen kring de olika platserna visar att deltagarna dels vet mycket om platser de 

besökt, dels att platser de inte besökt och inte känner igen till utseende också kan kännas igen 

med hjälp av andra egenskaper som namn eller i relation till andra platser. Kännedom 

förmedlas på olika sätt och påverkar också vad deltagarna vet om platsen. De historiska 

händelserna som platserna bär med sig påverkar inte i stort hur personer fysiskt använder 

platsen men kan påverka hur de pratar om och upplever platsen. 

4.6.2 Känslor 

Känslorna har efterfrågats för att förstå hur deltagarna känner kring olika platser och om 

känslorna påverkar hur de använder dem. De flesta platser som vi undersökt har gett upphov 

till olika typer av känslor, oftast är det blandade känslor som en plats förknippas med. De 
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övervägande känslorna har varit positiva till samtliga platser men vid nästan alla platser finns 

också en del negativa känslor. Variationen mellan deltagarna är stor, och där vissa känner 

positiva känslor kan andra känna negativa. Känslorna kommer främst från upplevelser på 

platsen men också från upplevelser kopplat till platsen och andra händelser som väckt känslor. 

Ofta har deltagarna också beskrivit känslor med upplevelser som att det exempelvis att det 

luktar illa vilket gör att de inte gärna befinner sig en längre tid på den specifika platsen. 

Resultatet visar att känslorna delvis påverkar hur deltagarna använder olika platser, dels är 

känslorna kopplade till den erfarenhet som senare kommer presenteras, dels att känslorna 

påverkar om deltagarna ser positivt eller negativt på platsen. Känslorna kring gallerian Mitt i 

City beskrivs av de flesta som lugna, däremot är det olika orsaker som gör att deltagarna 

känner sig lugna, medan kvinnorna främst ser det lugna i att besöka olika butiker och att 

shoppa ser de flesta männen lugnet i att sitta ner och att titta på människor vilket även flera 

kvinnliga deltagare tar upp. En annan känsla som de flesta deltagare beskriver är stress som 

kan infinna sig när det är mycket människor på platsen eller om shoppingen är bestämd i 

förväg. Dessa känslor påverkar hur deltagarna använder platsen och exempelvis vid stress blir 

det kortare besök men vid lugn kan besöken vara en längre tid. Vid Centralstationen är det en 

annan typ av känslor som framkommer i intervjuerna, det handlar ofta om glädjen att resa och 

då främst om målet med resan som oftast är positiv. Men deltagarna använder utifrån detta 

platsen som en passage till något annat, att bara vara på platsen beskriver ingen som positivt 

utan då är det snarare känslor som beskrivs med att det är motbjudande och trångt. 

Mariebergsskogen är en plats som framkallar övervägande positiva känslor, samtliga 

deltagare kan koppla det till ett lugn och att få möjligheten till avkoppling, däremot är det 

några av de äldre männen i undersökningen som känner en nostalgi kring platsen eftersom de 

besökt den när de var små och då var det mer likt ett nöjesfält. Annars är det många som har 

positiva känslor, bland annat kring djuren och att kunna nyttja friluftslivet så centralt, därför 

förhåller sig också deltagarna positivt till platsen och förmedlar positivitet samt besöker den 

med glädje. Champs-Élysées är en plats som förknippas med främst en rörig känsla eftersom 

det är mycket människor och trafik som samsas om ytan och det blir mycket att hålla reda på 

och kan upplevas som stressig. Många av deltagarna beskriver också känslorna med en 

storslagenhet och att bli tagen och imponerad av just detta. Sedan förknippar många denna 

plats med semester och turism vilket är övervägande positivt hos deltagarna. Känslorna till 

Champs-Élysées gör att deltagarna använder och ser på platsen som en turist och mest ser den 

som ett besöksmål på en längre resa. Ground Zero väcker många känslor, dels handlar det om 
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den uppgivenhet och sorgsenhet som följde terrorattackerna när många människor förlorade 

sina liv, dels hur det har påverkat resten av världen. Känslorna som deltagarna beskriver kring 

platsen finns i upplevelsen att kunna fly undan och minnas det som hänt, också en nostalgisk 

känsla likt Mariebergsskogen men mer gemensam bland deltagarna. Förhållandet till Ground 

Zero är främst som ett minne av det hemska som hänt där, men också att det ligger i en annars 

häftig stad som flera uttrycker att de gärna besöker. 

