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Abstract 

This degree project is focusing upon the use and relevancy of the phenomenon of ‘a sense of 
place’ within Swedish municipal spatial and strategic planning practice. The aim is to investigate 
if, when and how Swedish municipalities are working with the phenomenon of ’a sense of place’, 
which includes investigating possible motives and problems towards working with this. 
Furthermore the aim is also to investigate different theoretical, as well as empirical, 
understandings of the concept as ‘a sense of place’ is a highly ambiguous concept.  

Various theoretical understandings and definitions of the concept are acknowledged within the 
study, however a broader definition is primary used within the empirical investigation, whereas ‘a 
sense of place’ should be understood as: the particular qualities and atmosphere that makes a 
place unique, this is embedded within peoples understanding about place, which is affected by 
the physical environment, human activities and social relations.  

The empirical investigation is primary based upon qualitative interviews with public officials in 
seven Swedish municipalities. The study concludes in that ‘a sense of place’ as defined within the 
study, is highly relevant and present in Swedish municipal planning practice. Furthermore the 
study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from 
incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social 
sustainability and ‘a sense of place’.  

 

Keywords: a sense of place, place identity, platsidentitet, platskänsla, social hållbarhet 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker fenomenet ‘a sense of place’ relevans samt aktualitet inom svensk 
kommunal planeringsverksamhet. Syftet med studien är att undersöka om, när och hur svenska 
kommuner arbetar med fenomenet ’a sense of place’ med fokus på planeringsprocessen. Vidare 
är syftet med studien även att verka teoretiskt samt empiriskt begreppsutredande kring ’a sense of 
place’ samt angränsande begrepp, då det är högst mångtydiga koncept.   

Studien diskuterar och reflekterar över flertalet tolkningar och definitioner av begreppet ’a sense 
of place’. För att konkretisera och underlätta den empiriska undersökningen appliceras en bredare 
definition av begreppet som: ’a sense of place´ är de specifika egenskaperna och atmosfären som 
gör en plats unik, vilket är inneboende i människors upplevelse av plats, vilket i sin tur påverkas 
av platsens fysiska karaktär, mänsklig aktivitet samt sociala relationer. 

Studiens empiriska undersökning är främst baserad på en kvalitativ intervjustudie med tjänstemän 
från sju svenska kommuner. Det empiriska materiaet kompletteras även av kommunala 
handlingar samt tre kvalitativa intervjuer med kommunstyrelseordföranden. Studiens slutsatser är 
att ’a sense of place’ som definierat inom studien, är ett högst relevant och aktuellt ämne inom 
den svenska kommunala planeringsverksamheten. Vidare är studiens slutsatser att arbete med ’a 
sense of place’ inom kommunal planeringsverksamhet har potential att påverka flera aspekter av 
samhällets hållbara utveckling; som ekonomisk tillväxt, samt ett mer socialt hållbart samhälle, där 
studien argumenterar för ett samband mellan ’a sense of place’ och social hållbarhet. 

  

Nyckelord: a sense of place, place identity, platsidentitet, platskänsla, social hållbarhet 
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1. Introduktion  
Vad är det som gör att du trivs på en specifik plats? Är det byggnaderna? Människorna? Utbudet 
av butiker och caféer? Tempot eller lugnet? Eller är det något helt annat som du inte riktigt kan 
sätta fingret på? Oavsett vad, så är den primära utgångspunkten för denna studie är att plats har 
betydelse för människor, samt att platsens betydelse påverkar möjlighet till förändring av platsen. 
Där själva definitionen av plats ska förstås som: ”a meaningful location” (Cresswell 2004:7).  

“Places and territories are social constructs; the fruit of the historical 
interaction of human groups in their appropriation and transformation 
of the natural landscape. They reflect the history, identity, and values of 
the populations that inhabit them. Cultural conceptions of place are 
essential for the quality of life of their inhabitants. Land-use and urban 
planning are therefore cultural acts, in that they acknowledge, invent, and 
harness natural and cultural resources, in line with a society’s aspirations 
for the future.” (Culture 21 and UCLG, 2015:13) 

Det finns tendenser som tyder på att diskussioner om platsers unicitet och identitet blir allt 
vanligare inom den svenska planeringsverksamheten. Nyliga exempel är att identitet var ett tydligt 
tema i medborgardialogerna för översiktsplanerna i både Tyresö kommun och Österåkers 
kommun (Tyresö kommun 2015; Österåkers kommun 2016f). Forskning visar även att politiker, 
verksamma planerare samt forskare överlag har fått ett ökat intresse för platsers identitet och 
unicitet (Hauge 2005:3). I boken Place identity, participation and planning av Hauge & Jenkins, red. 
(2005) argumenteras det för att det ökade intresset av att återuppta och förstärka befintlig 
platsidentitet, alternativt skapa en ny platsidentitet, beror på globaliseringen i stort och det ökade 
trycket globaliseringen har på platser, i och med en ökad konkurrens mellan platser. Platsidentitet 
blir då ett medel för att hävda originalitet och autenticitet, samt för att särskilja platser från 
varandra (Hague 2005). I samband med detta argumenteras det för att människor idag, om de har 
möjlighet, inte enbart väljer boende och plats efter ekonomiskt värde, utan även efter vilken 
känsla platsen innehar (se exempelvis: Florida 2006).   

Förutom globaliseringen och den ökade konkurrensen mellan platser finns det även andra 
argument till varför platsidentitet och platskänsla är aktuella frågor som är viktiga att ta hänsyn 
till. Det framförs argument om att en större hänsyn till människors upplevelse av plats vid 
utveckling och omvandling av plats kan leda till mer autentiska platser, samt en ökad känsla av 
trygghet och stolthet hos invånarna. Det argumenteras även för att det möjliggör ett värnade om 
sociala relationer på platsen, samt har potential att bidra till mer livfulla och attraktiva platser (se 
exempelvis Relph 1976; Tuan 1974; 1977; ). Bland annat känsla av trygghet och sociala relationer 
är även viktiga aspekter av den sociala hållbarheten (se exempelvis Rydin 2010; Vallance et al. 
2011; Dempsey et al. 2011). Således finns det argument för att en större hänsyn till människors 
upplevelse av plats och platsens unicitet vid utveckling och omvandling av plats kan bidra till 
positiva sociala och ekonomiska samhällseffekter.  

