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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad som påverkar människans relation 

till platser och om relationerna kan förändras genom att dela och ta del av en personlig 

berättelse om platsen. Detta har jag undersökt med hjälp av en metod kallad platsberättelse, 

som jag utarbetat för denna uppsats. Som utgångspunkt för den praktiska delen av studien har 

jag haft en metod som heter gåtur. För de teoretiska utgångspunkterna kring plats har begrepp 

som ”sense of place” och ”place-making” varit viktiga. 

Studien genomfördes med fyra deltagare och visade att minnen, tid på platsen, sociala 

relationer, kunskap om platsen samt erfarenheter gjorda och aktiviteter utförda på platsen är 

viktiga för att knyta an till en plats. Att dela sin plats med andra upplevdes som positivt av 

samtliga deltagare. Två av deltagarna tyckte att relationen till den egna platsen fördjupats och 

förtydligats. Två av deltagarna tyckte inte relationen hade förändrats.Att ta del av de andras 

berättelser upplevdes också som positivt. Samtliga deltagare gav uttryck åt att platsberättelsen 

förändrat bilden av och relationen till de andras platser. De fick nya tankar och associationer 

om de platserna efter platsberättelserna. De andras berättelser skapade nya bilder som lades 

till de egna och en lager-på-lager-effekt hade skapats. 

 

Nyckelord: Berättelse, gåtur, plats, platsberättelse, place-making, sense of place, tillhörighet. 
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1.Inledning 
Vi känner alla till platser som är speciella för oss, platser där vi känner stark tillhörighet. 

Andra platser framstår som stängda för oss och signalerar att ”här hör vi inte till”. Ibland har 

också vår bild av en plats stagnerat och det blir svårt att se förbi det uppenbara. Under ett 

konstprojekt som hette Äga/Rum, som jag drev tillsammans med två skådespelarkollegor i 

Stockholm sommaren 2012, började jag intressera mig för vad som gör att vi skapar 

emotionella band till vissa platser. Inom projektet utvecklade vi något vi kallade personliga 

stadsvandringar där vi guidade i staden utifrån våra personliga upplevelser av platsen. Ofta 

var det helt vardagliga betraktelser som kunde handla om vägen till dagis eller viktiga platser 

under tonåren. Under arbetet var tillhörighet ett tema som återkom. Jag upplevde att vi, 

genom att dela våra personliga berättelser om platsen med andra lyckades öppna platsen och 

skapa lager-på-lager-bilder. Med det menar jag att platsen blev mer mångfacetterad och fick 

flera betydelser. Den slutade vara stängd. Istället hade vi, genom att dela med oss och ta del 

av andras berättelser gläntat på en dörr, öppnat upp och omskapat vår syn på platsen.  

Syfte och frågeställningar 
Jag vill vetenskapligt undersöka förutsättningarna för tillhörighet och relation till en plats 

genom praktiken platsberättelse, en metod snarlik de platsguidningar vi använde under 

konstprojektet Äga/Rum. Jag vill vetenskapligt undersöka om det jag upplevde har någon 

bärighet utanför ett renodlat konstnärligt sammanhang eftersom jag tror att en annan persons 

berättelse om en plats förändrar känslan för, fördjupar relationen till, och gör bilden av platsen 

mer komplex. Syftet med uppsatsen är att genom så kallade platsberättelser undersöka 

människors relation till platser. Mer specifikt undersöker jag följande frågeställningar:  

• Vilka faktorer påverkar vår känsla av tillhörighet till en plats och hur förändras 

relationen till platsen av att vi delar den med andra? 

• På vilket sätt kan andras minnen, erfarenhet och kunskap om en plats, förmedlade 

genom platsberättelsen, påverka vår bild av platsen och göra den mer komplex? 

Disposition 
Efter denna inledning följer ett kapitel om val av metod och tillvägagångssätt. Kapitel tre 

handlar sedan om tidigare forskning på området. Det fjärde kapitlet redovisar resultatet av den 
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empiriska undersökningen, medan kapitel fem utgörs av analys och slutsatser. Det avslutande 

sjätte kapitlet lyfter frågan om vidare forskning. 

2. Metod, tillvägagångssätt, informationssökning och källkritik 
 

Metod 
En metod kan sägas vara ett verktyg som används för att praktiskt söka besvara 

frågeställningarna. Man kan tala om metod som ett praktiskt tillvägagångssätt när det gäller 

kunskapsinsamlande och hur det insamlade materialet bearbetas och analyseras. (Hartman, 

2003, s. 40) 

Inom humaniora och samhällsvetenskap används framförallt två olika typer av metoder, 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. Inom kvantitativ metod har statistiska mätmetoder 

ofta en central roll och metoden syftar till att dra generella slutsatser, till skillnad från den 

kvalitativa som snarare syftar till att djupare försöka förstå ett problemområde. Man brukar 

säga att om kvantitativ metod går på bredden, så går kvalitativ metod på djupet. Kvantitativ 

metod beskriver och förklarar ett problem, medan kvalitativ metod beskriver och förstår. 

Närhet till källan är signifikant för den kvalitativa metoden och intervjuer med öppna 

svarsalternativ är ett typiskt exempel på informationsinsamlande. I den kvantitativa metoden 

befinner sig källan oftast längre bort och insamlandet av information sker istället ofta via 

enkäter med slutna svarsalternativ. Om intervjuer görs är dessa ofta i hög grad formaliserade.  

(Holme & Solvang, 1997) 

Min studie bygger på kvalitativa intervjuer, om än med formaliserade frågor, och ett slags 

fältstudie som jag har valt att kalla platsberättelse, eftersom jag inte stött på fenomenet i 

någon tidigare forskning. Jag har alltså inte varit primärt intresserad av någon typ av 

generalisering, utan har istället fokuserat på varje individs upplevelse och reflektion.  

Jag valde att dela upp studien i tre delar där den första och den sista delen består av intervjuer. 

Mellandelen består av ovan nämnda platsberättelser. Jag var intresserad av hur deltagarnas 

relation till platser förändras - om de förändras – genom att höra någon annans berättelse om 

desamma. Studien bestod alltså dels av ett slags före- moment, intervjuer, där samtalet 

handlade en plats där den intervjuade kände särskild tillhörighet. Jag ställde också frågor 

kring den intervjuades relation till de andras platser för att klargöra relationen till platserna 
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innan platsberättelsen. Dels bestod studien av ett skeende med potential att förändra, 

platsberättelserna, där deltagarna på plats berättade om den plats de kände tillhörighet till. 

Den sista intervjun fungerade som ett efter- moment, där intervjufrågorna handlade om hur 

deltagarna uppfattade platserna efter att vi genomfört platsberättelserna. Hade något 

förändrats? Hade relationen till den egna platsen förändrats av att berätta om den? Hade 

relationen till de andras platser förändrats av att höra dem berätta om sina platser? 

Eftersom jag inte hittade någon beprövad metod som kunde undersöka det jag var ute efter, 

har jag själv utarbetat metoden platsberättelse. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 

mitt upplägg. 

 

Tillvägagångssätt 
Min idé var att hitta fyra personer i olika åldrar och av olika kön som var och en hade en 

personlig relation till en viss plats i Örebro, en plats på vilken de kände en särskild 

tillhörighet.  Jag har valt att intervjua fyra personer. Det var viktigt att gruppen bestod av ett 

visst antal, eftersom en idé med studien var att låta deltagarna reagera på varandras 

berättelser. Samtidigt fick det inte vara för många deltagare. Dels för att det tar tid att 

genomföra och transkribera intervjuer, dels för att det var nödvändigt med en viss intimitet i 

gruppen, så att det inte skulle kännas obehagligt att prata inför varandra.  Helst skulle gruppen 

vara ålders- och könsblandad. Jag ville inte heller att alla skulle bo i centrala Örebro, men att 

för det första hitta personer som ville ställa upp var inte det lättaste eftersom mina kontaktytor 

i Örebro är ganska begränsade. Att sedan få alla parametrarna att stämma var ytterligare ett 

svårighetsmoment. Från början var min idé dessutom att jag inte skulle känna någon av 

deltagarna personligen, men det kriteriet visade sig vara svårt att uppfylla. Jag fick ett tips på 

deltagare av en kurskamrat, men denna avböjde att delta. Jag var tvungen att påbörja 

intervjuerna innan gruppen var fulltalig, men tillslut fick jag ihop en grupp där jag var ytligt 

bekant med ett par stycken, jag kände en av deltagarna lite grand och umgicks regelbundet 

med ytterligare en. Gruppen blev könsblandad och även ålders- och boendekategorierna var 

någorlunda heterogena. Den bestod av en man i 65-årsåldern, bosatt i Varberga sedan 1980-

talet, en kvinna i 35-årsåldern som flyttat till Örebro från Malmö för cirka tio år sedan och nu 

bor i lägenhet centralt, ytterligare en kvinna i 35-årsåldern som är född och uppvuxen i 

utkanten av Örebro, nu bosatt i Lundby och en man i dryga 40-årsåldern som flyttat till 
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Örebro från Stockholm för tre år sedan, men som har sina rötter i Götlunda, vid Hjälmaren. 

Nu bor han i ett villaområde, centralt i Örebro.  

Jag började med att först göra enskilda intervjuer med personerna. Jag hade då sammanställt 

en intervjuguide (se bilaga 1) med ett femtontal frågor att ha som grund för samtalet. Frågorna 

är öppna frågor som inte besvaras med ja eller nej, utan kräver utförligare svar. För mig var 

det viktigt att någorlunda samma frågor besvarades, eftersom jag ville kunna jämföra svaren 

inom gruppen, så jag höll mig huvudsakligen till frågorna i intervjuguiden. Samtidigt var det 

var viktigt att samtalet hade en avslappnad och tillåtande karaktär, så jag tillät samtalen att 

sväva ut och ta nya riktningar. Att den sista deltagaren tillkom när jag redan hunnit genomföra 

två intervjuer gjorde att jag inte hann fråga dessa personer om den sista deltagarens plats. 

Inför platsvandringen bad jag därför dessa två personer tänka över relationen till den platsen 

och sedan talade vi om den vid det andra intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes dels 

hemma hos en av intervjupersonerna och dels på café. Vid ett tillfälle satt vi i en bil. Jag 

tyckte inte att det fanns någon särskild anledning att genomföra själva intervjuerna på den 

plats personen valt som sin, utan ville spara mötet med platsen till nästa moment. De frågor 

jag ställde under intervjun handlade om relationen till platsen de själva valt och relationen till 

de andras platser. Intervjuerna spelades in. 

Den andra delen var en fältstudie, ett slags gåtur, per cykel förvisso. Under turen genomförde 

mina deltagare vad jag kallar för platsberättelse, det vill säga de berättade om sina platser för 

varandra ur ett helt subjektivt perspektiv. Vi samlades med cyklar i Varberga där vi tog del av 

den första berättelsen för att sedan röra oss vidare genom staden med två stopp på vägen, ett i 

Solhaga och ett på USÖ. Sista platsen vi besökte var Erik Rosenbergs stuga i Oset. Inför 

platsberättelserna hade varje person fått fria tyglar att berätta vad de ville om sina platser. 