Eftersom känslor är svåra att sätta ord på så beskrivs de ofta med andra ord och upplevelser. 

Känslorna har enligt intervjuerna påverkat hur människor använder platserna genom att vara 

antingen positiva eller negativa, exempelvis är Mariebergsskogen en plats som kan framkalla 

positiva känslor hos samtliga deltagare och därför finns ett intresse i att vara på platsen. 

Centralstationen framkallar däremot negativa känslor vilket leder till att deltagarna bara ser 

den som en plats de passerar för att nå ett annat mål. 

4.6.3 Erfarenheter 

Erfarenhetsfrågor som ställdes under intervjuerna var om personen varit på platsen och i så 

fall när, vilka upplevelser personen haft på platsen och vilka intryck som personen har av 

platsen. Detta för att ta reda på om deltagarna har egen erfarenhet av att befinna sig på 

platsen, vad som personen har gjort och varit med om samt hur platsen och upplevelserna 

uppfattades. Även om inte alla deltagare har varit på alla platser så kan de ändå knyta 

upplevelser till dem vilket bidrar till att deltagarna ofta har olika erfarenheter och upplevelser 

kring platserna. Exempelvis så har flera av dem sett nyheter på tv från Champs-Élysées när 

olika ceremonier hållits där. En del av svaren påverkats av berättelserna som våra 

intervjudeltagare har fått till sig och inte en direkt upplevelse från dem själva. 

Erfarenheter som upplevts i Mitt i City-gallerian är väldigt eniga varandra eftersom syftet med 

en galleria är shopping. Många nämner också att upplevelsen beror på tiden på dygnet då en 

rusning sker när folk slutar jobb och på helger. För mycket folk är något som påverkar 

upplevelsen negativt då det leder till ökad ljudnivå och mer spring. Tidsaspekten är också 

viktig för Karlstads Centralstation då flera av deltagarna har varit med om rusningen i 

pendeltrafiken. Även den tid som sparas in i några långa löpsteg eller den som spenderas 

väntande, i ett väntrum som ingen tycker om, är något som påverkar deltagarna och blir 

påtagligt svaren. Annars så kopplar samtliga ihop platsen med resande och en bra dag tänker 

de sig själva på väg hem för att fira julafton med nära och kära. Mariebergsskogen är den 

plats som får flest positiva erfarenheter knutna till sig, även om några tänker tillbaka till det 
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som förr var. En familjevänlig plats där upplevelserna är upplevelser, som deltagare 9 

svarade, och som är för karlstadsborna av karlstadsborna i Karlstad. Champs-Élysées är en av 

platserna som inte alla har varit på utan för några är semesterbilder den främsta erfarenheten 

av platsen. Den figurerar även i några av deltagarnas skolutbildning och andra har sett den i 

media. Flera relaterar till hela Paris men en sak är säker och det är att en semester här 

resulterar i ett besök på platsen, det är ett måste menar några av intervjudeltagarna. Alla är 

överens om att tillvaron är eller verkar stressig och smått kaosartad. Ground Zero är det inte 

heller alla som har personlig erfarenhet av utan här präglas förhållningen till platsen av 9/11. 

Flera sätter sig in i känslorna hos dem som drabbats men tänker också de konsekvenser som 

följde efter detta. 

Erfarenheterna visar i realtid hur platserna används och har använts av deltagarna och är 

därför en viktig beståndsdel i hur personer använder platsen. I många fall är också 

erfarenheterna kopplade till och lägger grunden för de känslor som deltagarna har. Olika 

upplevelser kan ändra synen på platsen från exempelvis negativ till positiv. Exempelvis vid 

Mariebergsskogen där en deltagare har negativa erfarenheter kopplat till sin boendesituation i 

närheten. Hon tycker egentligen om platsen men känner idag att hon inte vill vistas på platsen 

på grund av rädslan att träffa sin före detta hyresvärd.  
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5. Analys 

Utifrån Tuan (1997) har vi delat upp uppfattningar i platskännedom, känslor och erfarenheter 

vilket har gjort att vi också kan se de tre olika aspekterna separat. I teoriavsnittet om plats 

beskrivs även de materiella, upplevda och föreställda rummen (Lefebvre 1991). Olika typer 

av uppfattningar existerar och påverkar en persons förhållningssätt samtidigt. Exempelvis när 

det handlar om platskännedom, som vi menar tillhör det materiella rummet eftersom det är 

rummet som formar och formas (Lefebvre 1991) och som visat sig påverka hur deltagarna i 

denna studie använder offentliga platser. Kännedom kring platsen ger en vetskap kring hur 

platsen är utformad, exempelvis om det är en park, galleria eller en turistdestination, men 

också vad som går att göra på platsen, som att titta på folk, åka tåg eller motionera.  