Ytterligare ett motiv till att arbeta med ’a sense of place’ inom kommunal planering sett ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, samt i kontexten av att Sverige idag har en stor bostadsbrist, 
framförallt i storstäderna, är att det finns vetenskapliga studier som tyder på att hänsyn till ’a 
sense of place’ vid utformning av utvecklingsplaner ger en potentiell minskad risk för överklagan 
av planförslag (se exempelvis: de Wit 2013; Davenport & Anderson 2005).  

Med utgångspunkt i att plats har betydelse, samt att hänsyn till den betydelsen kan bidra till en 
positiv samhällsutveckling undersöker denna studie med hjälp av det teoretiska begreppet ’a sense 
of place’ hur mycket hänsyn svenska kommuner idag ger till fenomenet ’a sense of place’ i sina 
planeringsprocesser.   
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’A sense of place’ är tyvärr inget entydigt teoretiskt begrepp med en specifik definition. Den 
gemensamma utgångspunkten för begreppet samt angränsande begrepp är dock att plats har 
betydelse och att den betydelsen är inneboende i människors upplevelse av plats. Denna studie 
använder en bred definition av ’a sense of place’ vilket även inbegriper vissa definitioner av 
platsidentitet och då inget annat anges ska ’a sense of place’ förstås som: De specifika egenskaperna 
och atmosfären som gör en plats unik, vilket är inneboende i människors upplevelse av plats, vilket i sin tur 
påverkas av platsens fysiska karaktär, mänsklig aktivitet samt sociala relationer. För den svenska 
översättningen av begreppet används platskänsla, platsidentitet samt unicitet, eller platsens känsla, 
identitet och unicitet.   

På grund av ’a sense of place’ och angränsande begrepps mångtydighet har studien två delar. Dels 
en teoretisk och empirisk begreppsutredande funktion, dels en empiriskt undersökande funktion 
om hur svenska kommuner arbetar med dessa frågor idag.  

Den empiriska studien har ett något större fokus på Stockholmsregionen och inbegriper en 
screening av samtliga kommuners översiktsplaner för att undersöka tendenser till ämnets 
aktualitet inom den kommunala planeringsverksamheten. För att möjliggöra en analys av 
kommunernas översiktsplan med fokus på om, samt hur kommuner arbetar med detta, användes 
tre övergripande kategorier identifierade från studiens teoretiska ramverk. Dessa kategorier är; 
om det ges hänsyn till människa – platsrelationen, om kommunerna tar utgångspunkt i platsens befintliga 
värden, karaktär och struktur, samt om kommunerna aktivt arbetar med marknadsföring av plats 
och/eller attraktiva visionsbilder med syfte att bygga en ny positiv bild.  

Utöver screeningen baseras främst den empiriska undersökningen på djupanalys av sju 
kommunfall. Där kommunerna Ekerö, Gävle, Luleå, Nynäshamn, Sundbyberg, Torsås och 
Österåker har deltagit. Det primära empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med 
tjänstemän, kompletterat av kommunala handlingar samt intervjuer med styrande politiker. De tre 
övergripande kategorierna beskrivet ovan var vägledande även i djupanalyserna för att identifiera 
om och hur kommunerna arbetar med dessa frågor. Vidare undersöks empiriskt potentiella och 
faktiska motiv till att arbeta med dessa frågor inom den kommunala verksamheten, där tre 
övergripande teman har identifierats genom studien. Vilka är; marknadsföring av plats, bevarande 
av befintliga värden och kvaliteter, samt social hållbarhet.     

I ljuset av att samtliga platser är unika argumenterar exempelvis Albrechts (2010) för att samtliga 
platser kräver unika planeringslösningar då målet är att bevara uniciteten, platsens kultur och 
historia. För att uppnå detta menar Albrecht (2010) att planeringen måste tänka utanför boxen 
och utgå från varje specifik plats, snarare än universella planeringslösningar och 
planeringsparadigm. Som Boverket även uttrycker det:  

”Successiva förändringar i bebyggelsemiljön är en förutsättning för 
ortens överlevnad. Att dessa förändringar genomförs så att inte stadens 
”väsen” eller identitet går förlorad är kanske stadsplaneringens viktigaste 
och svåraset uppgift.” (Boverket 2006:82).  

Det finns dock få vetenskapliga studier som undersöker hur ’a sense of place’ inkorporeras vid 
strategisk och fysisk planering, det vill säga vid utveckling och omvandling av plats. Ambitionen 
är att denna studie kan fylla en del av denna lucka genom att undersöka ’a sense of place’ 
aktualitet samt potentiella relevans för den svenska samhällsplaneringen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utforska om, när och hur kommuner arbetar med ’a sense of place’ med 
fokus på planeringsprocessen, detta inbegriper även att undersöka potentiella motiv till, samt 
upplevda hinder för, att arbeta med dessa frågor inom samhällsplaneringen. Syftet med studien är 
även att verka teoretiskt och empiriskt begreppsutredande kring begreppet ´a sense of place´. 

Övergripande frågeställningar:  

 Vilka teoretiska tolkningar och uppfattningar finns det kring begreppet ´a sense of place´ 
samt angränsande begrepp? 
 

 Vilka potentiella och faktiska motiv finns det till att arbeta med ’a sense of place’ inom 
kommunal verksamhet med fokus på planeringsprocessen? 

 

 Vilka begrepp använder de utvalda kommunerna när de diskuterar platsers unicitet och 
vilka betydelser lägger de i begreppen?  

 

 När och hur arbetar de utvalda kommunerna idag med ’a sense of place’ med fokus på 
planeringsprocessen? 