Dock hade jag bidragit med några tips på hur de kunde tänka (se bilaga 3). Jag vet inte om de 

använde sig av dem. Under berättelserna kom jag ibland med inpass och frågor för att få 

personerna att berätta saker de berättat under intervjun. Det kunde handla om detaljer som 

fallit bort ur den berättelse jag tidigare hört och tyckte var viktiga. Under platsberättelserna 

finns det en poäng med att deltagarna interagerar och skapar relationer med varandra. Därför 

tillät, och uppmuntrade jag samtal mellan deltagarna på platserna och under 

transportsträckorna. Jag spelade in deltagarnas berättelser, utom den i Varberga, då jag på 

grund av att min telefon strulade istället noterade det deltagaren sade. 
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 I den tredje och sista delen av studien återvände jag till intervjupersonerna för att samtala om, 

ifall deras relation till de olika platserna förändrats efter att de tagit del av de andras 

berättelser. Mellan en och en och en halv vecka hade då gått sedan det första intervjutillfället. 

Jag ville att platsberättelserna skulle fått tid att landa i intervjupersonerna och även låta det gå 

lite tid så att de kanske skulle haft anledning att besöka platserna på nytt. Även här gjorde jag 

enskilda intervjuer utifrån en på förhand utformad intervjuguide (se bilaga 2). Vi sågs hemma 

hos intervjupersonen, eller på café. Samtliga intervjuer spelades in. 

Samtliga deltagare har givit sin tillåtelse till att spelas in och citeras i uppsatsen. Samtliga 

figurerar under sitt eget namn, vilket de också godkänt. 

 

Informationssökning och material 
För att hitta relevant litteratur har jag sökt i universitetsbibliotekets sökdatabaser Summon och 

Libris. De sökord jag använt mig av är: belonging, berättelse, gåtur, identitet, narrative, 

place, plats, sense of place, story, tillhörighet.     

Dessa har jag kombinerat på olika sätt för att få en så adekvat sökning som möjligt. Jag har 

sökt efter både böcker, avhandlingar och artiklar. 

Det specifika sättet att berätta om en plats på som jag har använt i denna uppsats och som jag 

kallar platsberättelse är, så vitt jag har kunnat se, inte tidigare använt. Vad gäller den praktiska 

delen har jag därför grundat mig på begreppet gåtur, som ligger närmast till hands. Här har 

Suzanne de Lavals avhandling Planerare och boende i dialog varit mycket användbar. Likaså 

har Maria Nordströms böcker Platsens psykologi och Instängd på platsen, en 

miljöpsykologisk analys av upplevelsen av att växa upp och bo i ett segregerat 

bostadsområde, varit viktiga. 

De teoretiska utgångspunkterna i plats- och identitetdiskussionen står framförallt Yi-Fu Tuan 

och Tim Cresswell för. Av Yi-Fu Tan har jag hämtat material ur Topophilia och Space and 

place och av Tim Cresswell ur en bok som kort och gott heter Place. Även Doreen Masseys 

bok Space, Place and Gender har varit viktig. 
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Källkritik 
Jag bad deltagarna att välja en plats som de kände tillhörighet till. Att de skulle berätta om 

den platsen för andra var en given förutsättning. Jag är medveten om att det kan ha påverkat 

deras val av plats. Andra faktorer som påverkat deltagarnas val är det fysiska avståndet. 

Åtminstone två av deltagarna gav uttryck för att de spontant ville välja sina föräldrahem när 

frågan om tillhörighet kom upp, men att det inte var möjligt på grund av alltför stora avstånd. 

Att den sista deltagaren tillkom så sent att jag i två intervjuer inte hann fråga om de andras 

relation till dennes plats innan vi genomförde platsberättelsen kan ha påverkat svaren.   

Jag är också medveten om att jag kan tänkas ha påverkat deltagarna i intervjuerna. Det är 

svårt att undvika spegling och att hålla sig helt stram genom en intervju. Jag har försökt att 

inte påverka deltagarnas svar, men ibland har jag ställt frågor för att förtydliga deras svar. En 

del av dessa frågor kan uppfattas som ledande. Jag har försökt ta hänsyn till det i min analys 

av svaren. 

 

3. Tidigare forskning  
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Relevanta 

forskningsområden är gåturer och motsvarande samt diskussionen kring plats och identitet. 

För att det skall vara enklare att orientera sig är kapitlet uppdelat i olika rubriker.  

 

Gåtur 
En gåtur är framförallt ett redskap, eller metod, som används vid planering och renovering av 

bostadsområden.  Under gåturen träffas byggherre, boende/brukare, planerare, arkitekt 

förvaltare m.fl. för att promenera genom ett område och prata om upplevelsen av detsamma. 

Gåturen har utvecklats ur walk-through evaluation, en metod använd vid Post Occupancy 

Evaluation, vilket i sin tur är ett begrepp som används i framförallt Storbritannien, USA och 

Nya Zeeland för att utvärdera byggnader, både vid nybyggnation och vid renovering. Brukare 

deltar i olika stor utsträckning vid walk-through evaluation. Metoden kom senare att utvecklas 

av Ivor Ambrose i Danmark och kallas sedan dess just gåtur. (de Laval 1997, s.153) I Sverige 

har gåtur-metoden bland annat använts i området Skogshöjden, Trollhättan av Eva Hurtig, Jan 
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Paulsson och Sylvia Sundberg. Även Maria Nordström vid Kulturgeografiska institutionen 

vid Stockholms universitet har gjort gåturer, framför allt med barn och unga. 

Suzanne de Laval redogör i sin avhandling för hur Ambrose i en rapport från 1990, 

Evaluering av boligbebyggelser i brug. Helhedsvurderinger med brugerne som aktive 

deltagare, beskriver gåturen som en promenad genom området där både boende/brukare och 

organisatörer deltar. Rundan inleds och avslutas med ett möte. Enligt Ambrose är syftet med 

gåturen att deltagarna ska få ökad kunskap om området, att de skall ”efterpröva förväntningar 

på den planlagda miljön” (de Laval 1997, s. 154) och att deltagarna ska ges möjlighet att få 

nya intryck genom det som de varit med om under rundturen. Efter gåturen hålls ett 

sammanfattande möte under vilket deltagarna får möjlighet att ta del av varandras upplevelser 

av turen och området. (de Laval 1997, s.155) Projektledaren samlar in och skriver ned 

deltagarnas upplevelser och åsikter. Att deltagarna tycker olika är bara intressant. 

Homogenitet är inget som är eftersträvansvärt. Ambrose ser gärna att deltagarna efter avslutad 

promenad, delar in sig i mindre grupper om fyra och fyra och diskuterar problem och förslag 

till lösningar i området. De områden som diskuteras är förutbestämda av projektledaren. 

För att gåturen skall bli lyckosam finns det ett par punkter som Ambrose menar är viktiga att 

följa: 

Det är viktigt att turens sträckning är bestämd sedan innan. Projektledaren har på förhand 

bestämt vid vilka platser gruppen skall stanna. På dessa punkter reflekterar deltagarna över 

platsen och noterar de tankar som kommer upp. Ytterligare förutsättningar som bidrar till en 

lyckad tur är att gruppen inte är för stor, helst under 10 personer och definitivt inte över 20 

och att antalet stopp på turen inte är fler än 15. (de Laval 1997, s.155) En gåtur tar enligt 

Ambrose mellan fyra timmar och en hel dag, inklusive möten före och efter. 

Gåturer kan, enligt de Laval, också användas för andra syften och i sin avhandling presenterar 

hon tre exempel. I ett fall har gåtur använts ”som inledning till ett stort stadsförnyelseprojekt” 

(de Laval 1997, s.181). En bostadsrättsförening har använt gåtur som ett instrument vid 

upprustning av fastigheten. Vidare har gåtur använts som inledning till en fördjupad 

översiktsplan. Det finns även flera exempel på hur gåturen har utvecklats och fått nya namn. 

Ett sådant exempel är de ”områdesvandringar” som genomfördes i Botkyrka som en del av en 

D-uppsats på Stockholms universitet 2005. Författaren Annarella Löfblad utforskade i sin 

uppsats Områdesvandringar – en metod för medborgardeltagande? En studie rörande 
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deltagande, dialog och planering i Botkyrka kommun, medborgardeltagande och lät här 

deltagarna själva välja de platser de ville stanna upp på. (de Laval 2014, s. 32) 

Gåturer har även använts med fokus på barn och ungdomar. I Sverige är det framför allt Maria 

Nordström som genomfört sådana. Hon menar att en av gåturens positiva egenskaper är att 

den gör det lättare att prata om en plats. Att i text eller ord beskriva en plats kan vara svårt 

eftersom platser ofta är kopplade till specifika sinnesintryck. Dessa sinnesintryck, menar hon 

aktiveras och minnen kopplade till platsen väcks till liv när deltagarna befinner sig där fysiskt. 

(Nordström 2002, s. 25) Så här definierar Nordström gåturen:  

En gåtur är en promenad, i regel i ett geografiskt tämligen begränsat område som ett 

bostadsområde, och den sker enligt en på förhand bestämd rutt. Ett antal platser väljs ut och 

markeras på en karta över det område, där gåturen ska genomföras. Valet av platser kan ske 

utifrån olika kriterier och av olika personer - av dem som ska genomföra gåturen eller av andra 

personer. Antalet platser som ska besökas begränsas av hur lång tid man anser att gåturen får ta 

och vilket syftet med gåturen är. Syftet kan vara att få synpunkter på vissa på förhand bestämda 

delar av ett bostadsområde eller det kan vara att boende själva ska peka ut värdefulla eller 

problematiska delar av sitt bostadsområde. Gåturen genomförs enligt den på förhand bestämda 

rutten. På varje plats görs ett uppehåll och deltagarna i gåturen skriver i regel själva ner sina 

synpunkter erfarenheter och upplevelser av platsen, medan de står där. Dessa synpunkter samlas 

in efter det att gåturen genomförts och kan efteråt redovisas för övriga deltagare i gåturen som 

en inledning till en diskussion och bli utgångspunkten för ett erfarenhetsutbyte kring den fråga, 

som varit syftet med gåturen. Gåturinformationen från enskilda personer kan också samlas in 

utan vidare diskussion som information om de utpekade platserna och deras kvaliteter. Denna 

information kan i sin tur sammanställas för en beskrivning av platsernas allmänna egenskaper 

och upplevelsevärden. (Nordström 2002, s.26) 

Snarare än den gängse planerarens perspektiv på gåturen har Nordström haft en 

miljöpsykologisk ingång och undersökt hur miljön och platsen har påverkat barnens och 

ungdomarnas uppväxt.  I Stockholmsförorten Rågsved gör hon gåturer med tonåringar, både 

enskilt och i grupp. Det finns flera faktorer som Nordström menar är viktiga för att gåturen 

skall bli riktigt bra. En sådan är vikten av lugn och ro för de deltagande. Hon vill att de, var 

och en, skall få vara ifred med sina upplevelser och inte störas av frågor av andra deltagare 

eller av projektledaren för den delen. Det är meningen att ungdomarna själva skall göra 

anteckningar när de befinner sig på platsen, men vissa av dem berättar istället direkt under 

gåturen och överlåter noterandet åt Nordström. Fördelen med att ungdomarna själva skriver 

ner sina reflektioner är att det då blir deras egna ord och formuleringar som beskriver platsen 

och förmedlar deras perspektiv. (Nordström 2002, s. 28) I de fall då Nordström har fört 
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anteckningar åt deltagarna understryker hon särskilt vikten av att inte gå i diskussion med 

deltagarna eller ifrågasätta deras berättelser. Hon ser hellre att frågor sparas till ett senare 

intervjutillfälle där deltagaren kan ges tillfälle att förtydliga det som projektledaren inte 

förstått. På samma sätt vill inte Nordström att deltagarna färgas av varandras berättelser, utan 

att de kan behålla sina egna upplevelser.  