Det upplevda rummet kopplar vi till erfarenheten eftersom det upplevda baseras på symboler 

och bilder (Lefebvre 1991) och som kan relateras till vad en person har gjort på en plats, men 

kan också vara sådant den hört och sett om platsen. Erfarenheten påverkar hur personer 

använder platser eftersom det visar hur personer använt platsen och ifall de fortsätter att 

använda den idag. Den grundar sig i personers kännedom kring platsen men kan även 

upptäckas ur det okända och leder sedan till känsloskapandet baserat på vad för upplevelser 

personerna haft på platsen. Positiva erfarenheter leder ofta till positiva känslor för platsen och 

gör att personen gärna besöker igen. Erfarenhet är något som kan utvecklas, både på kort och 

lång sikt vilket vi märkt i intervjuerna. När en person ser en plats och får specifika frågor om 

den finns det ett intresse i att studera platsen närmre och då upptäcker de ofta nya aspekter 

som de inte lagt märke till tidigare.  

Det föreställda rummet har vi kopplat till känslorna eftersom det utgörs av tecken och 

objektifieringar (Lefebvre 1991) som ofta styrs av tankar och föreställningar om platser. 

Känslorna är kopplade till både platskännedomen och erfarenheten, det kan vara kännedom 

om att en händelse hänt på en plats och satt ett historiskt kunskapsmässigt avtryck, eller att ha 

en bild om hur det kommer vara att besöka en viss plats på grund av tidigare erfarenheter från 

till exempel liknande platser. Känslorna påverkar hur personer använder platser utifrån om det 

handlar om positiva eller negativa känslor. I de fall som känslorna är positiva ser deltagarna 

fram emot att besöka platsen och kan med enkelhet berätta om flera minnen de har från den. 

Om det istället handlar om negativa känslor kopplat till platsen så väljer ofta personerna att 

undvika den eller enbart besöka den om de har ett ärende där. 
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5.1 Uppfattning 

Platser används utifrån den uppfattning människor har kring platsen, och om en plats 

uppfyller de mest grundläggande behoven som säkerhet, identitet, estetik samt de materiella 

behoven hos människor, kan platsen också vara ett trevligt och gemytligt besöksmål (Shaftoe 

2008). Men om någon av dessa saknas är uppfattningar och synen på platsen negativt 

påverkade. Samtidigt som dessa kan skiljas åt styr de också varandra och påverkar om 

personer kan känna sig tillhörande, bekväma och avslappnade på platsen, vilket är 

grundläggande för att tycka om en plats (Cattell et al. 2008). Enligt undersökningen har alla 

platser positiva aspekter men de platser som deltagarna även ser negativt på är framförallt 

Centralstationen och Mitt i City i Karlstad. En del av deltagarna nämner att Centralstationen 

inte känns säker på kvällar, de flesta menar också att den saknar en god estetisk utformning. 

Att det saknas sittplatser och att stationen är för liten för Karlstad är två av de synpunkter som 

framkommer, dessa visar att deltagarna inte känner sig bekväma och avslappnade på plasten, 

andra orsaker som erfarenheter av dålig lukt och allmänt otrevliga känslor kring att behöva 

vänta på platsen framkommer också. Mitt i Citys negativa aspekter som deltagarna nämner 

handlar mest om att inte kunna känna sig bekväm och att inte kunna slappna av, kopplat till 

hur människor känner sig på platsen. Ground Zero väcker också en del negativa värden, men 

detta bygger mer på den otrygghet som platsen en gång har visat och som projiceras mot 

resten av världen än platsens utformning idag. Utifrån det som framkommit av 

uppfattningarna tolkar vi det som att den negativa synen av en plats främst baseras på 

erfarenheter och känslor snarare än kännedom. Platskännedom kan dock ge vissa deltagare en 

nostalgi kring platsen som bär på väldigt många positiva minnen, och om platsen i sin aktuella 

utformning och med sitt aktuella utbud inte kan besvara dessa minnen kan den ändå kopplas 

till en viss negativ inställning. 