 

 Finns det av tjänstemännen i de utvalda kommunerna upplevda hinder för att arbeta med 
’a sense of place’ inom kommunal planering? 
 

Ambitionen är att denna studie ska vara ett inlägg i diskussionen kring begreppet ’a sense of 
place’, genom att bidra till en bättre förståelse för begreppets relevans och aktualitet inom den 
svenska samhällsplaneringen.  

1.2 Disposition  
Följande kapitel, kapitel två är en redogörelse för studiens forskningsdesign och metodologi, där 
även studiens avgränsningar samt urval presenteras. Följande kapitel tre och fyra utgör studiens 
teoretiska ramverk. Kapitel tre redogör för studiens teoretiska begreppsutredning med fokus på ’a 
sense of place’. I kapitel fyra diskuteras ämnets potentiella relevans för den kommunala 
planeringen, genom att potentiella fördelar identifierade från teori och tidigare forskning 
presenteras, med fokus på attraktivitet, bevarande av platsens unika värden samt social hållbarhet. 
Kapitel fyra innehåller även ett kort avsnitt om existerande planeringsmetoder och verktyg 
relevanta för arbete med ’a sense of place’.  

Kapitel fem redogör för studiens empiriska material. Kapitlet inleds med en nationell utblick där 
tre kommunfall presenteras. Därefter följer en översiktlig bild för Stockholmsregionen och till 
sist presenteras fyra kommunspecifika fall. Redovisningen av respektive sju kommunfall i kapitel 
fem avslutas även med en kortare sammanfattande analytisk diskussion. Kapitel sex redogör för 
en övergripande analys av det empiriska materialet kopplat till studiens teoretiska ramverk. 
Därefter följer kapitel sju med en presentation av studiens övergripande slutsatser, vidare 
diskuteras potentiella konsekvenser av resultatet samt förslag på vidare forskning.   
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2. Forskningsdesign och metodologi    

Då studiens huvudfokus är att undersöka hur organisationer, i det här fallet kommuner, tänker 
kring och arbetar med ett specifikt ämne, platsers identitet och platskänsla, antar studien en 
kvalitativ ansats, och följer således generella idéer om när det är lämpligt att utföra en kvalitativ 
studie (se exampelvis; Creswell 2009:4). Studien är teoretisk och empiriskt explorativ till 
karaktären samt skriven utifrån ett självreflekterande perspektiv.  

En självreflekterande studie är ödmjuk för att studien kanske inte identifierar faktiska sanningar, 
eller generaliserbara resultat, men kan trots det generera resultat som leder till en bättre förståelse 
för vår omvärld (Alversson & Sköldberg 2009:9). En självreflekterande studie återkommer 
ständigt till relationen mellan kunskap och hur kunskapen har genererats (Alversson och 
Sköldberg 2009:9). I realiteten innebär detta att författaren av studien aktivt reflekterar över de 
val som görs genom studien. Exempelvis genom att reflektera över varför viss information och 
metoder anses relevanta samt varför annan information och metoder exkluderas. Vidare finns det 
ett erkännande till att författaren av studien påverkar vilka resultat som är möjliga genom själva 
utformningen av studien, det vill säga via frågeställningar och studieobjekt.  Likväl finns det ett 
erkännande av att de genererade resultaten alltid är ett resultat av författarens tolkningar 
(Alvesson & Sköldberg 2009:9f). Varför det är av vikt med tydlighet och öppenhet i val av 
studiemetod och subjekt, samt av vikt med en tydlig redogörelse för hur studien har genomförts.  

Studien baseras till stor del på en kvalitativ intervjustudie med i huvudsak tjänstemän från sju 
kommuner. I en kvalitativ intervjustudie är det av vikt att ge hänsyn till etiska aspekter, som att 
samtliga medverkande intervjusubjekt har givit ett informerat samtycke till att delta i studien, 
samt att de är informerade och införstådda med hur och i vilket sammanhang det empiriska 
materialet kommer att redovisas (Denscombe 2009:231,251). Vilket har beaktats i studien.  

Studien har även genomförts med ett visst mått av triangulering, vilket innebär att det studerade 
fenomenet (i denna studie ’a sense of place’ i kommunal planering) betraktas ur mer än ett 
perspektiv (Denscombe 2009:184). För denna studie innebär triangulering ett erkännande till att 
platskänsla och platsidentitet teoretiskt likväl som praktiskt kan inneha olika innebörd. Det 
innebär även att olika typ av informationskällor (muntliga och skriftliga) samt olika metoder har 
tillfrågats i syfte att samla in information om fenomenet. Angreppsättet ger möjlighet till att 
jämföra resultat från olika källor, vilket kan bidra till att stärka fyndens tillförlitlighet (Denscombe 
2009:185f). För en självreflekterad studie som denna erbjuder triangulering även en viss möjlighet 
till att kontrollera och ifrågasätta initiala tolkningar av resultat. I övrigt är kvalitativa intervjuer i 
kombination med konsultation av ytterligare datakällor en vanligt förekommande 
forskningsdesign då syftet är att ta reda på vad som faktiskt sker (Roulston 2010).  

Vidare i kapitlet följer först en redovisning och diskussion kring studiens avgränsningar samt till 
viss del urvalsram. Därefter följer en redovisning för syftet med studiens dokumentanalys vidare 
kallad screening, samt hur denna har genomförts. Kapitlet avslutas med en detaljerad redogörelse 
och diskussion kring den kvalitativa intervjustudien.   

2.1 Avgränsningar  
Nedan redovisas studiens ställningstaganden gällande tematiska och geografiska avgränsningar.  

Tematisk avgränsning  
Då begreppsutredning är en del av syftet med denna studie görs den teoretiska avgränsningen 
efter begreppet ’ a sense of place’ samt angränsande begrepp. Den teoretiska 
begreppsutredningen redogörs för i kapitel tre, därefter undersöks detta även empiriskt i kapitel 
fem.   
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Empiriskt är kommunal planeringsverksamhet det primära fokusområdet för studien. Det vill 
säga studien fokuserar på hur fenomenet ’a sense of place’, diskuteras inom kommunen samt 
vilket utrymme och hänsyn fenomenet får inom den kommunala planeringen. 