När flera personer samtidigt genomför en gåtur uppstår det ofta samtal om platsen mellan 

deltagarna. Nordström noterade att samtalen uppstår oftare ifall deltagarna överlåtit 

noterandet åt någon annan. När de själva antecknar, kräver det mer av deras koncentration och 

samtal inleds inte lika ofta. Att samtal uppstår ser Nordström som både positivt och negativt, 

men hon går inte närmare in på vad som är positivt respektive negativt. Hon ser ett klart 

samband mellan de sociala relationernas närhet och hur väl gåturen kan genomföras. Hon 

menar att deltagarna lättare kan fokusera på uppgiften om de känner varandra väl.  

Nordström har genomfört både enskilda gåturer och gåturer i grupp och ser flera fördelar med 

gruppturer. Dels tar genomförandet av gåturen kortare tid om flera personer går den på samma 

gång, dels kan projektledaren observera deltagarna då de samtalar med varandra mellan 

stationerna och dels kan det uppstå en diskussion efteråt där deltagarna kan utbyta tankar och 

reflektioner.  

Nordström skriver om kopplingen mellan plats och gåtur att vi får en helt grundläggande 

uppfattning av, och känsla för, vår omgivning genom att röra oss i den. Det är på så sätt 

samlar vi kunskap om den och skaffar oss erfarenheter av den. Det fysiska 

informationsinsamlandet bidrar till att vi skapar en personlig relation till platsen. (Nordström 

2002, s. 25) 

 

Plats  
Plats är ett ord som vi alla tycker oss känna till och förstå, ändå är det ett märkligt 

svårdefinierbart begrepp. Den brittiske professorn i Social and Culture Geography, Tim 

Cresswell, skriver i sin bok Place (2004) att plats är ett ord som är omhöljt av ett slags 

”common sense”. Det är inte ett renodlat akademiskt ord, utan ett ord vi använder i vår 

vardagliga vokabulär och som har en både vardaglig och mer komplex betydelse. Plats kan 

betyda plats som i ’Stockholm är en trevlig plats’, det vill säga en geografisk plats, men det 

kan också användas mer abstrakt som i ’att sätta någon på plats’, eller ’var sak på sin plats’. 
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(Cresswell 2004, s.2) Det används ofta om ett kvarter, en stadsdel, en by eller en stad, men en 

plats kan också vara ett hörn i ett rum man tycker speciellt mycket om. Plats finns överallt och 

är alltså inte bara ett faktiskt materiellt geografiskt ställe, utan också ett sätt att betrakta och 

förstå världen. Cresswell menar att vi, när vi betraktar världen som bestående av platser, ser 

andra saker (än om vi betraktat den ur ett rationellt perspektiv). Genom att förstå världen som 

en värld av platser får vi syn på banden mellan människor och platser, och vi ser världar av 

erfarenhet och mening. Om vi istället för att se en stad som location, koordinater på en karta, 

ser den som plats, alltså som något som består av relationer, erfarenheter, minnen och känslor, 

kan vi frigöra oss från ett platt rationellt perspektiv där världen bara består av torra fakta. Ett 

sådant sätt att se på världen bjuder, enligt Cresswell, ett slags motstånd mot, eller bildar en 

antites till idén om världen som alltigenom rationell. Plats är ett sätt för människan att göra 

världen meningsfull och samtidigt ett verktyg för oss att uppleva den. (Cresswell 2004, s.12) 

Den kinesisk-amerikanske geografen Yi-Fu Tuan sätter begreppet plats, ”place” i motsats till 

”space”; rum eller rumslighet. Jag kommer fortsättningsvis använda mig av det engelska 

”space” eftersom det är en svåröversatt term. Man skulle kunna översätta det med rum eller 

rumslighet, men jag upplever att ”space” är större än så. ”Space” har volym och area och är 

ett mer abstrakt begrepp än ”place”. (Tuan 1977, s.6) 

Tuan menar att ”place” är trygghet och ”space” är frihet. Begreppen är beroende av varandra 

för att kunna definieras.  Enligt Tuan är vi fästa vid platsen och dess trygghet, samtidigt som 

vi längtar efter den frihet som ”space” erbjuder. Genom den trygghet och stabilitet som är 

förbunden med begreppet ”place”, blir vi medvetna om friheten, öppenheten men även hotet 

som ”space” står för. Tuan menar att ”space” kan ses som rörelse och ”place” som en paus.  

”Space” kan bli “place”. ”Space”,som först verkar vara en odefinierad yta eller rymd blir till 

en plats när vi lär känna den och laddar den med mening, när vi fäster oss vid den och skapar 

emotionella band till den. Cresswell menar att plats är just ”space” fyllt med mening och 

erfarenhet. (Cresswell 2004, s. 12) ”Space” kan också bli ”place” genom att ges ett namn. 

(Cresswell, 2004, s. 9) I sin bok Place citerar han Tuan, som i artikeln Language and the 

Making of Place: A Narrative Descriptive Approach i Annals of the Association of American 

Geographers (1991) skriver: “Naming is power – the creative power to call something into 

being, to render the invisible, to impart certain character to things. (Cresswell 2004, s.98) 

Den politiske geografen John Agnew, som även han refereras i Cresswells Place (2004), 

menar att platser är det fysiska ställe där sociala relationer utvecklas. Det är där människor 
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skapar sina liv som individer. Platser har alltid en konkret form. De är materiella. Dessutom 

”måste de ha någon form av relation till människor och till den mänskliga förmågan för att 

producera och konsumera mening.” (Cresswell 2004, s. 7) Agnew kallar det subjektiva och 

känslomässiga bandet människor har med platser för ”sense of place”, en känsla som ofta 

uppstår i relation till vårt hem eller till platsen där vi växte upp. (Cresswell 2004, s.7-8) Knox 

och Marston menar att ”sense of place” är de känslor som väcks av erfarenheter och minnen 

förknippade med en plats.  Det är något som uppstår när människor upprätthåller vardagliga 

rutiner på en plats där de till exempel bor eller arbetar. Rutinerna skapar en välbekant och 

angenäm känsla för individen. Dessutom uppstår gemensamma band och värderingar mellan 

människorna på platsen som kan manifestera sig i jargong, vanor eller klädstil. De 

gemensamma värderingarna i sin tur kan påverka människornas känsla för sig själva och sin 

omgivning, men de kan också definiera de utomstående och fungera exkluderande. På samma 

sätt kan utomstående också få syn på en plats ”sense of place”. (Knox & Marston 2010) 

Att omskapa en plats kallas place-making. Det kan syfta på att faktiskt bygga om en plats 

(Knox & Marston 2010, s. 9) men också på hur platser mentalt konstrueras. På samma sätt 

som en del forskare menar att människan har en inbyggd önskan om en plats att känna sig 

hemma på, har människan ett behov av att skapa en enhet av sig själva och omvärlden.  Det 

ger identitet och en känsla av rötter. (Knox & Marston 2010, s. 219-220) Vi färgar av oss på 

platsen och låter den färga även oss. Här finns ett ömsesidigt beroende. 

Det sättet att se på identitetsskapande, aktivitet och plats påminner om vad den amerikanske 

fenomenologen Edward S. Casey skriver i artikeln Between Geography and Philosophy: what 

does it mean to be in the Place-World. Han menar att våra kroppar hela tiden konfronteras 

med platser, och att vi då lagrar information om och spår av de här platserna i vår 

minnesbank. Det påverkar platsens mening för oss. Casey skriver också att platser kan ta oss i 

besittning, genom att den mänskliga identiteten och det mänskliga minnet skapar band med 

platsen när vi utfört någon syssla, eller aktivitet där. (Casey, 2001)  

Doreen Massey menar att det är relationerna människor emellan som är grundläggande för hur 

en plats blir till. Våra sociala relationer, som alltid är spatiala på ett eller annat sätt, skapar ett 

slags socialt rum, ”social space” där platsen, ”place”, konstrueras av interagerande eller 

möten. Dessa möten skapar en väv, ett nät som över tid konstrueras, omformuleras, 

interagerar med andra nät och förnyas. En del av de sociala relationerna kommer att hänga 

ihop med platsen på vilken de upprättades, andra kommer att tänjas ut till att omfatta även 
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andra platser. Massey menar alltså att relationerna på platsen, i större och mindre skala, är det 

som skapar platsen. Därför menar Massey att platser inte har absoluta gränser. Istället är de 

öppna och flytande nätverk byggda av sociala relationer. (Massey 1994, ss.120-121) Platsens 

särdrag, dess identitet, blir öppen och föränderlig eftersom den bygger på flera parters 

samexistens, flera världar samtidigt, och effekterna av ömsesidiga interageranden. Eftersom 

relationer är dynamiska och föränderliga och eftersom dessa utgör byggstenarna för platsens 

identitet, så är även platsen dynamisk och föränderlig. Platser är inte statiska. (Massey 1994, 

s.169) 

Även Knox och Marston menar att en plats egenskaper och gränser är föränderliga och 

flytande. Platsen är dynamisk eftersom den influeras av de människor som vistas på den och 

deras sätt att använda och uppfatta platsen.  På så sätt kan en plats också vara del i 

människans identitetsskapande. (Knox & Marston 2010 )  

Även minnen påverkar hur platsen uppfattas. Tim Cresswell skriver att platser och minnen är 

oskiljaktigt förbundna. Dels gäller det individens minnen av platsen, men också vårt 

kollektiva minne, manifesterat i kulturarv, museum, monument och så vidare. Skyltar och 

plaketter är även de del av ett gemensamt minne. (Cresswell 2004)Platser, menar Cresswell 

har en förmåga att göra det förgångna levande och producera och reproducera minnen. 

(Cresswell 2004, s. 86-87) 

Han citerar i Place (2004) Edward S. Casey: 

It is the stabilizing persistence of place as a container of experiences that contributes so 

powerfully to its intrinsic memoriability. An alert and alive memory connects spontaneously 

with place, finding in it features that favour and parallell its own activities. We might even say 

that memory is naturally place-oriented or at least place-supported. (Cresswell 2004, s.86)  

En plats kan alltså vara bärare av minnen, som ett synliggörande av tiden som går. Det tar tid 

att lära känna en plats och att tillbringa tid på platsen kan påverka våra känslor för den. 

Samtidigt kan en människa tillbringa åratal på en plats utan att den börjar betyda något 

särskilt, medan en intensiv upplevelse plötsligt kan förändra våra liv och förmodligen vår 

relation till platsen där det hände. Tid är också något mycket individuellt. Ett barns 

upplevelser är till exempel så mycket mer intensiva än en vuxens, att ett par år under 

uppväxttiden kan sätta mer spår i en människa än tio år som vuxen. Tuan skriver att “a sense 

of time effects sense of place”. (Tuan 1977, s.186) 
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Det finns ett ord som beskriver människans känslomässiga band till platser; topophilia. 