Alla platser har som nämnts beskrivits med positiva egenskaper av deltagarna i studien. Det 

positiva innebär att de grundläggande behoven är uppfyllda och att personer kan känna sig 

tillhörande, bekväma och avslappnade på platsen (Cattell et al. 2008). Ofta har det positiva 

handlat om de upplevelser och erfarenheter som deltagarna kan knyta till de olika platserna 

och bygger inte så mycket på platskännedom. Den plats som fått mest positivt utrymme är 

Mariebergsskogen som nästan alla kopplat till bra händelser och upplevelser. Denna plats är 

också välkänd bland samtliga deltagare, även om vissa uttrycker att de tyckte det var bättre 

förr på denna plats utifrån deras kännedom om platsen, så bär den även idag positiva intryck 

vilket gör att den känns gemytlig av deltagarna. Champs-Élysées får också mycket positiva 
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intryck och är en plats som flera, men inte alla deltagare har besökt. Att denna beskrivs med 

mycket positivitet kan bero på att det är en plats som förknippas med semester och att uppleva 

något nytt. Dess fysiska egenskaper beskrivs som storslagna och platsen ses som ett resmål. 

Därför är det svårt för deltagarna att beskriva den med samma aspekter som en lokal plats, 

men de grundläggande behoven verkar ändå vara uppfyllda enligt beskrivningen som 

deltagarna ger av platsen. En orsak att de är uppfyllda kan bero på att de inte känner till 

platsen mer än som den marknadsförs och presenteras i medier av olika slag vilket inte visar 

de negativa sidorna av platsen. Ground Zero förknippas med terrorattentaten 9 september 

2001, men utöver dessa ser de flesta positivt på platsen idag, trots att väldigt få besökt platsen. 

De flesta beskriver den utifrån bilden som visar dess storhet och träden i bakgrunden som gör 

att människor får upplevelsen att de grundläggande behoven är uppfyllda på platsen. Även de 

positiva egenskaperna handlar mest om den erfarenhet och de känslor som deltagarna har. 

Enligt Cattell et al. (2008) bär de lokala platserna ofta på unika element som utomstående inte 

ser, vilket också överensstämmer med flera av intervjusvaren i denna studie. Om de lokala 

platserna har exempelvis flera deltagare kunnat berätta om mer specifika händelser och 

kännedom om platsen som en utomstående förmodligen inte har, samtidigt är beskrivningarna 

av platserna utomlands ganska ytliga och bär inte på några sådana upplevelser. Exempelvis 

kan de flesta beskriva vad som går att göra i större utsträckning på platser de besökt och i 

ännu större utsträckning på platser de besöker ofta. Ett exempel på detta är att samtliga 

deltagare kopplar Mariebergsskogen, som ofta besöks av de flesta, till friluftsliv, motion och 

att kunna koppla av, medan Ground Zero, som bara ett fåtal besökt någon gång, enbart 

beskrivs som en minnesplats och som ett avbrott i den stora staden, ingen kan därför beskriva 

vad som går att göra på den sistnämnda platsen. 

Studien har också undersökt skillnader mellan män och kvinnor, och enligt Bastomski & 

Smith (2017) finns det skillnader mellan hur kvinnor och män använder sig av offentliga 

platser. Kvinnor har en undermedveten kunskap om att de är lättare mål för att blir utsatta på 

offentliga platser vilket gör att de också automatiskt har lärt in att förhindra sådana situationer 

(Bastomski & Smith 2017). Det kan handla om hur de rör sig eller använder platser vilket 

framkommer när de pratar om hur de använder och ser på platser. Det vi märkt under 

intervjuerna är att kvinnor ser på platser på ett annat sätt, de kan se lugnet i att exempelvis vad 

gäller gallerian vara inne i butikerna medan männen hellre stannar utanför. Vissa av 

kvinnorna nämner också att de känner sig otrygga vid Centralstationen på kvällen och natten, 

och att de därför undviker platsen. En av männen pratar också om cykel och gångtunneln som 
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går under spåren och benämner den som ”våldtäktstunneln” (Intervju 11) men nämner inte att 

det finns någon oro för honom vid denna plats. Så studien kan även bekräfta att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor kring offentliga platser. 