På grund av studiens övergripande frågeställning; Vilka potentiella och faktiska motiv finns det till att 
arbeta med ’a sense of place’ inom kommunal verksamhet med fokus på planeringsprocessen?  Inbegriper 
studien även när och med vilka motiv ’a sense of place’ diskuteras inom den kommunala 
verksamheten som helhet och därefter är studiens primära fokus på planeringsprocessen.   
Kommunal planeringsverksamhet definieras här enligt plan och bygglagen SFS 2010:900, vilket 
inbegriper översiktsplanering (ÖP) och detaljplanering (DP).  

Geografisk avgränsning 
Den empiriska studien är i huvudsak geografiskt avgränsad till Stockholmsregionen med de 
administrativa gränserna av Stockholms län. Valet av denna avgränsning baseras på två motiv. 
Det första motivet är att Stockholm är den mest expansiva regionen i Sverige, där samtliga 
kommuner är inne i en mer eller mindre expansiv fas gällande samhällsbyggande generellt och 
bostadsbyggande mer specifikt, se exempelvis Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 
(Stockholms läns landsting 2014). Därav görs det generella antagandet att kommunerna i stort 
bedriver aktiv planering inom samtliga planeringsnivåer, vilket är av vikt för studien. Det andra 
motivet är att Stockholmsregionen är en mycket diversifierad region med allt från storstad till 
landsbygd till skärgård, vilket leder till att kommuner av både storstadskaraktär, ortskaraktär och 
mer landsbygdskaraktär täcks in av undersökningen. För att identifiera lämpliga kommuner i 
Stockholms län för djupare analys genomfördes en screening av kommunernas översiktsplaner. 
En metodredogörelse för screeningen samt motivation till de fyra utvalda kommuner ges i avsnitt 
2.2 respektive 2.3.  

Studien ger även en nationell utblick genom tre kommunala referensexempel, Torsås kommun, 
Gävle kommun samt Luleå kommun.  Dessa kommuner identifierades och förmedlades genom 
en kontakt på Sveriges kommuner och landsting och får ses som typfall. De tre kommunerna har 
en bra geografisk spridning över Sverige, samt har ett intresse av att arbeta med dessa frågor.  

Totalt ser studien till sju kommuner, fyra i Stockholms län och tre i övriga Sverige. Då studien 
enbart ser till 7 av 290 svenska kommuner kommer det inte finnas någon möjlighet att dra 
generaliserbara slutsatser utav studiens resultat. Dock är det inte studiens ambition att generera 
generaliserbara slutsatser, ambitionen är snarare att lära sig unik kunskap från specifika fall, vilket 
i sig kan bidra till en ökad förståelse för vår omvärld. Att resultatet från enskilda fall kan vara 
intressanta i sig, samt bidra till en ökad förståelse för vår omvärld är något som bland andra 
Flyvbjerg (2006) disskuterar.  

2.2 Screening 

Dokumentanalys är en bra metod för att få en överblick över ett ämne (Prior 2008). Studiens 
screening, det vill säga en övergripande dokumentsanalys, genomfördes just med syftet att få en 
bred överblick kring hur kommuner i Stockholms län potentiellt hanterar platskänsla och 
platsidentitet inom den kommunala planeringen. Syftet med screeningen var även att möjliggöra 
ett vidare urval av kommuner för djupare analys.  

Screeningen utfördes genom att se till kommunernas översiktsplaner (ÖP). Valet av att se till just 
ÖP baserades på att varje kommun enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, 3 kap.) måste ha en 
aktuell ÖP över hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är vidare att verka vägledande för 
kommunens fortsatta planering (SFS 2010:900, 3 kap), varför ambitioner och strategier uttryckta i 
ÖP bör vara vägledande för samtlig planering. Därav genomfördes en översiktlig innehållsanalys 
av respektive kommuns ÖP i Stockholms län. I de fall där kommuner är i processen av att ta 
fram en ny ÖP konsulterades även övrigt relevant material kopplat till kommunens nya ÖP-
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process, exempel på material är samrådshandlingar samt underlag till, och resultat av 
medborgardialoger.  

Praktiskt gick screeningen ut på att identifiera om kommuner idag hanterar fenomenet ’a sense of 
pace’. För att möjligöra en analys av detta identifierades tre kategorier ur studiens teoretiska 
ramverk (se nedan). Vidare har översiktsplanerna inte analyserats från pärm till pärm, utan fokus 
har varit på innehållsförteckning, inledning, övergripande vision, mål och strategier samt 
bebyggelsestrategier. Vidare gavs hänsyn till år för antagande av ÖP, för möjligheten att 
identifiera potentiell skillnad över tid. 

Av nedanstående teoretiska diskussion och ramverk går det att utläsa att ’a sense of place’ (vidare 
diskuterat i uppsatsens empiriska del som platskänsla, platsidentitet och platsens unicitet) är ett 
väldigt komplext begrepp.  Kommuner måste därav inte nödvändigtvis explicit uttrycka att de, till 
exempel har som mål att utveckla kommunens identitet för att arbeta med detta område och 
dessa frågor. Därav har det inte varit möjligt att utföra en enkel innehållsanalys genom att enbart 
söka efter ord som exempelvis identitet, då kommuner kan arbeta med ’a sense of place’ utan att 
det är explicit uttryckt i planen.  