Ordagrant betyder det kärlek till plats. Knox och Marston beskriver det som att människor 

genom sina vardagliga handlingar, genom det inflytande vår kultur har och genom personliga 

aktiviteter skapar emotionella, rentav sentimentala band till platser. Det sker på alla skalor 

samtidigt och är helt subjektivt.  Människor knyter an både till sitt kvarter och till sitt land 

som plats på en större skala. Känslan av topophilia kommer till uttryck framför allt på platser 

som betyder något särskilt för individen, platser som är laddade med komplexa känslor och 

fyllda med mening. (Knox & Marston 2010, s. 225) Tuan skriver i sin bok Topophilia (1974) 

att topophilia är ett ord som sammanfattar alla känslomässiga band mellan människa och 

plats. Ett vagt begrepp, men samtidigt konkret eftersom det bygger på personliga 

erfarenheter.(Tuan 1974, s.4) Känslan av topophilia kan ha stora variationer, både i intensitet 

och känslosamhet, menar Tuan. Topophilia hos Tuan är en känsla kopplad till våra sinnen, en 

sensibilitet som kan väckas av skönheten i ett landskap eller känslan av hur vinden behagligt 

stryker över huden.  Det kan också vara en förtjusning i en plats för att den är välkänd, för att 

det är hemma eller för att platsen förmedlar en länk till det förgångna. Platser fyllda av 

minnen eller platsen där vi vuxit upp är också fyllda med topophilia. (Tuan, 1974) Knox och 

Marston menar att topophilia har med sentimentalitet att göra (Knox & Marston, 2013, s. 

192).  Tuan skriver att en viktig förutsättning för att känna topophilia, kärlek till en plats är att 

känna till platsens historia, eller att ha kunskap om platsen.  

I min studie använder jag begreppet tillhörighet (till en plats). Jag upplever att tillhörighet har 

stora likheter med Tuan’s topophilia, men att topophilia är graden starkare än begreppet 

tillhörighet.  

Avslutningsvis redogör jag här för vad jag kommer att ta med mig till analysen. Det har varit 

svårt att hitta material som specifikt rör hur andras berättelser om platsen färgar den egna 

relationen till platsen. Därför stödjer jag mig i båda forskningsfrågorna på litteratur som 

avhandlar förutsättningarna att känna sig hemma på en plats och vad som skapar en plats. 

”Place-making” och ”sense of place” är här viktiga begrepp. 

Vad det gäller platsberättelserna kan jag notera att min metod på ett flertal punkter skiljer sig 

från gåturen, såsom den är definierad av Suzanne de Laval och Maria Nordström. I gåturen är 

det av vikt att deltagarna håller sina upplevelser för sig själva, att de inte stör varandras 

upplevelser. Diskussionen kommer senare, när turen är avklarad. I platsberättelsen är däremot 

interagerandet själva meningen med turen. Det är meningen att deltagarna skall ta intryck av 
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varandras berättelser och låta sig influeras på samma gång som platsen förändras av deras 

berättelser. Relationerna inom gruppen blir viktiga på ett helt annat sätt än i gåturen och 

interagerande uppmuntras. En annan skillnad mellan de båda praktikerna är att i gåturen finns 

fokus utanför gruppen, hos planeraren, eller projektägaren. I platsberättelsen ligger fokus 

inom gruppen. Hur deltagarna i platsberättelserna påverkat och påverkats av varandra 

kommer jag fokusera i analysen. 

 

4. Resultat 
Nedan redovisas resultaten från den empiriska metod, platsberättelse, jag utarbetat och använt 

i studien. Resultaten från intervjuerna kommer att redovisas i form av referat och citat i 

uppsatsens analysdel. 

 

Platsberättelser 
 

Varberga- Ralf 

Helena, Johannes, Ralf och jag samlas, trots uselt väder, med cyklar i Varberga centrum för 

att sedan följa Ralf ner till Varbergaparken, där vi möter upp Margå. Vi står i nedre delen av 

parken, vid scenen. Efter en kort introduktion av mig börjar Ralf att berätta om parken. Ralf 

berättar framförallt om vad som finns i parken och vad man kan göra. Bland annat finns ett 

utomhusgym och ett bad. Det finns en lekpark och en scen. Ralf berättar om årligen 

återkommande aktiviteter som han är med och arrangerar. Bland annat berättar han att han 

tänt Valborgsmässobålet i Varbergaparken de senaste 15 åren och att de arrangerar Lucia-

firande varje vinter. En återkommande programpunkt som Ralf driver är V.OX-festivalen, 

som i augusti firar 10-årsjubileum. Det är en festival med filmvisning och musik. Ralf berättar 

att första gången han visade film i Varbergaparken kom fyra och ett halvt tusen besökare. 

Folk släpade ut skinnsoffor och fåtöljer att sitta i.  

Han berättar om sitt engagemang i områdesgruppen och miljögruppen och berättar om när de 

boende lyckades göra Varbergaskogen till ett naturreservat. Det märks att han är stolt över sitt 

arbete i området. Han berättar också om ett par tillfällen när han varit med och arrangerat 
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aktiviteter och vädret omöjliggjort dem. Då har han eller någon annan deltagare flyttat 

arrangemanget inomhus, till sina lägenheter istället. När Ralf berättar om Varberga framställer 

han platsen som präglad av närhet, engagemang, ett enkelt sätt att umgås. Det finns en 

självklarhet i hans engagemang. De andra deltagarna står i en halvcirkel runt Ralf och lyssnar 

uppmärksamt. Johannes frågar var Ralf är uppväxt. 

Sedan vill Ralf visa en graffitimålning lite längre bort i parken. Vi cyklar dit längs med kanten 

av Varbergaskogen och kommer fram till tennisbanorna där det finns ett stort plank med en 

graffitimålning på. Ralf berättar att de fick kämpa för att få tillåtelse att göra den, men att den 

nu suttit uppe i ett och ett halvt år och att den inte blivit vandaliserad alls. Jag frågar Ralf om 

han är stolt över Varberga och han svarar ja med eftertryck. ”Det finns inget ett bättre ställe 

att bo på än Varberga!”. Det dåliga rykte som Varberga har (haft) är bara fördomar, menar 

han. 

Han berättar att han brukar lägga sig i hur folk beter sig i området. En gång såg han från sitt 

fönster att en liten flicka klättrade på en moped som stod parkerad på gården.  Flickans 

mamma stod bredvid men sade ingenting. Ralf berättar att han till slut gick ut och frågade om 

det var deras moped. Det var det inte. Ralf berättar att han då säger att ”då ska väl inte flickan 

klättra på den”. Dessutom kan hon ju slå sig, menar han. 

 

Hagabadet - Margå 

Margå tar oss med till Hagabadet i Haga centrum. Vi står inomhus i centrum, utanför de stora 

glasade fönstren mot bassängen. Margå berättar att hon har valt Hagabadet för att hon har 

simtränat där när hon var barn. I och med att simhallar är en så speciell miljö så känner hon 

sig väldigt hemma i de flesta simhallar.”Klorlukten och att de är uppbyggda likartat, 

stämningen i ett omklädningsrum i en simhall. Det spelar inte så stor roll om det är 

Gustavsvik, Hagabadet, Eirabadet eller Grums. Det är rätt likartat så jag känner mig väldigt 

hemma i den här miljön. Det fick Hagabadet symbolisera för mig.” 

Hon berättar att hon har andra anknytningar till Hagabadet också. Hennes dagmamma bodde 

på andra sidan gatan och hon lärde sig simma på Hagabadet. Och biblioteket har hon också 

varit mycket på. Vi går dit och tittar. Från barndomstiden har hon starka minnen av en fåtölj, 

Berättarfåtöljen(?), i jätteformat som står inne på biblioteket. Benen på den är skulpterade i trä 

och ser ut som stora människofötter. Margå viker undan en filt som ligger över fåtöljen och 
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visar oss. Som artonåring var hon sedan simtränare på Hagabadet och satt då på biblioteket 

och pluggade innan träningspassen började. Hon säger att hon nuförtiden hellre besöker 

biblioteket i Haga än biblioteket i Vivalla, som egentligen är närmare för henne. Öppettiderna 

och aktiviteterna anger hon som skäl. 

Margå menar att Hagabadet får representera hemtamheten. Hon framhåller att det var en trygg 

miljö, att hon var här med sina kompisar. Hemtamheten gjorde att hon och hennes kompisar 

blev lite busiga och bröt mot de regler som fanns i badhuset. ”Man kände sig som hemma, så 

man gjorde lite som man ville”. Bland annat duschade de inte efter bastun som man ska göra. 

De kunde också behålla badkläderna på där och lade ofta in handduken i bastun under 

simträningen, trots att det inte var tillåtet. Just den vanan är något Margå behållit. Hon lägger 

gärna in handduken i bastun även idag, så den är varm när hon simmat klart. Hon säger att det 

alltid är kul att se att det är simträning i bassängen, ”det slår an någonting, i hjärtat, sådär”. 

Idag går hon gärna hit med sina egna barn. Bassängen är uppvärmd och ganska liten och 

passar bra att vistas i med barn.   

Under Margås berättelse står vi andra runt henne och lyssnar. De andra deltagarna bryter in 

med små kommentarer och skratt. Ralf berättar att han bara varit på Hagabadet en gång och 

när Margå berättar att hon är uppväxt i Eker, berättar han att han jobbat där en gång. Jag 

ställer ett par frågor för att jag vill att Margå ska berätta det hon berättade för mig under vår 

första intervju, bland annat om de egna vanorna hennes träningsgrupp lade sig till med. 

 

Universitetssjukhuset i Örebro- Johannes 

Utanför Universitetssjukhusets A-hus gör Johannes oss uppmärksamma på en utskjutande 

flygel, ”där operation låg”. Vi går sedan in i entréhallen och sätter oss på några bänkar som är 

samlade runt ett bord. Johannes börjar med att presentera sig och berätta att han inte är 

örebroare från början, utan att han kommer från en liten ort som heter Götlunda, mellan 

Arboga och Örebro. Eftersom hans familj bodde på gränsen mellan Örebro och Västmanlands 

län, fick de välja vilket landsting de ville tillhöra. Båda Johannes pappa och mamma arbetade 

på Regionsjukhuset i Örebro, som det hette då, som ortoped respektive sjukgymnast och valde 

därför att tillhöra Örebro läns landsting.  Johannes berättar att han vistats mycket på sjukhuset 

som barn, eftersom han var ett så kallat öronbarn. Trots det kommer han inte längre ihåg ifall 

avdelningen låg på plan 2 eller 3, något han tycker är lite märkligt. Han berättar att det såg ut 
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på ungefär samma sätt när han var barn, men att entréhallen nu är inbyggd och ingången 

flyttad.  Han visar pekande var den låg när han var barn. Han följde ofta med sin mamma när 

det var dags för undersökning. Han var hos doktorn flera gånger och opererade också öronen 

ett antal gånger för att sätta in rör i hörselgångarna. ”Det var just i den där operationsdelen 

som sticker ut där, och där har ju jag mycket minnen ifrån.” Johannes reflekterar över att det 

kanske kan tyckas konstigt att han valt en plats som sjukhuset, som för många förknippas med 

någonting jobbigt, elände, sjukdom och död. ”Men inte för mig.” Han säger att det aldrig varit 

onaturligt för honom att komma till ett sjukhus, till viss del för att hans föräldrar arbetade där. 