De platser som utifrån detta skulle kunna ses som gemytlig är egentligen bara 

Mariebergsskogen. Denna plats beskrivs av alla deltagare som positiv, även om vissa menar 

att den har haft en annan storhet förr. De andra platserna har gemytliga inslag men bär också 

på en del negativa aspekter som gör att de inte uppfyller alla krav för att kunna ses som 

gemytlig (Shaftoe 2008). 

5.2 Plats 

Vissa av deltagarna ser en del av platserna som icke-platser (Augé 1995) eftersom dem inte är 

platser de besöker utan platser som passeras. Anledningen till det varierar, exempelvis 

refereras Centralstationen som ”en plats liksom..” (intervju 5) eftersom den är så pass 

vardaglig och att det inte händer mycket kring den. Personerna har inte lagt något vidare 

värde vid platsen eftersom de inte har några erfarenheter eller känslor knutna direkt till den. 

Det framkommer även att Ground Zero och Champs-Élysées kan ses på med samma 

ointresse, men att det då främst handlar om en distans till platserna, både fysiskt och psykiskt. 

Personerna som inte varit på platsen har svårt att föreställa sig hur den upplevs, samtidigt vet 

de att platsen betyder mycket för andra personer och uppskattar då inte sina egna känslor lika 

högt. Vi knyter an detta till Tuan (1997) då vi konstaterat att platser delvis är sociala 

konstruktioner eftersom de blir platser först när människor knyter ett värde till dem. Att 

referera till en plats som ”bara en plats” betyder att personen på något stadium ändå har lagt 

en värdering i den. 

Vad gäller obesökta platser så saknas en eller två av de tre delarna i den trekomponents-

modell som både Lefebvres triad och sense of place innefattar (Relph 2009). Att själv inte ha 

besökt en plats resulterar därför i en avsaknad i både den fysiska miljön och det mänskliga 

beteendet som sense of place grundas på. Den fysiska miljön är i detta fall ett medel för att 

kunna visualisera platsen utöver den platskännedom personer har medan det mänskliga 

beteendet grundas i erfarenheten av hur andra och en själv fungerar i praktiken. 

Enligt Stedman (2003) är familjerelationer en påverkande faktor för hur människor ser på 

platser vilket blir tydligt i vår empiri, exempelvis genom Mariebergsskogen som många 

kopplar till aktiviteter med familjen eller vänner. Att beskriva platser som barn- eller 

familjevänliga är mycket positivt och ökar värdet för platsen. Även i kortare former som att 
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”de har tänkt på alla” (Intervju 1; Intervju 3) eller ”de inkluderar barnen bra” (Intervju 5) är 

exempel på hur våra intervjudeltagare uttryckt sig om Mariebergsskogen. Värdet av att kunna 

nyttja platser med vänner och familj blir speciellt tydligt vid platser som Mariebergsskogen 

och gynnar den sociala interaktionen (Moulay, Ujang & Said 2016). Många av deltagarna 

berättar glatt det första de gjort när de har besökt platsen med sina barn, andras barn eller bara 

vänner. Det kan också vara en positiv sak att familjen inte varit med om negativa upplevelser 

på platser. Exempelvis om Ground Zero säger en av deltagarna att hon skattar sig lycklig att 

inte ha någon släkting som var med om 9/11 (Intervju 15). En annan berättar att hennes 

förälder som spenderat mycket tid i USA kände mycket starkt för händelsen, vilket också 

påverkade henne (Intervju 1). 

Näst av Stedmans (2003) påverkansfaktorer på hur människor ser på platser är miljö- och 

platsegenskaper. Detta har ingen direkt och uppenbar koppling till uppfattningen. Men det 

krävs ändå en viss erfarenhet eller kännedom om platsen för att veta hur den ser ut och för att 

kunna jämföra den med andra platser för att avgöra ifall den är fin eller ful, stor eller liten. 

Just intrycket av stor eller liten kan skapa känslor av obehag eller ett imponerande intryck, 

vilket betyder att platsens utformning hänger ihop med uppfattningen av plats (Shaftoe 2008). 

Ett exempel på detta är Karlstad Centralstation som menar många att det är fint, något som de 

berättar att de inte tänkt på tidigare, men som de ser när de studerar bilden vi valt. 

Den studie som Cattell et al. (2008) har gjort vid offentliga grönområden har funnit, likt denna 

uppsats, att familjerelaterade orsaker väger tungt i värderingen av platser. Det familjevänliga 

Mariebergsskogen rankas högt av de offentliga platser som vi visar och det är inte heller 

många som är ledsna över att åka hem till familjen från Centralstationen. Familjen och vänner 

är ett gott argument för att människor ska trivas (Stedman 2003).  