Vägledande frågor för screeningen var: 

o Vilket år antogs gällande översiktsplan? 
o Hanteras fenomenet platskänsla/ platsidentitet i aktuell översiktsplan? (Baserat på 

screeningens tre kategorier beskrivet nedan) 
o Hur hanteras platskänsla/platsidentitet om det hanteras? (Baserat på screeningens tre 

kategorier beskrivet nedan) 
o I vilken skala? (förenklat till alternativen kommunnivå och kvartersnivå) 
o Pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan i kommunen?   
o Finns det tillgängligt material kopplat till den nya ÖP-processen?  
o Hanteras fenomenet platskänsla/ platsidentitet i det tillgängliga materialet till ny 

översiktsplan? (Baserat på screeningens tre kategorier beskrivet nedan) 
o I vilken skala? (förenklat till alternativen kommunnivå och/eller kvartersnivå) 
o Hur hanteras platskänsla/platsidentitet om det hanteras? (Baserat på screeningens tre 

kategorier beskrivet nedan) 

För att möjliggöra en översiktlig screening av samtliga tjugosex översiktsplaner har fenomenet ’a 
sense of place’ (platskänsla/platsidentitet) varit tvunget att brytas ner och konkretiseras, detta 
skedde i konsultation med studiens teoretiska ramverk vilket resulterade i tre kategorier.  

Analysens tre kategorier: 

Relationen mellan människa och plats: I screeningen har spår som tyder på om kommunen 
har tagit hänsyn till brukarnas perspektiv i planeringen letats efter. Exempelvis om det står uttalat 
att det har varit en medborgardialog, eller om det finns strategier/mål som tyder på att brukarnas 
perspektiv och deras upplevelse av plats kommer att ges hänsyn i planeringen. Denna kategori 
innehåller även identifiering av tendenser som tyder på om sociala relationer får utrymme. Denna 
kategori bygger på att platsens unicitet, känsla och identitet är inneboende hos de människor som 
upplever platsen, vilket bland annat diskuteras av Relph (1976: 1997), Tuan (1974: 1977), Massey 
(1994) Kalandides (2011), Beidler och Morrison (2015), med flera. Det vill säga denna kategori 
fokuserar på de immateriella dimensionerna av ’a sense of place’.   

Utgå från befintlig karaktär/struktur: Screeningen har fokuserat på om det finns strategier, 
mål eller på något vis uttalat att kommunen ska ta hänsyn till befintlig bebyggelsekaraktär och 
struktur vid ny- och ombyggnation. Screeningen har även tagit hänsyn till om kommunen uttalat 
bygger en uttalad identitet på befintlig struktur. Ett exempel kan vara om kommunen lyfter fram 
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skärgården som en del av sitt signum.  Denna kategori bygger bland annat på tankar från genious 
loci samt tidiga och mer samtida idéer om att befintlig plats har betydelse ’a sense of place’ och 
den betydelsen är av vikt att ta hänsyn till vid utveckling av plats (se exempelvis Lynch 1960; 
Relph 1976; 1997; Tuan 1974; 1977; Lewis 1979 citerad i Beidler & Morrison 2015; Norberg-
Schultz 1980; Higgins 2005; Carmona 2009; Kalandides 2011; Beidler och Morrison 2015). 

Marknadsföring/vision/bygga en positiv bild: Screeningen har tagit hänsyn till om det är 
tydligt i planen att kommunen vill bygga vidare på befintlig identitet eller karaktärsdrag för att 
höja attraktivitet, alternativt om kommunen väldigt tydligt i exempelvis en vision trycker på att 
den ska bli något annat, något nytt. Ett tydligt exempel är kommuner som vill bli stad.  Denna 
kategori kopplar an till idéer om att platsidentitet och platskänsla ofta används i 
marknadsföringssyften och för att framhålla attraktivitet hos en kommun eller plats. Se 
nedanstående stycke ”platsidentitet i marknadsföring” i kapitel 4 avsnitt 4.2. 

Kritisk diskussion 

Screeningen ger självklart inte en fullständig bild utav kommunernas planarbete då det enbart är 
kommunernas översiktsplaner som har konsulterats på ett översiktligt plan. Det vill säga som 
beskrivet ovan är det enbart vissa utvalda delar av översiktplanerna som har analyserats, vilket 
kan innebära att vissa aspekter uttryckta i planen har förbisetts.  

Vidare finns det en möjlighet att andra avgränsningar och definitioner av kategorier skulle ha 
genererat andra resultat. Dock som beskrivet i inledningen var syftet med screeningen att få en 
snabb översiktlig bild utav läget samt möjligöra ett vidare urval av kommuner för djupare analys. 
Således är screeningen tillräckligt grundad och detaljerad för att ge en översiktlig bild samt 
möjliggöra ett vidare urval.   

Ambitionen är således inte att ge en fulltäckande bild och resultatet av screeningen ska inte heller 
förstås som sådant. Resultatet av screeningen ska enbart läsas som att det beskriver tendenser till 
frågornas aktualitet och synlighet i planeringen. 

2.3 Urval av kommuner…  

…baserat på screeningens resultat 

Resultatet av screeningen blev att kommunerna Ekerö, Nynäshamn, Sundbyberg och Österåker 
valdes ut för djupare analys. Valen baserades på att samtliga kommuner enligt screeningen arbetar 
med frågor och ämnen som knyter an till platskänsla och platsidentitet. Vidare baserades valen 
specifikt på: 

 Ekerö - aktuell ÖP från 2005, där screeningen visar att det finns tendenser till att 
kommunen arbetar inom samtliga tre kategorier och ska då ha gjort det sedan 2005. 
Valet baseras på det intressanta i att kommunen potentiellt har arbetat med detta 
under en längre tid.  

 Nynäshamn - aktuell ÖP 2012. Tydlig vision och vilja att förstärka 
identitet/profilera sig genom unika värden. Valet baseras på att kommunen tydligt 
arbetar aktivt med identitet och attraktivitet. Valet baseras även på att det är en mer 
perifert belägen kommun i regionen, mer karaktär av landsortskommun.  

 Sundbyberg - aktuell ÖP 2013. Mer tendenser till att skapa/befästa identitet. 
Potential till att människa - plats relation ska ges hänsyn i detaljerad planering. Valet 
baseras även på kommunens centrala läge i regionen, samt att det är mer karaktär av 
storstadskommun.  
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 Österåker - kommunen är i skedet av att ta fram en ny översiktsplan.  Kommunen 
har precis haft en medborgardialog där identifiering av kommunens identitet har 
varit ett centralt fokus. Valet baseras på att det går att se ett ökat fokus på 
platsidentitet inom kommunens arbete med den aktuella medborgardialogen.  