Tvärtom har det alltid gett honom en känsla av trygghet när han kommer till en sådan här 

plats. 

Johannes tycker att det var svårt att välja en plats i Örebro. Han var en del i Örebro under 

ungdomsåren och säger att han kanske skulle kunnat välja SF-biografen, ”för där hängde man 

ju under några år, försökte ta sig in på ett eller annat sätt för att kolla på bio. Det gjorde man i 

Örebro, men annars har jag ingen riktig anknytning till staden.” Han berättar att han nu bor i 

Örebro sedan två och ett halvt år, tillsammans med sin familj. 

Jag frågar om Johannes skulle vilja berätta om sina upplevelser av operationerna. Han berättar 

att det var en stor grej, att opereras. Han tyckte att det var lite läskigt, när man gick in i 

operationssalen och fick lugnande medel innan. Man var fortfarande medveten, men ändå 

avslappnad. Han berättar om en gas med äcklig lukt och om lustgasen som gjorde att han 

började fnissa. Kaklet dansade innan han domnade bort. Han berättar att när han vaknade upp 

var det första han kände sin mammas hand, hur hon satt där vid hans sida. Han visste inte hur 

länge han hade sovit. Så berättar han att belöningen var att få gå med mamma till cafeterian, 

”den låg därinne, tror jag, nu har de gjort om och satt in hissar där”, och äta en ostsmörgås 

och en liten bägare med citronyoggi. Det är ett tydligt minne av den här platsen, säger 

Johannes. 

Jag frågar Johannes om han har andra minnen från platsen och han berättar att han också 

praktiserade hos sin pappa på Ortopedavdelningen under en period och då var med på en 

operation fram tills att en sjuksköterska påpekade att han kanske skulle gå ut, eftersom han 

”stod och vinglade som en flaggstång inne i operationssalen, alldeles grön i ansiktet. 

De andra deltagarna sitter runt ett bord och lyssnar. De ställer frågor om Johannes berättelse 

och berättar om sina egna erfarenheter av sjukvård. Det gör att jag frågar om det bara är på 
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Örebro Universitetssjukhus som Johannes känner sig hemma, eller om det, precis som för 

Margå och simhallar, gäller sjukhus generellt? 

Han svarar att han faktiskt tänkte på det när Margå berättade om simhallarna, att det är precis 

samma sak för honom fast med sjukhus. Känslan följer med. Det är samma sorts arkitektur, 

säger han, sextiotalskolosser.  

 

Erik Rosenbergs stuga- Helena 

Helena berättar att hon kom hit i januari 2003 första gången. Hon hade flyttat till Örebro från 

Malmö på grund av jobb, men hade en månads ledigt innan den nya anställningen började och 

ägnade den åt att utforska omgivningarna. Hon berättar att det var en kall vinter, så kall att det 

låg is på Svartån och man kunde gå på den. Hon hade cyklat runt i staden och hamnat nere i 

Oset och plötsligt sett ett torp lite längre bort. Hon berättar att hon promenerade dit för att titta 

och att det i samma ögonblick kom ut någon ur stugan och beskriver sin förvåning: ”Man kan 

gå in!? Och kom in. Och det var uppvärmt och - då var det folktomt härinne- och det var 

liksom bara som att… att komma hem. Jättehäftig känsla.” Hon berättar att hon är uppväxt i 

ett torp, i en torpmiljö, men att hon bott i lägenhet i många år. Först i Borås med sin mamma 

efter föräldrarnas skilsmässa och sedan i Malmö. Hon säger att hon verkligen tänkt på sig 

själv som en ”stadstjej”. ”Kommer från landet, men är en stadstjej.” Hon berättar om hur hon 

överraskades av känslan av hemkomst när hon kom in i Erik Rosenbergs stuga och fick en 

stark övertygelse om att det var just så här, i ett torp, hon ville bo. Hon känner igen sig i 

miljön, känner igen element. Bland annat visar hon på taket. Samtidigt menar hon att hon 

känner igen att det bott människor här länge, ”det har en själ”. Hon säger att hon inte visste att 

hon hade en längtan efter ett torp förrän hon kom till den här platsen. Det ledde sedan till att 

hon köpte ett sommartorp och att hon och hennes familj nu letar efter ett hus på landet. Den 

känslan började här, berättar Helena. 

Hon berättar att hon ”blev frälst” efter den första gången i Erik Rosenbergs stuga och hur hon 

senare kom tillbaka flera gånger, hade med sig fika, eldade i kaminen och låtsades att hon 

bodde där. Hon började fantisera om att ha midsommarfest där och sova över där. När det 

kom folk till stugan låtsades hon att de var där för att hälsa på henne.  

Efter att hon köpte sitt sommartorp har hon inte besökt platsen lika regelbundet. Men hon har 

varit här med barnen och har också använt stället som skrivarstuga.  



 
 

19 
 

Hon säger att känslan av hemma är på flera olika sätt. Dels känner hon igen sig, att människor 

har bott här och också att det känns som ett välkomnande av staden att stugan finns och är 

öppen. ”Man blir betrodd att vara här”. Ingen tror att man skall stjäla något, det finns inga 

övervakningskameror, ”ingen rädsla, utan bara ’var här, vi litar på att du sköter dig’”. Hon 

säger att det gör henne så glad, att man känner sig välkommen, känner sig hemma. 

Sedan berättar Helena att hon funderat på en fråga som kom upp i intervjun. Frågan löd: är det 

någon speciell händelse som tilldragit sig på platsen, och att hon kom på att hon nästan har 

gjort slut med en kille på den här platsen, under hennes första tid i Örebro. Hon beskriver 

målande och detaljerat hur hon satt i stugan och våndades efter jobbet och försökte fatta ett 

beslut. Hon hade cyklat hit efter jobbet, istället för hem som hon lovat, och använde stugan 

som tillflyktsort. Hon berättar hur hon satt vid ett av borden, hon pekar ut vilket, och messade 

med en kompis för att försöka repa mod och samla sig inför uppbrottet.  

 

”Eftersnack” 

Vi sitter kvar i stugan och fikar och pratar. Många reflektioner kommer upp kring tillhörighet. 

Flera berättar om sin uppväxt, var de kommer ifrån, var de bott. Just barndomens hus och 

platser verkar ha en inneboende känsla av tillhörighet. Deltagarna reflekterar över om det 

beror på den trygghet de kände i barndomen. Helena och Margå reflekterar över att gamla hus 

där människor bott ”har en själ”. Varför då? Johannes undrar över var Margå har växt upp och 

hon berättar att hon är uppväxt i ett hus som hennes pappa byggde på 70-talet. Det är inget 

gammalt, mysigt hus, menar hon, men tror att det faktum att hon spenderat så mycket tid där, 

trygg tid som hon säger, ”då man har känt sig väldigt, väldigt älskad” har gjort att hon känner 

tillhörighet där. För där, säger hon, känner hon sig hemma.  

Johannes berättar om sin uppväxtmiljö, på landet. Han berättar om hur hans puls väldigt 

tydligt går ner när han återvänder till sin uppväxtplats. ”Jag är så hemtam där, jag kan varenda 

sten”, säger han. 

 
 

 



 
 

20 
 

5. Analys och slutsatser 
Här nedan följer min analys av materialet. Resultaten från platsberättelserna och de två 

intervjuomgångarna kommer att diskuteras utifrån den tidigare forskning jag redogjorde för i 

kapitel 2. Syftet med uppsatsen är att genom så kallade platsberättelser undersöka människors 

relation till platser. Mer specifikt undersöker jag följande frågeställningar.  

• Vilka faktorer påverkar vår känsla av tillhörighet till en plats och hur förändras 

relationen till platsen av att vi delar den med andra? 

• På vilket sätt kan andras minnen, erfarenhet och kunskap om en plats, förmedlade via 

platsberättelsen, påverka vår bild av platsen och göra den mer komplex? 

 

Jag har delat upp analysen i två delar där varje del besvarar en fråga. Uppsatsens första fråga 

besvaras genom att analysera deltagarnas relation till den plats de kände tillhörighet till med 

utgångspunkt i intervjuerna. Uppsatsens andra fråga besvaras genom exempel från de 

intervjuer jag gjort samt observationer från platsberättelserna.  

 

Relationen till platsen 
 

Minnenas roll 

Platser härbärgerar minnen. När det gäller relationen till deltagarnas plats, den plats de känner 

tillhörighet på, så präglas den i stor utsträckning av barndomsminnen. Två av fyra, Johannes 

och Margå, har valt en plats för att de har minnen av den sedan barndomen och en tredje, 

Helena har valt en plats som förknippas starkt med hennes barndom. Människan behöver 

känna igen sig och se samband med andra platser där hon känt sig hemma för att kunna skapa 

nya band. (Nordström 1986) 

Och så kände jag mig ju så jättehemma där för att, jag kommer liksom ifrån en sådan torpmiljö 

och först då plötsligt så insåg jag att jag hade saknat det också.  (Helena, 35 år, intervju 1) 

Hon säger att hon känner igen miljöer och element.  Att hon kan göra saker som hon gjort 

hemma i sitt barndomshem som att elda i vedspisen till exempel, har betydelse. Det blir ett 
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slags koppling till den sense of place hon har upplevt under sin barndom, där en rutin som den 

att elda var återkommande  

Platser är bärare av minnen, men kan också producera och reproducera sådana. För Johannes 

och Margå, som båda valt platser, USÖ respektive Hagabadet, med anknytning till deras 

barndom är det tydligt att de minnen platsen bär är det som skapar deras känsla av tillhörighet. 

Margå har gått hos dagmamma i området Solhaga, som Haga centrum och badet är en del av. 

På Hagabadet lärde hon sig simma och fortsatte sedan simträna där från åtta års ålder. Hon har 

bara positiva minnen från tiden på badhuset. De rutiner som Margå upprättade på Hagabadet 

utvecklade en känsla för platsen, ”sense of place”. Hon simmade där två gånger i veckan i 

cirka fem år och rutinen kring simträningen var densamma. Hon säger att det som gör att hon 

känner tillhörighet bland annat är upprepandet av händelser. 

I: Är det någon särskild händelse som gjort att du känner tillhörighet till platsen? Någon 

händelse du kommer att tänka på som har satt spår? 

M: Alltså, det är ju mer ett upprepande av händelser. För jag höll ju på i stallet då också och så 

var det bråttom iväg till simträningen, så jag hade ju ofta på mig baddräkten under kläderna och 

sedan vet jag att när det var som mest stressigt så tog jag på mig badmössan i bilen och så hade 

jag mössan och så sprang jag från bilen in på simträningen. Alltså, det kommer jag ihåg väldigt 

tydligt och det hände inte bara vid ett tillfälle, utan det var väl en upprepning av gånger när jag 

gjorde det. (Margå, 37 år, intervju 1) 

Minnen kan förmedlas genom visuella likheter, det vill säga att om en plats liknar en annan 

plats som vi har minnen kopplade till kommer vi lättare att känna igen oss på den nya platsen, 

Hur det ser ut spelar alltså roll. Minnen påminner oss om vilka vi är och de skapar vår 

identitet. (Nordström 1986 s.52) Margå säger att hon känner sig hemma i snart sagt vilket 

badhus som helst eftersom miljöerna är så lika varandra. Hon lyfter också fram lukten som en 

minnesbärare. Johannes som valt ett sjukhus har liknande funderingar.  Lukterna, arkitektens 

val av material och byggnadsstil är så bekant att känslan av tillhörighet infinner sig.  