Likt Cattell et al. (2008) så finner vår studie grönområden väldigt positivt laddade. Det Cattell 

et al. (2008) lyfter fram i de informella aktiviteterna och promenaderna är också sådant våra 

intervjudeltagare uppskattar. Att parker leder till positiva uttryck och interaktioner (Moulay, 

Ujang & Said 2016) visar sig hos näst intill alla deltagare då flera säger att de inte tror att det 

går att må dåligt av denna plats. Mariebergsskogen valde vi som tillflyktsplats och trots att 

endast två deltagare rakt ut benämner den som det, så tyder flera av deltagarnas svar på 

avkopplingen som eftersöks i en tillflyktsplats. Möjligheten att möta vänner och främlingar 

eller att bara titta pekar både vår teori och vår empiri på och återfinns både i grönområden och 

handelsplatser (Cattell et al. 2008). 
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De monumentala platserna som vi valde att visa i studien, Ground Zero och Champs-Élysées, 

är platser med minnen knutna till sig, likt Cattell et al. (2008) beskriver att monumentala 

platser har. De är också båda platser som människor både vill och fortsätter besöka enligt 

intervjuerna, men idag i turistsyfte och inte för att minnas historiska händelser. Minnena 

handlar mer om semesterresor eller händelser som deltagarna kan koppla till platsen. Champs-

Élysées har en rik historia men fortsätter också idag att nyttjas i demonstrationer som både 

hyllar och sörjer stora händelser i Frankrike och världen. Ground Zero relaterar de flesta till 

en och samma tragiska händelse. Det framkommer tydligare hos intervjudeltagarna att de 

tycker att Ground Zero är en plats att sörja och minnas på medan Champs-Élysées uppfattas 

som en turistfälla, något som bara ett par deltagare säger om Ground Zero (Intervju 4; Intervju 

9). 

Mitt i City som vardagsplats visar inte enbart på de positiva aspekter som Cattell et al. (2008) 

hävdar. Beroende på tiden så är stress en vanligt förekommande känsla eftersom många 

människor vistas på platsen. Även fast många deltagare säger att de upplever trängsel och 

stress på platsen så nämner de också lugnet som en vanlig känsla, vilket är något som 

inkluderas i kriterierna för Cattell et al. (2008) platskategorisering för vardagsplatser. Att 

kunna sitta och ta en fika medan människor studeras, eller bara gå genom och fönstershoppa 

bidrar till lugn. Vardagsplatsen upplevs tillfredsställande estetiskt, något som inredning och 

platsevent bidrar till (Cattell et al. 2008)  

Trots att Centralstationen är en plats med mycket människor som potentiellt kommer spendera 

en längre tid tillsammans, är det få intervjudeltagare som berättar hur de mår sig på platsen, 

eller ens nämner att de vill vistas på den, vilket är några av kriterierna som Cattell et al. 

(2008) presenterar avseende platser för social interaktion. Det är dock några som känner att 

Centralstationen betyder något för Karlstad och att de känner en platstillhörighet när de tänker 

på den, även det del av platskategoriseringen. De menar att åka till platsen är lika med att 

komma hem från en resa eller att åka hem till föräldrar.  
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6. Slutsatser  

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur personer uppfattar offentliga platser och 

hur deras platskännedom, känslor och erfarenheter påverkar hur de använder platserna och 

besvaras genom frågeställningarna. De frågeställningar som arbetet avsett besvara är; hur 

påverkar uppfattningen av offentliga platser personers sätt att förhålla sig till dem? samt 

vilka lärdomar kan dras av uppfattningen kring platser kopplat till samhällsplanering?  

6.1 Hur påverkar uppfattning av offentliga platser personers sätt att förhålla sig till 

dem? 

Studien har till stor del utgått från Tuan (1997) som vi använt för att identifiera de olika 

uppfattningarna som platskännedom, känslor och erfarenheter. För att förstå hur olika 

offentliga platser används har vi utgått från de platskategoriseringar som definieras enligt 

Cattell et al. (2008). Dessa kategorier är vardagsplatser, monumentala platser, tillflyktsplatser 

och platser för social interaktion. Kategorierna baseras på vad som går att göra på de 

offentliga platserna och hur de uppfattas. Utifrån analysen så konstaterar vi att de skillnader 

som Cattell et al. (2008) beskriver om platsernas användning och uppfattning, även stämmer 

överens med vår empiri. Det handlar främst om vart deltagarna känner sig trygga, men också 

hur de använder exempelvis gallerian vilket samtidigt styrker tidigare forskning av Bastomski 

& Smith (2017) om hur kvinnor använder offentliga platser.  