…för den nationella utblicken 

Urvalet av kommuner för den nationella utblicken baserades på intervjun med planexperten på 
Sveriges kommuner och landsting samt de kontakter hon förmedlade. Det vill säga genom SKL 
fick studien kontakt med tre typexempel, vilket innebär tre kommuner i Sverige som är 
intresserade av frågorna och arbetar med de samma. Därför utfördes intervjuer med tjänstemän i 
kommunerna Torsås, Gävle och Luleå. Dessa kommuner har även en bra geografisk spridning 
över Sverige och fungerar således som nationell utblick.   

2.4 Kvalitativ intervjustudie 
Huvuddelen av studiens empiriska material är inhämtat från studiens kvalitativa intervjustudie. 
Valet av att genomföra en kvalitativ intervjustudie kom sig av möjligheten att få insikt och 
tillgång till primär kunskap, samt möjligheten att i det direkta samtalet följa upp information 
genom följdfrågor. Intervjuerna har således använts för inhämtning av material och kunskap där 
intervjupersonerna har haft rollen som informatörer om ämnet i fråga. Samtliga intervjuer 
genomfördes genom ett informerat samtycke. Intervjupersonerna var införstådda med syftet av 
intervjun samt till vilken grad deras person kommer att vara synlig i slutprodukten, vilket är 
forskningsetiska viktiga aspekter (Se exempelvis; Denscombe 2009:231).  

Totalt genomfördes elva semistrukturerade samtalsintervjuer med sammanlagt fjorton 
intervjupersoner. Valet av semistrukturerade samtalsintervjuer baserades på möjligheten till 
direktåterkoppling samt att det öppnar upp för oväntade svar (Esaiasson et al. 2012:251). Vidare 
baserades valet av semistrukturerade intervjuer på att vissa frågor och teman behövde behandlas 
inom ramen för studien, samtidigt som det möjliggör för att ny, ej påtänkt information och 
synvinklar behandlas under intervjun (Denscombe 2009:234f, 268). Intervjuerna genomfördes 
således med hjälp av ett styrande ramverk i form av en intervjuguide (se bilaga). Samtidigt var 
intervjuerna öppna för ny information genom att informanterna fick tala fritt kring frågorna och 
ämnet i stort. Samtalsintervjuer är även ett lämpligt val i denna studie då koncepten som frågas 
efter och diskuteras, det vill säga platsidentitet och platskänsla, är mångtydiga utan en allmängiltig 
definition. Genom samtalsintervju är det då möjligt att intervjuare och respondent genom 
samtalet kan skapa en gemensam förståelse för de begrepp och frågeställningar som diskuteras 
(Roulston 2010). Det vill säga intervjuaren kan både förklara fenomenet samt vara lyhörd för hur 
de intervjuade personerna beskriver fenomenet.  

Ambitionen var även att minimera "forskarens" inflytande över intervjupersonernas svar. 
Intervjuerna utfördes därför med ett neutralt förhållningssätt, där ambitionen var att inte lägga 
värderingar i svar eller frågeställningar, samt att ställa frågor med öppna svar. I möjligaste mån 
var ambitionen även att undvika ledande frågeställningar, vilket är i linje med hur Roulston (2010) 
diskuterar lösningar på denna problematik. 

Huvudsyftet med intervjuerna med tjänstemännen, samt kommunstyrelseordföranden på 
kommunerna var som nämnt att få direkt åtkomst till information av de faktiska utövarna.  
Information om  hur kommuner tänker kring, samt arbetar med frågor som rör platskänsla och 
platsidentitet. Det vill säga få åtkomst till vilka uppfattningar, åsikter och attityder "kommunerna" 
(det vill säga tjänstemännen och politikerna) har kring ämnet i fokus. Kvalitativ intervju 
argumenteras som lämpligt då syftet är att ta reda på just åsikter, uppfattningar och attityder 
(Roulston 2010).  Kommunens syn representeras i denna studie av tjänstemän, samt i vissa fall 
även av styrande politiker.  Samtliga intervjuer var av informationskaraktär, det vill säga den 
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intervjuade personen intervjuades för dess specifika kunskap inom området och ses därav som en 
informationskälla till kunskap om verkligheten. Viktigt i urvalsprocessen är då att de personer 
som kan anses mest centrala för ämnet intervjuas (Esaiasson et al. 2012:227, 258f).  
 

Urval av intervjupersoner 
Processen av att identifiera intervjupersoner såg något olika ut i olika kommuner. Det generella 
var att förfrågan gick ut till en övergripande nivå inom kommunen, det vill säga 
stadsbyggnadschef eller planchef som därefter valde att ställa upp själva, alternativt hänvisade 
ärendet vidare. I två kommunfall (Sundbyberg och Österåker) hade dock författaren av studien 
tillgång till annan information, samt andra kontaktvägar in i kommunerna vilket möjliggjorde 
direktförfrågan till intervjupersonerna. Denna urvalsprocess baseras då på att de informanter som 
kan anses ha mest kunskap inom ämnet ska intervjuats. Då kommuner har olika strukturer och 
organisationer har urvalsprocessen lett till att tjänstemän med olika roller i kommunerna har 
intervjuas, samt att ett olikt antal tjänstemän i respektive kommun har intervjuats, varierande 
mellan en till två personer. Fokus i studien ligger därför inte på vem som har medverkat i 
intervjun, utan fokus ligger på vilken information och kunskap personen i fråga har kunnat bidra 
med. Det viktigaste för intervjuerna var således att intervjupersonerna var insatta i hur 
kommunen arbetar med dessa frågor.  