 

Kunskap om platsen 

Kunskap om platsen kan förstås som minnen. Det kan vara kollektiva minnen, som kulturarv 

eller det kan vara informationsplaketter och statyer. (Cresswell 2004) Helena kopplar ihop 

kunskap och minne när hon beskriver Erik Rosenbergs stuga. 
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I: Vet du någonting om platsens historia? 

H: Inte mycket mer än att det var en fågelskådargubbe just. Sedan så vet jag ju hela Oset där, det 

var ju någon oljetipp, jag vet inte om det sträckte sig ända bort dit riktigt, men det var ju inte så 

vackert där som det är nu. Det är ju mycket iordninggjort och sådär. Men inte just precis den 

platsen mer än att jag känner liksom den allmänna historiken, liksom i torpmiljön, som jag ju 

känner igen, med torp.  

I: Är det viktigt att veta någonting om historien för att du ska känna dig hemma, tror du? Har du 

liksom tagit reda på det här eller? 

H: Jaa, man får ju veta när man kommer dit, liksom. Det står lite där liksom, på skyltarna. Men, 

det tror jag nog mer att känna igen en historia från en annan. En rent historisk känsla av liksom 

”här har jag varit förr”, fast inte precis just här, utan i den här miljön, med vedspis och sådär. 

I: Att det finns kopplingar? 

H: Ja, ja precis. Inte just den geografiska platsen, utan mer aha-upplevelsen, liksom att vara 

sådär. (Helena, 35 år, intervju 1) 

Kunskap kan också vara historisk kunskap och sedd som sådan verkar den inte ha så stor 

betydelse för känslan av tillhörighet. Ingen av deltagarna lade särskilt stor vikt vid platsens 

historia när de beskrev sin relation till den.  Två av deltagarna byggde dessutom sina 

relationer till platsen i en ålder då den historiska kunskapen om platsen (byggår, bakgrund, 

arkitektonisk stil osv.) knappast kan ha varit relevant för dem.  

Men kunskapen kan också vara fysisk, som när Johannes under platsberättelsens eftersnack 

beskriver markerna runt sitt barndomshem.  

”Jag är så hemtam där, jag kan varenda sten” (Johannes, 43 år, platsberättelserna) 

Sedd som fysisk kunskap eller levd kunskap skulle man kunna säga att kunskap om en plats är 

grundläggande för känslan av tillhörighet. Alla deltagarna har fysisk kunskap om sina platser, 

i olika hög grad. Flera refererar till sinnesintryck, lukter, hur det ser ut. Jag tror att 

tillhörighetskänslan kan bli starkare ju mer kunskap om platsen som individen har.    

 

Erfarenheter/ aktiviteter 

Ralf har bott i Varberga sedan 1982. Han säger att hans känsla för platsen inte har förändrats 

sedan han flyttade in. ”Jag har haft samma känsla” Men sedan säger han att det var när han 
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började arbeta med platsen som bandet blev starkt. På min fråga om hans inställning till 

platsen förändrats svarar han: 

Nej, det har den inte gjort. Jag har haft samma känsla. Men det var ju för att… I och för sig, -82 

till -89 gjorde jag inte så mycket, då hade jag ju ungarna på helger och sån’t där och då drog 

man ju iväg på andra ställen när de skulle göra nåt, men annars, sen -89 när jag blev ordförande i 

en lokal hyresgästförening, sedan dess, då är det ju liksom Varberga som har gällt så att säga. 

(Ralf, 66 år) 

Han talar om saker han har gjort på platsen. Det ideella arbetet i Varberga tar mycket av hans 

tid. Ralfs liv i Varberga är ett tydligt exempel på ”sense of place” och den roll det spelar för 

vår anknytning till platsen. Samtidigt är Ralf involverad i en rad platsskapande aktiviteter.  

När Ralf talar om platsen talar han om vad han gör där. Det verkar som att aktiviteten skapar 

och upprätthåller bandet till platsen. Jag ställer i den första intervjun frågan om vilken plats 

han valt, som han känner tillhörighet till och Ralf berättar då om sitt arbete med olika 

föreningar och organisationer i Varberga. Intressant är alltså att han börjar tala om vad han 

gör istället för om platsen. Jag upplever det som att platsen är inkorporerad i, och blir till i 

själva handlingen. 

I: Jag tänkte fråga dig, vilken plats har du valt, som du vill berätta om? 

R: Ja, det är ju i första hand Filmklubben och miljöarbetet som jag lägger ner i Varberga. Sen 

ingår det ju då en massa… man sitter med i områdesgrupper som gäller hela Varberga och även 

förtroenderådet som är de lokala Hyresgästföreningarna. (---)Så det är väl i stort sett det jag 

jobbar med förutom den lokala föreningen som ju har en massa verksamhet. (Ralf, 66 år) 

Precis som Casey skriver verkar det alltså som att de sysslor och aktiviteter Ralf utför på 

platsen skapar ett band mellan honom och platsen. (Casey 2001) 

Jag upplever att Ralf tar ansvar och aktivt är med och formar och omskapar Varbergas 

identitet. Samtidigt är det tydligt att agerandet också skapar hans egen identitet och en känsla 

av självklar tillhörighet på platsen. Han säger själv att det är verksamheten som håller honom 

kvar i Varberga och på flera platser i Varberga syns hans engagemang rent konkret. Det har 

fysikaliserats i form av målningar på cykelförråden, en musikfestival med mera. På min fråga 

om han känner ansvar för platsen svarar han med självklarhet ja.  

Ralfs aktiviteter blir alltså erfarenheter som knyter honom till platsen. När jag frågar varför 

han känner sig hemma i Varbergaparken svarar han: 
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Nej, men det är ju just att man ser… familjer och sån’t där, mycket folk ute och man ser att folk 

trivs. Det är ju liksom grunden. (Ralf, 66 år, intervju 1) 

Jag förstår det som att Ralf upplever att han genom sitt engagemang bidragit till att folk trivs 

och att det stärker hans känsla av tillhörighet.  

 

Att tillbringa tid på platsen 

Man kanske kan tro att vi har större chans att utveckla en känsla för en plats, ju mer tid vi 

tillbringar där, men det är en sanning med modifikation. Tiden är paradoxal. En intensiv 

upplevelse på en plats kan sätta djupa spår och skapa en starkare relation än till en plats vi 

vistats åratal på. (Tuan 1977) Helenas drabbas av en omedelbar känsla av tillhörighet, när hon 

första gången besöker Erik Rosenbergs stuga. Trots att hon aldrig varit på platsen tidigare 

känns det ”som att komma hem” så fort hon kliver innanför dörrarna och hon slås av insikten 

att ”så här vill jag bo”.  

Johannes, som valt USÖ, har inte tillbringat så mycket tid på platsen sammantaget. Ändå är 

det en plats han känner tillhörighet till. Han har känt till platsen sedan han var i förskoleålder. 

Det var då han var där som mest, som patient på öronmottagningen. Ett barns sinnesintryck är 

mer intensiva än vuxnas vilket kan förklara Johannes starka känsla. (Tuan 1977) Att ha 

spenderat mycket tid på platsen, verkar alltså utifrån min studie, inte vara nödvändigt för att 

skapa en känsla för platsen. 

Margå svarar så här på frågan om vad hon tror gör att hon känner tillhörighet till platsen: 

Jag tror det har att göra med att jag har tillbringat så väldigt mycket tid där. Och sen att det har 

varit rolig tid där. För, skolan har man ju också tillbringat mycket tid i. Jag trivdes ju i skolan, 

men jag har inte alls samma hemhörighet i en skola. (Margå, 37 år, intervju 1) 

 

 

Sociala relationer 

Sociala relationer är grundläggande för att, och hur, en plats blir till. (Massey 1994) I 

Johannes fall verkar relationen stå för en trygghet som spiller över på platsen. Johannes 

återkommer flera gånger till att hans mamma följde med honom till läkaren. Hans pappa 
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arbetade också på sjukhuset, men han uppger att det var med sin mamma han var på 

sjukhuset. 

Och sedan: vakna upp och det första jag känner är mammas hand. Så sitter hon där vid min 

sida.(Johannes 43 år, från platsberättelsen) 

Då var det Yoggi citron och så var det en ostfralla. Som var belöningen(skratt) tillsammans med 

mamma i cafeterian. I hennes vita sjuksköterske- eller, sjukgymnastrock. Det är sådana där små 

minnen, barndomsminnen, som sitter fastetsade. (Johannes 43 år, från intervju 1) 

Även Margå ger uttryck för liknande erfarenheter. 

Det är väl ändå sin barndomstrygghet i och med att jag var där med dagmamman, jag lärde mig 

simma där. (Margå, 37 år, intervju 1) 

Ralf har inga privata relationer i Varberga, menar han. Hans relationer är kopplade till hans 

ideella arbete.  

I: Känner du många på den här platsen? 

R: Jaa, men jag tror att det är fler folk som vet vem jag är, än som jag känner sådär. Jag har ju 

inte kontakt på det sättet. Om man säger, de enda som jag umgås med privat, så att säga, förutom 

med möten och sådär, det är en tidigare hyresgäst som bodde på gården bredvid här. De har köpt 

villa i Hjärsta. De är journalister bägge två, jobbar på Västmanlands läns tidning, så de bor i 

veckorna i Västerås. Så de hör av sig emellan varven och jag cyklar över och hälsar på dem och 

så där, men det är egentligen de enda som man besöker privat så att säga. Och sedan, jag och 

namn alltså, jag vet ju inte vad hälften heter av dem jag är inblandad med, men, så, ytligt så 

känner jag ju… Här, på den här längan, där har jag ju lyckats lära känna alla så att säga, som 

man pratar med hela tiden och de brukar bjuda in en när de grillar och lite sånt där.(skratt) 

Annars så trivs jag ganska bra med att sitta själv och klura. (Ralf, 66 år, intervju 1) 

 

Att dela platsen med andra 

Alla deltagarna var positiva till att berätta om sina platser för andra. Två av deltagarna, 

Helena och Johannes upplever att relationen till platsen fördjupades av att dela med sig av 

platsen. Helena säger att hon tycker att hennes relation förtydligades och Johannes menar att 

hans plats blev en ännu viktigare plats nu, när han delat den och vet att det är fler som känner 

till den. Johannes återkommer flera gånger till att han är relativt nyinflyttad i Örebro. För 

honom verkar relationsskapandet vara viktigt. Att dela en plats och en berättelse med andra är 

i sig relationsskapande. 
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 En stor del av den första intervjun ägnades åt att definiera den egna relationen till platsen. 

Helena beskriver hur hon innan uppgiften – att tänka ut en plats hon kände tillhörighet till i 

Örebro- inte tänkt på platsen på ett särskilt formulerat sätt. Ändå var det självklart för henne 

att välja just den platsen. Jag upplever det som att anledningen till varför hon känner 

tillhörighet till den blev klart för henne i tankearbetet inför den första intervjun och att det 

sedan fördjupades under platsberättelserna. Det kändes bra att dela med andra, det var roligt 

att berätta, säger hon.  