Centralstationen valde vi som en plats för social interaktion, något som vi i efterhand insett 

inte stämde överens med Cattell et al. (2008) eftersom platsen inte är ett besöksmål utan en 

plats som passeras under en resa och inte ges någon betydelse av deltagarna. Den kan därför 

snarare beskrivas som en icke-plats (Augé 1995). Däremot så bär denna plats på olika 

uppfattningar och deltagarna beskriver främst negativa erfarenheter och känslor kring den. 

Känslan beror mycket på den resa som ska göras till eller från Centralstationen vilket gjorde 

att vi hade förutspått mer positivitet kring platsen eftersom den kan kopplas till själva resan 

och målet, vilket i de flesta fall visat sig vara en positiv upplevelse även utifrån vår empiri. 

Små överraskningar som att Mariebergsskogen beskrivs som en nostalgisk plats för några av 

de äldre deltagarna är något som vi inte hade kunnat förutse. Vi hade även i urvalsfasen av 

bilder tänkt att Champs-Élysées skulle få någon att tänka på de stora protester där folk burit 

gula västar och marscherat på platsen som skett nyligen i relation till intervjuerna. Istället 

brann Notre Dame veckan innan intervjuerna påbörjades vilket nämndes av flera deltagare.  
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Uppfattningen av platser har väldigt stor betydelse för hur platser används enligt (Tuan 1997). 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att deltagarna lägger ett värde även vid platser de inte 

besökt eller sett utan bara känner till vid namn. Detta gör att de har ett förhållningssätt även 

till sådana platser, framförallt utifrån föreställningar som förmedlats vidare via bilder och 

medier. En plats kan ses som gemytlig om den uppfattas som positiv. Utifrån vår empiri har vi 

också sett åldersrelaterade mönster, som bygger på att det finns mer erfarenhet och kännedom 

kring platser och en annan vana av att befinna sig på olika offentliga platser om en person är 

äldre. Vi kan också se könsrelaterade mönster, som att kvinnor känner sig otrygga på vissa 

platser medan män inte gör det, kvinnors rörelsemönster är också något som påverkas av 

uppfattningen av platsen vilket också bekräftar det Bastomski & Smith (2017) menar. 

Uppfattningen om platser är därför viktig för att förstå hur de används och varför, eftersom de 

enligt denna studie kan visa på de icke-arkitektoniska aspekter som platser har om hur 

användningen ser ut och varför.  

6.2 Vilka lärdomar kan dras av uppfattningen om platser i relation till 

samhällsplanering? 

Den andra frågeställningen handlar om platsuppfattning och hur det kan användas vid 

samhällsplanering. Det finns flera studier som påtalar att social ingenjörskonst har varit ett 

framgångsrecept i Sverige och att det också har lett landet fram till dagens välfärdssamhälle 

(Brusman 2008). I takt med att samhället utvecklas och blir allt mer individuellt behöver 

också större hänsyn tas till olika grupper som missgynnas av planeringen, exempelvis kvinnor 

(Dempsey et al. 2011). Denna studie visar likt den tidigare forskning som presenterats av 

bland annat Collins (2016), Rishbeth och Rogaly (2017) med flera, vikten av att undersöka 

hur platser används av olika grupper eftersom det finns skillnader i användningen mellan 

dessa. Att ha kunskap om hur platser faktiskt används och att aspekter som ålder och kön 

påverkar användandet visar på vikten av att inkludera dessa frågor i planeringen av offentliga 

platser. Att undersöka hur personer uppfattar offentliga platser ger djupare svar på hur 

platserna används och hur personerna som använder den ser på platsen. Enligt Cattell et al. 