Då kommuner är politiskt styrda organisationer och tjänstemän verkar inom en politisk ram, 
ansågs det finnas en poäng i att diskutera politiskt intresse för ämnet i fokus, speciellt då 
forskning även visar och diskuterar att politisk agenda är ett av de större hindren för att få 
igenom en mer hållbar planeringspraktik (Carmona 2009; Albrecths 2010). Därav fick samtliga 
tjänstemän inom intervjun diskutera deras syn på om det finns ett politiskt intresse för frågor 
gällande platsidentitet och platskänsla. För att ytterligare undersöka tendenser till politiskt intresse 
för frågorna var ambitionen inom studien att genomföra intervjuer med kommunstyrelsens 
ordförande inom de fyra stockholmskommunerna, då Stockholmsregionen som ovan beskrivet 
har ett större fokus inom denna studie. Valet av att genomföra intervjuer med just 
kommunstyrelseordföranden baserades på att de är de högsta styrande politikerna inom 
kommunens organisation. Tre av fyra kommunstyrelseordförande valde att ställa upp med sitt 
deltagande i studien.  

Intervjuerna med kommunstyrelseordförandena var även de av informationskaraktär. Syftet med 
intervjuerna var då att fånga in ledande politikers åsikter om hur de uppfattar arbetet med 
platsidentitet/platskänsla (inklusive visionsbilder) samt deras åsikter om vikten av att arbeta med 
platsers identitet och övergripande kommunidentitet. Ambitionen var att dessa intervjuer skulle 
leda till en ökad förståelse för motivet till att arbeta med platsidentitet inom kommunal planering.  

Vidare genomfördes en så kallad expertintervju med en expert på planering inom den 
rikstäckande organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL)1. Syftet med den intervjun 
var att få tillgång till unik information av en person med vidsträckt kunskap inom svensk 
kommunal planering. Syftet var således att få orientering i ämnet, samt att samla in ytterligare 
information och kunskap till studiens nationella utblick.  

Tabell 1 nedan visar en fullständig förteckning över deltagande intervjupersoner samt beskriver 
intervjupersonernas roll i kommunerna, respektive roll i Sveriges kommuner och landsting.   

                                                           
1
 SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation, där samtliga Sveriges kommuner, landsting och 

regioner är medlemmar. SKL bidrar till kunskapsöverföring mellan dess medlemmar samt bidrar till att stötta 
och utveckla medlemmarnas verksamhet (Sveriges kommuner och landsting 2016). Den politiska ledningen 
speglar fördelningen från landets kommun- och landstingsval (Intervju med Eva Hägglund 2016-03-21). 
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Tabell 1, Detaljerad förteckning av deltagande intervjupersoner 

Kommun/ 

organisation Namn Titel och yrkesroll 

Datum 

intervjutillfälle Typ 

Ekerö  Johan Hagland 

Miljö- och stadsbyggnadschef. Ansvarar för 
miljökontoret, stads- och arkitektkontoret, 
bygglov, fysisk planering, trafikplanering, kart 
och mät samt strategiskt miljöarbete. Är även 
delaktig i arbetet med översiktsplanen. Sitter 
även med som tjänsteman i 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och 
Miljönämnden. 

2016-0316 Möte 

Ekerö  Leif Kåsthag 
Planeringschef samt ansvarar för 
översiktsplanering och det kommunala 
arbetet med förbifart Stockholm.   

2016-03-16 Möte 

Ekerö  Adam Reuterskiöld  

Kommunstyrelsens ordförande: Har innehaft 
posten sedan januari 2015. Har varit aktiv 
politiker i kommunen i cirka 10 år, började 
involvera sig aktivt i samband med 
översiktsplanearbetet. 

2016-03-21 Telefon 

Gävle  Ulrika Jonsson 

I dagsläget 100 % projektledare för arbetet 
med nya översiktsplanen. Arbetar på 
samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning för 
fysisk planering. Har under största tiden som 
anställd i Gävle arbetat som planhandläggare 
för detaljplanering 

2016-03-15 Telefon 

Luleå  Malin Lagervall 

Avdelningschef för stadsplanering vid 
stadsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för 
landskap och trafik vilka arbetar med 
planering av allmänna platser. Ansvarar för 
den fysiska planeringen vilket inbegriper att 
realisera visioner och mål från ÖP samt 
arbetar även på uppdrag och i samarbete med 
annan avdelning gällande översiktsplanering 
bland annat i arbete med fördjupade 
översiktsplaner.   

2016-03-17 Telefon 

Nynäshamn Anna Olén  

Kommunarkitekt och översiktsplanerare: Är 
ansvarig för övergripande gestaltning och 
arkitektur samt är projektledare i ÖP-arbeten. 
Är i nuläget projektansvarig för den 
fördjupade översiktsplanen över Nynäshamns 
stad. 

2016-03-16 Möte 

Nynäshamn Anna Ljungdell 
Kommunstyrelsens ordförande sedan år 
2010. Har varit aktiv politiker i kommunen 
sedan 2001 och har suttit i fullmäktige sedan 
år 2002.  

2016-03-22 Telefon 

Sundbyberg Sara Johansson  

Infrastrukturstrateg i Sundbybergsstad en 
nyutformad tjänst på exploateringsenheten 
med syfte att höja nivån på allmänplatsmark 
och lyfta de offentliga rummen som 
mötesplatser. Jobbade tidigare som 
planarkitekt på planavdelningen. Är idag 
projektledare Ursviks projektet. 

2016-03-23 Möte 

Sundbyberg Linda Elmqvist 

Har arbetat hos stadsledningskontoret 
exploateringsenheten i fyra år. Var 
projektledare för social hållbarhet i Ursvik 
jobbar mycket med tillskapande av kvalitativa 
livsmiljöer mellan husen. Nu projektansvarig 
Hallonbergen – Ör utvecklingsprojekt. 

2016-03-23 Möte 
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Sundbyberg Mikael Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande sedan 
november 2015, cirka 5 månader efter ett 
maktskifte under pågående mandatperiod. 
Har varit aktiv politiker sedan 2008, först 
inom kultur och fritidsnämnden som 
ersättare, sedan äldrenämnden, aktiv inom 
kommunstyrelsen, blev oppositionsråd 2012.  