 På frågan hur det kändes att dela med sig av sin plats svarar Ralf: 

Det tyckte jag var jätteroligt, när man får göra sådana här grejer. Och det är ju samma sak… det 

är rätt kul att berätta vad man har gjort genom åren på just den platsen. (Ralf, 66 år, intervju 1) 

Han tycker inte att hans relation till Varbergaparken förändrats av att dela platsen med andra. 

Istället är det aktiviteterna som gör att hans relation förändras och fördjupas. 

Margå tycker inte heller att hennes relation till platsen förändrats av att dela den med andra. 

Hon säger att platsen inte är tillräckligt privat för det, den har ingenting med hennes integritet 

att göra. Här förstår jag det som att Margå förstår min fråga som att förändring är synonymt 

med förändring till det negativa, att platsen skulle ha förstörts på något sätt.  

 

Platsberättelserna  
Att vår kunskap om, och föreställningsförmåga kring en plats skapar förutsättningarna för hur 

vi uppfattar den, ger Tuan exempel på i sin bok Space and Place (1977). Där beskriver han 

hur den danske fysikern Niels Bohr besöker Kronborgs slott i Danmark, slottet där 

Shakespeare’s Hamlet utspelar sig. Bohr förundras över hur slottet förändras när han 

föreställer sig att det var här som Hamlet bodde. Han menar att han som vetenskapsman kan 

se slottet ur en rationell synvinkel, hur det är byggt, av vilka material och så vidare. Bohr 

förundras över att rent faktiskt förändras inga av dessa förutsättningar av vetskapen om att det 

är Hamlets slott och ändå, menar han, förändras slottet fundamentalt. (Tuan 1977, ss.3-7) 

Tuans beskrivning av Bohrs upplevelse kan ses som en parallell till platsberättelsen. I den här 

delen av analysen diskuterar jag om och hur den nya kunskap om platsen som platsberättelsen 

erbjuder, har förändrat deltagarnas bild av de olika platserna de mött. 
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Precis som i gåturen syftar platsberättelsen till att ge deltagarna nya intryck av platsen. Att 

bara berätta om platsen utan att befinna sig där skulle inte ge samma resultat. Platser hör ofta 

ihop med speciella sinnesintryck och minnen som väcks till liv när deltagarna fysiskt befinner 

sig på platsen. Platsberättelsen använder sig av det faktum att det fysiska 

informationssamlandet, som att möta en plats innebär, bidrar till att vi skapar en subjektiv 

relation till den. (Nordström 2002) Men platsberättelsen använder sig också av ett rent 

narrativt element- den personliga berättelsen.  

Genom att uppmärksamma den personliga berättelsen och låta den ge färg åt platsen belyses 

platsens olika lager. En av deltagarna sade att under platsberättelsen blev allt hon tittade på 

potentiellt spännande. Ett glasspapper på cykelbanan, en övergiven uteplats; allt kunde 

plötsligt fyllas med mening och betyda något för någon annan. Platsberättelsen gjorde att hon 

fick upp ögonen för att vanliga, vardagliga platser kunde vara viktiga och ha en alldeles 

särskild innebörd för någon annan. 

Johannes beskriver i den första intervjun Varberga som en plats förknippad med positiva 

känslor. Han har varit där och joggat och besökt lekplatsen och badet med familjen. Efter ett 

tag nyanserar han bilden och säger, att då han besökt Varberga, eller liknande platser, i sitt 

arbete (han arbetar på SVT:s lokalnyheter) har han fått en mer negativ bild av platsen. Jag 

upplever att Johannes med ”de platserna” som han nämner nedan menar områden som har ett 

negativt och lite stökigt rykte. Jag upplever också att han delar upp sin uppfattning om 

området mellan en privat syn på området och en professionell. 

I: Är det positiva eller negativa bilder av den platsen för dig? 

J: Det är positiva. Det är det. (paus) Både och. Sedan är det ju yrkesmässigt. Då är jag ju också 

på de platserna.  Nu vet jag inte om det just har varit där, men… Men det kan ju vara en del stök 

i de här områdena. Så att det blir ju att man besöker dem i de sammanhangen också. Då är det ju 

inte lika positivt.(Johannes, 43 år, intervju 1) 

Sedan vi genomförde platsberättelserna har Johannes varit tillbaka i området för att springa. 

En man har i dagarna blivit nerslagen i joggingspåret i Varbergaskogen och Johannes säger att 

han tycker att det känns lite läskigt att springa i Varberga. Trots det tycker han att bilden av 

Varberga har förändrats för honom sedan platsberättelserna. Sedan gör Johannes en koppling 

till områdets ”sense of place”. Han definierar sig själv som en utomstående. (Knox & Marston 

2010) 
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I Varberga var det roligt att få någon som liksom lever i den miljön, eftersom jag har sett det 

utifrån… så var det roligt att få den vinkeln inifrån. För det är en liten nyckel till det jag utifrån 

betraktar. För jag känner liksom att det finns någonting här… som betyder väldigt mycket för 

människorna som bor här. Det är någonting med stämningen i Varberga som jag upplever som 

positiv. Det är en levande plats. (Johannes 44 år, intervju 2)  

Johannes beskriver sedan hur bilden av Ralf och av de aktiviteter Ralf berättat att han 

anordnat, filmvisning i parken och tavelmålning bland annat, fanns med i hans medvetande 

när han sprang i Varberga efter platsberättelserna. På samma sätt beskriver Helena platsen. 

Hon har också sprungit i Varbergaparken sedan platsberättelserna och tänkt på de aktiviteter 

Ralf anordnat.  

Jag tänkte ju på Ralf såklart.(skratt)Jag kommer alltid att tänka på Ralf där. (Helena. 35 år, 

intervju 2) 

Helena säger att hon fått en annan bild av Varberga efter platsberättelserna, att hon fick syn på 

Ralfs minnen och erfarenheter gjorda på platsen har blivit en del av Johannes och Helenas 

bild av Varberga. Dessutom verkar det som att Ralfs berättelse om Varberga påverkat det 

Johannes tror är hans ursprungliga inställning till platsen. I den första intervjun är hans 

inställning kluven, men i den andra intervjun refererar han till sin utgångsbild av Varberga 

som positiv, en levande plats. 

Margå berättar att Helenas berättelse i Erik Rosenbergs stuga förändrade hennes bild av 

platsen. 

M: (---) jaha, man kan se på platsen på det här sättet. Framförallt Erik Rosenbergs stuga. Jag 

tyckte om den för jag kände… Jag tänkte mer på att det hade varit en bostad för folk. Innan när 

jag har varit där har jag tänkt ’vad trevligt att kommunen har gjort någonting utav det’. Jag fick 

mer förståelse för den platsen nu. 

I: Vad var det som gjorde att du tänkte så? 

M: Jag tror det var hur hon berättade. Att hon var uppvuxen på ett torp och vad de här torpen 

betydde för henne. Så det gjorde mer att jag tänkte på att här har ju människor faktiskt bott.(---

)Att det har varit en bostad för någon. Det tycker jag var en häftig känsla. Som kom ur hennes 

berättelse. (Margå, 37 år, intervju 2) 

Helenas minnen och erfarenheter av platsen, som i sin tur bygger på minnen från hennes 

barndomshem, har fått Margå att tänka på platsen på ett annat sätt. Som ett hem, snarare än en 

funktion som kommunen ställt till förfogande.  
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Alla platsrelationer har inte förändrats till det bättre. Margå säger att vad det gäller Varberga 

att: 

M: Det är ju det som är så tråkigt för jag känner att där blev jag nästan ännu mera fast i mina 

fördomar. Dom som bor i Varberga, de trivs där och tycker det är fint, men vi som kommer 

utifrån kanske fortfarande känner… nja. Det är lite stök och det är lite bråkigt och lite busigt… 

(Margå, 37 år, intervju 2) 

Margå menar att Ralf bekräftade hennes bild av en typisk Varbergabo, en gammal hippie, som 

tyckte allt var bättre förr. Hon säger först att Ralfs berättelse om platsen bidragit till att hon 

känner sig mer negativt inställd till platsen, men sedan lägger hon till att det kan ha att göra 

med de dåliga erfarenheter hon haft av klasskamrater från Varberga under skoltiden. 

Platser kan ta oss i besittning och de handlingar vi utför där skapar band till platsen. (Casey 

2001) Kanske är det så att om vi har mycket starka band till en plats är det svårt att låta sig 

färgas av någon annans berättelse. För Helena är sjukhuset en plats hon har starka band till. 

Där är hennes tre söner födda och hon beskriver hur hennes minnen därifrån, från 

förlossningarna är nästan överdrivet detaljerade. Hon säger att hon känner igen sig i Johannes 

beskrivning av sjukhuset som en trygg plats, eftersom hennes mamma var sjuksköterska. Hon 

kan ha samma generella inställning till sjukhus som han, men hennes egen relation till just 

USÖ är så stark att hans bild inte fäster på hennes. Hennes relation är alldeles för etablerad.  

Det som verkar vara viktigast för att relationen till platsen skall kunna förändras och 

fördjupas, verkar vara det faktum att någon annan berättat om platsen. Relationen till de andra 

deltagarna var något som återkom i intervju nummer två. Deltagarna skapade relationer till 

varandra som verkade stärka deras relation till varandras platser. Massey skriver att sociala 

relationer bildar nätverk som kan sprida sig till andra platser än den där de uppstod. (Massey 

1994)  

R: Man tänker på människorna som var med, platserna i viss mån och får idéer. Man kommer 

ihåg vad som sades. 

I: Var det något speciellt av det som sades som stannade kvar? 

R: Ja, Helena… för hon hade den här inställningen som jag också har, hur man ska leva sitt liv 

på ett vettigt sätt.(---) Så… henne kommer jag att komma ihåg utav den anledningen och bli 

inspirerad av. (Ralf, 66 år, intervju 2) 

Johannes säger så här om platsberättelserna som praktik: 
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J: Jag tyckte det var så fascinerande, hela det här upplägget med den här turen som vi gjorde. Att 

träffa andra människor och … sen inte bara prata om platser, utan liksom livet i stort, där att vara 

människa också kommer in i det här… med platserna då. (---) Och kanske just i och med att man 

kommer nyinflyttad till den här staden och kanske inte har några direkta vänner eller sådär. (---) 

Det är väldigt viktigt tror jag, för att rota sig, (för) att en plats blir relevant, just det här att man 

upplever det tillsammans med andra människor och får andra synvinklar på det, på platserna. På 

platsen. Och andra historier. Alltså, en plats är ju inte en plats utan en historia, om jag säger så. 

(Johannes, 43 år, intervju 2) 

För att återknyta till den inledande passagen på Kronborgs slott kan vi se hur platsberättelsen 

speglar Bohrs upplevelse. Inga egentliga förutsättningar på platsen har förändrats, ändå blir 

platsen en annan när vi sett den genom någon annans ögon och fått höra någon annans 

berättelse om den. 

 

Slutsatser 
Gruppen är så pass liten att det är svårt att göra några generaliseringar utanför gruppen. Det är 

heller inte meningen med uppsatsen, utan det intressanta här har varit att undersöka 

förutsättningarna för dessa deltagares känsla av tillhörighet till sina platser.  Genom att 

analysera intervjuerna gjorda med deltagarna kan vi se att vissa förutsättningar verkar 

viktigare än andra för att skapa tillhörighet till en plats hos deltagarna i den här studien. 