(2008) är det viktigt med olika typer av offentliga platser inom ett bostadsområde för att skapa 

trygghet, tillhörighet och gemenskap. För att en offentlig plats ska kunna ses som gemytlig 

behöver de grundläggande behoven vara uppfyllda (Shaftoe 2008). Om dessa platser byggs 

bort, minskar eller om de grundläggande behoven inte kan tillvaratas finns det risk att sociala 

strukturer i området också förändras, vilket inte alltid behöver vara negativt.  
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För att svara på hur uppfattningen av platser kan användas i planeringen vill vi återgå till 

inledningen där vi ställde oss frågande till alla tomma parkbänkar som står utmed cykelvägar, 

till synes ogenomtänkt placerade. Kanske visar de att uppfattningen om platser inte tillvaratas 

i planeringen, och att planerare inte utreder hur människor kommer använda platser utan 

planerar dem utifrån färdiga mallar och universella lösningar. Om planerare använder sig av 

personers uppfattningar om platser vid planering menar vi utifrån denna studie att icke-fysiska 

attribut kan tillvaratas på ett bättre sätt. 

6.3 Diskussion 

Förhoppningen med denna studie har varit att besvara vårt syfte och frågeställningar samt 

utveckla ämnesområdet. Det studien visat handlar om hur personer utifrån sin kännedom, sina 

känslor och erfarenheter använder offentliga platser på olika sätt, att exempelvis ha ett mål 

med sitt besök, eller att gå till en plats bara för att fly undan vardagen. Vad personer gör på en 

offentlig plats kan relateras till deras kännedom om vad som går att göra på platsen och vad 

andra gör på platsen. Att det också skiljer sig mellan könen kunde vi ana, i studien 

framkommer att kvinnor och män både uppfattar och använder platser på olika sätt baserat på 

olika erfarenheter och känslor. Åldern påverkar också, men det handlar mest om 

platskännedom och erfarenheter, som att ha kännedom om de förändringar som en plats 

genomgått eller att känna nostalgiska barndomsminnen för en plats. 

Med detta arbete har vi bidragit till kunskap om hur förhållandet mellan offentliga platser och 

människor ser ut och att det är flera delar som påverkar det. Dels handlar det om personers 

bakgrund och erfarenheter, dels av känslorna som platsen bär med sig och den kännedom 

personer har kring platser. Det är också bland annat dessa uppfattningar som avgör om platsen 

ses som gemytlig eller inte beroende på personers upplevelser och uppfattning av platsen. 

Skillnader finns både i ålder och kön kring hur platsen uppfattas. 

Vi har använt oss av teori och tidigare forskning som faller utanför det kulturgeografiska 

ämnesområdet i detta arbete, men eftersom dessa studier behandlar vad vi menar är 

uppfattning och relationer till offentliga platser och rum har vi sett dessa som relevanta för 

arbetet. De har också hjälpt oss besvara vårt syfte och frågeställningar vilket gör att vi anser 

de som relevanta. 

6.4 Rekommendationer 

Det skulle vara intressant att undersöka skillnaden mellan trevliga och mindre trevliga platser 

samt en plats som planerats på ett sätt men används på ett annat. Många teorier utgår från 
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skillnader mellan personer med olika etnisk bakgrund och det är alltid en intressant variabel 

som går att utforska vidare.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande fråga: 

- Hur gammal är du? 

- Nu kommer vi in på själva studien som vi genomför. Du kommer få se bilder på olika 

platser, och så kommer vi ställa ett antal frågor till dessa bilder. Våra frågor 

undersöker olika erfarenheter, kunskap och känslor kopplat till platserna vi visar.  

- Det vi vill veta handlar om platserna som dessa bilder visar, inte bilderna i sig, vilket 

kan vara bra att ha med sig. Du kan när som helst välja att inte svara på en fråga eller 

avbryta intervjun. 

- Direkt efter bilden har vänts och du sett den vill vi att du berättar vad du tänker på. 

1. Känner du igen den här platsen? 

a. om ja - har du besökt platsen och i så fall när? 

b. om ja efter a - vad brukar du göra/har du gjort på platsen? 

c. efter fråga a och om nej (berätta vilken plats) – vad är det för plats du ser? 

(främst för dom som svarat nej) 

2. Vad vet du om platsen? 

3. Vilka upplevelser du kan knyta till platsen? (kan du beskriva någon händelse som 

betytt något för hur du ser på platsen) 

4. Hur skulle du beskriva platsen?  

5. Vilka känslor får du när du tänker/vistas på denna plats? 

6. Vad har du för intryck av platsen? 

7. Hur tycker du att bilden representerar platsen? 

Förklaringar: 

Känslor: De egna känslorna 

Intryck: Hur omgivningen uppfattas 

 