Viktiga förutsättningar har visat sig vara minnen, tid på platsen, sociala relationer, kunskap 

om platsen samt erfarenheter gjorda och aktiviteter utförda på platsen. 

Minnen är viktiga för att känna tillhörighet till en plats och minnen kopplade till andra 

känslomässigt laddade platser, skapar eller stärker relationen med platsen. Platser som på ett 

eller annat sätt liknar de vi vistats på i barndomen väcker känslor. Bland de platser deltagarna 

valt som fyllda av tillhörighet är sådana platser överrepresenterade. Att barn upplever världen 

mer intensivt och är mer närvarande i nuet kan förklara detta fenomen. Minnen skapade på 

platsen, alltså minnen av relationer, händelser och aktiviteter kan sägas vara del i skapandet 

av platsens ”sense of place”. 

Tid tillbringad på platsen kan förstås som en förutsättning för relationsskapande och i 

förlängningen skapande av de rutiner och vanor som utgör ”sense of place”. Men att ha 

tillbringat mycket tid på platsen behöver inte betyda något för känslan av tillhörighet. Tidens 

påverkan är svårmätbar, flyktig och gäckande.Kvaliteten på tiden verkar ha större betydelse 
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än kvantiteten. Det verkar som att en intensiv upplevelse på en plats har en förmåga att skapa 

en starkare relation till platsen än vad nödvändigtvis många långa timmar har. En deltagare 

upplevde till exempel en överväldigande hemkänsla och känsla av tillhörighet första gången 

hon kom till sin plats. Men då påminde den också om hennes barndomshem. 

Sociala relationer på platsen var även de viktiga för en känsla av tillhörighet. Tre av 

deltagarna hade relationer på sina platser. En av deltagarna interagerade mycket på den plats 

han valt, då han var engagerad i flera ideella föreningar på platsen. Det innebar relationer på 

platsen, även om de var ytliga. För de andra deltagarna som hade sociala relationer på sina 

platser stod de relationerna för trygghet och glädje. Relationerna var till en förälder och 

kompisar. Det kan ses som att de positiva känslorna som relationerna stod för smittade av sig 

på platsen och laddade den med positiva känslor av tillhörighet och trygghet.  

En annan faktor som var viktig var aktiviteter utförda på platsen. Engagemanget som en av 

deltagarna, Ralf, visade på sin plats står för ett slags ”place-making” som skapar delaktighet. 

Ralf känner ett självklart ansvar för sin plats och det är tydligt att han är stolt över både 

platsen och det han åstadkommit där.  

Att delandet av platsberättelsen förändrade och fördjupade känslan för den egna platsen 

stämde in på två av deltagarna. Alla deltagare upplevde det som mycket positivt att berätta om 

sin plats, men bara två tyckte att relationen till den egna platsen förändrats. De som upplevde 

att platsen förändrats menade att relationen hade förtydligats (Helena) och platsen hade växt 

och blivit ännu viktigare av att andra nu kände till ens historia om den (Johannes).  

Jag tror också, även om det inte framkom i intervjuerna med deltagarna, att formulerandet av 

platsen stärker bandet till den. Att återknyta till och återuppleva minnen där, tillsammans med 

andra blir, precis som Helena uttryckte det, ett förtydligande av platsen. Jag tror att svaret på 

frågan blivit annorlunda om jag formulerat den på ett annat, mer specifikt sätt. Margå förstod 

till exempel frågan ’ifall den egna relationen till platsen förändrats’ som att förändring stod 

för något negativt. 

En anledning till att relationen till platsen förändras av att berätta om den – i de fall den 

förändras – beror möjligtvis på att berättandet kan innebära en form av kolonialism- drastiskt 

uttryckt. Att benämna platsen och fästa den vid egna upplevelser gör också platsen än mer till 

min. Ett slags deklaration av att det här är en plats där jag äger rum. På så sätt kan berättandet 

befästa relationen.  
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Känslan av att höra till socialt är en fundamental överlevnadsinstinkt hos människan. 

Spegelinstinkten är medfödd. Här blir platsberättelsen en sorts spegling. Att dela sin plats med 

andra som reagerar positivt på den kan vara ett bekräftande på tillhörighet i gruppen.  

Det har varit viktigt att undersöka förutsättningarna för tillhörighet i relation till 

platsberättelsen, eftersom jag tror att det som skapar tillhörighetskänslor hos en individ kan 

antas gälla även för en annan. I berättelserna knutna till platsen kan det vara en god idé att låta 

deltagarna fokusera på just de delarna, om man skulle välja att gå vidare med 

platsberättelserna. 

När det gäller platsberättelsens förmåga att förändra någon annans bild av platsen visar 

analysen att resultatet är positivt. Alla i gruppen upplevde det som positivt att ta del av de 

andra deltagarnas berättelser. Genom att få ta del av personliga minnen och erfarenheter 

knutna till platsen öppnades platsen upp. Alla deltagare hade fått en annan, och i vissa fall 

mer komplex syn på, om inte alla, så på flera av de platser vi besökte. Just lager-på-lager-

effekten som platsberättelsen har tror jag är viktig. Det är som att vi genom platsberättelsen 

kan surfa på någon annans minnen och känslor och få en snabbspolning, en inzoomning på 

platsens känslomässiga epicentrum. Platsberättelsen kan alltså få oss att se förbi vårt första 

intryck. På så sätt kan platsers sociala etiketter kodas om och börja betyda något annat.  

Platsberättelsen stärker också banden mellan deltagarna i gruppen. Det är ett av syftena med 

metoden, vilket gör att den skiljer sig från liknande metoder såsom gåtur och 

områdesvandringar. De sociala relationer som bildades i gruppen visade sig ha stor betydelse 

för känslan för de andras platser. Själva berättandet innebär ett delat förtroende eftersom det 

är något ganska privat vi pratar om. Detta gör att det krävs en ödmjukhet och lyhördhet från 

alla deltagare. Situationen kräver att vi är varsamma med varandra(-s minnen). På så vis 

uppstår en intimitet. På sträckorna mellan stationerna uppstår spontana samtal som gör att det 

skapas emotionella band och gemensamma minnen mellan deltagarna. De relationerna kan 

spilla över på andra platser, som inte besökts under gåturen.  
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6. Vidare forskning 
Studien har försökt att svara på forskningsfrågorna, men har väckt ännu fler frågor om 

praktiken platsberättelses möjligheter och potential. Det vore intressant att vidare undersöka 

hur andras berättelser av en plats förändrar vår egen relation till den, ett ämne som jag tycker 

är märkligt lite utforskat. Här skulle det vara spännande att mer specifikt koppla samman 

upplevelsen av platsberättelsen med gruppsykologi, eftersom det visat sig att relationerna 

mellan deltagarna är viktiga, viktigare än jag trodde från början. Även minnespsykologi vore 

intressant att fördjupa sig i, i förhållande till den här typen av studie. 

Jag tror att platsen har störst chans att slå an något hos oss om den påminner om något vant, 

något vi har minnen av, och jag tror att berättelsen fungerar på samma sätt. ”Det som är botten 

i dig är botten också i andra”, skrev Gunnar Ekelöf. Ett sätt att utveckla praktiken skulle 

därför vara att arbeta mer med berättelserna. Jag valde att låta deltagarnas berättelser i denna 

studie vara helt obearbetade. Jag tror att hela poängen med platsberättelse är autenticiteten, 

men jag tror att man, genom att till exempel göra mer detaljerade förstaintervjuer skulle kunna 

komma åt mer specifika detaljer och sinnesbeskrivningar, som skulle stärka berättelserna. Jag 

tror också att instruktionen inför platsberättelsen kan vara med specifik och att det skulle ge 

bättre och mer detaljerade berättelser. Mina erfarenheter och kunskaper som skådespelare 

säger att ju mer specifik och precis en berättelse är, desto lättare är det att känna igen sig i den 

och desto större kraft har berättelsen att slå an något hos lyssnaren.  

Jag har flera erfarenheter av att vara nyinflyttad i olika städer, och länder och har upplevt hur 

staden först är en blank, glatt yta där jag inte fått något fäste. Undan för undan, genom rutiner 

och relationer, minnen och erfarenheter har det bildats fästpunkter. Jag har kunnat relatera. På 

samma sätt tror jag platsberättelsen kan fungera, det vill säga, vi behöver inte göra alla 

erfarenheter själva utan kan surfa på någon annans och komma lite närmare platsen än vi 

skulle gjort om vi bara haft våra egna erfarenheter att så att säga fästa oss i platsen med.  

På så sätt har praktiken platsberättelse många användningsområden, som jag ser det. Det 

skulle kunna vara ett utmärkt integrationsverktyg där gamla svenskar berättar om sina viktiga 

platser för nya svenskar, något som även skulle vara intressant att undersöka i en vidare 

studie. Det skulle också kunna fungera för att bygga broar i ett bostadsområde eller en skola.  
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Bilaga 1: Intervjuguide enskilda intervjuer 1. 
 

Vilken plats har du valt? 

Kan du berätta lite om den platsen, hur den ser ut, vad den används till? 

Vad vet du om platsens historia? 

 Vad använder du platsen till, vad gör du när du är där?  

Vid vilken tidpunkt brukar du vistas på platsen? 

Varför känner du tillhörighet till platsen, tror du? 

Känner du ansvar för platsen? 

Hur länge har du känt till platsen? 

Hur länge har den känts som din? 

Hur har din inställning/ relation till platsen förändrats? 

Är det någon särskild händelse som gjort att du känner tillhörighet till platsen? 

Brukar du vistas ensam på platsen eller tillsammans med andra? Vilka då? 

Känner du många på platsen? 

Är det viktigt för dig att platsen bevaras som den är idag? 
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Bilaga 2: Intervjuguide enskilda intervjuer 2. 

 
Vad var din relation till Varbergaparken/ Hagabadet/ USÖ/ Erik Rosenbergs stuga innan 
platsberättelserna? 

Vilka av platserna har du besökt igen sedan vi sågs? Vad gjorde du där då? 

Hur upplevde du det att ta del av de andras berättelser? 

Hur tänker du kring platserna nu, sedan du hörde någon berätta om dem?  

Beskriv din relation till de andras platser idag. 

Hur kändes det att berätta om platsen för andra? 

Hur kändes det att dela med dig av platsen? 

Har du några gjort några egna reflektioner kring tillhörighet? 
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• Välj en plats som du känner dig hemma på, som du känner att du har tillhörighet till, 

en plats som betyder något positivt för dig. Det är bra om det är en specifik plats, 

såsom ”porten till min första lägenhet(på Väster)” istället för ”området Väster” till 

exempel. Om du känner tillhörighet till och vill berätta om flera platser inom samma 

område, går det jättebra! Då gör vi en liten promenad.  

• Berätta om din plats, på platsen. Du kan berätta om varför du känner dig hemma där, 

något om din historia på platsen, hur länge du har känt till platsen och hur länge du har 

känt dig hemma där. Det är jättebra om du har någon personlig historia eller anekdot 

knuten till platsen! 

• Jag tänker att berättelsen är ca 10- 15 minuter lång, men den kan vara både kortare och 

längre. 
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