2016-03-24 Telefon 

Torså  Martin Storm 

Förvaltningschef över 
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2016-03-21 Möte 

 

Diskussion samt bemötande av kritik mot användning av kvalitativ intervju 
Viktigt att nämna i förhållande till intervjuguiderna, se bilaga, är att termerna kommunidentitet, 
platsidentitet och platskänsla är utskrivna explicit, vilket hänvisar till de definitionerna av 
platsidentitet och platskänsla definierat i studiens teoretiska ramverk (se kapitel 3). Dock då 
studiens övergripande syfte inbegriper en empirisk begreppsutredning var intervjuerna även 
öppna för att kommuner kan använda andra ord och termer, alternativt att de inte använder 
några definierade termer men fortfarande arbetar med ämnet. Det vill säga intervjuerna var öppna 
för att kommunerna kan använda en annan terminologi men ändå arbeta med dessa frågor på 
något vis, därför användes inte nödvändigtvis begreppen platsidentitet och platskänsla i själva 
intervjuerna. Vilka termer som används genom intervjun beror på vilka begrepp kommunerna 
själva använder i sitt arbete. Som ett fristående exempel använder Botkyrka kommun begreppet 
hemkänsla (Botkyrka 2014) när de diskuterar vad som teoretiskt skulle kunna förstås som ’a sense 
of place’.  Intervjuerna var således flexibla utefter vilka svar som gavs, vilket är en av styrkorna 
med semistrukturerade intervjuer.  

Kritik som ofta framförs i relation till att använda kvalitativ intervju (neo-positivism), är att det är 
svårt att kontrollera sanningshalten av svaren (Roulston 2010). Inom denna specifika studie kan 
detta dock delvis kontrolleras genom konsultering av ytterligare material i form av kommunala 
dokument och handlingar. Ytterligare kritik som framförs är att forskarens subjektivitet och roll 
inte alltid synliggörs (ibid.). Det vill säga att forskarens subjektiva åsikter och tankar påverkar hur 
frågor ställs och då även vilka svar som kan genereras (ibid.). Detta går dock att motverka till viss 
del genom att starta med mer generella frågor för att därefter ställa mer specifika och detaljerade 
frågor. På så vis går det delvis att motverka att intervjuaren i ett tidigt skede leder in den 
intervjuade på ett visst spår (ibid.) detta koncept har därför varit till grund för utformning av 
intervjuguiderna (se bilaga).  Det är även viktigt med transparens i hur data har samlats in 
(Roulston 2010) varför de intervjuguider som har varit till grund för intervjuerna är bifogade som 
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bilaga till denna studie. Under intervjuns gång ställdes även följdfrågor vilket möjliggjorde för 
respondenten att förtydliga samt godkänna intervjuarens tolkning av svaren, vilket är ett steg i att 
skapa en bättre kvalité och trovärdighet av data (Roulston 2010).  

Vidare kan självklart de intervjuades subjektiva uppfattning om identitet samt allmänt deras 
världsåskådning och värderingar haft påverkan på deras svar och då påverkat det empiriska 
resultatet. Dock ses inte detta som ett större hinder i studien, då studien ser det som intressant i 
sig att ur ett tjänstemannaperspektiv se hur kommuner arbetar med dessa frågor, samt vad de 
upplever som motiv till och hinder för att arbeta med dessa frågor. Studien framhåller på så vis 
inte att den bild som framkommer i respektive kommun porträtt nödvändigtvis är helt komplett, 
utan det är de intervjuade tjänstemännen och i vissa fall kommunpolitiker som ger sin syn på hur 
kommunen arbetar med dessa frågor samt ger sin personliga syn på möjligheter, motiv och 
hinder för att arbeta med dessa frågor.   

Genom valet av studieämne, teoretiskt ramverk, samt frågeställningar och intervjuguide är 
författaren medveten om att det finns en ram som påverkar möjliga intervjusvar samt tolkningar 
av de samma, vilket eventuellt kan påverka att relevant och intressant information går förlorad. 
Dock, i och med valet av semistrukturerad intervjuform anses det finnas ett större utrymme för 
att oväntade svar och frågeställningar som ej varit påtänkta i förväg har getts utrymme.  

2.5 Sekundärt textmaterial  
Samtliga sju kommunfall har kompletterats med material från sekundära källor i form av text från 
respektive kommuns hemsida, likväl som kommunala planhandlingar i form av översiktsplaner, 
visionsdokument samt övriga planhandlingar. Typ av källor som har konsulterats ser lite olika ut 
från respektive kommunfall, beroende på vad som framkom under de utförda intervjuerna samt 
vilken information som har funnits tillgänglig via hemsidor. Studiens övergripande 
frågeställningar har varit vägledande för avgränsning i vilka källor som har konsulterats, likväl vid 
läsning av själva dokumenten.  
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3. Teoretisk begreppsutredning 

Kapitlet har en teoretiskt begreppsutredande funktion där studiens centrala begrepp och koncept 
med fokus på ’a sense of place’ diskuteras. Målet med kapitlet är således att bidra till studiens 
övergripande syfte, samt genom begreppsutredningen även bygga en teoretisk grund för studiens 
empiriska undersökning. Kapitlet inleds med en kort reflektion över begreppen plats och rum, 
därefter diskuteras begreppet ’a sense of place’ samt angränsande begrepp så som place identity 
(platsidentitet) och place attachment (platstillhörighet). Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion där fortsatt användning av begreppen inom denna studie diskuteras. Det avslutande 
avsnittet ger även en kritisk reflektion av begreppen och forskningsområdet i sig.  

3.1 Plats och rum  
Till viss del är plats ett välbekant begrepp vilket vi använder varje dag och kan relatera till, men 
som teoretiskt begrepp kräver det viss uppmärksamhet. Vad innebär plats och vad är skillnaden 
mellan plats och rum? Detta korta stycke ska ses som en bakgrund till teorin och syftar till att 
orientera begreppet plats samt positionera ”plats” i denna studie.  

Hur plats definieras och vad som utgör plats beror till stor del på världsåskådning. Sett till 
extremer går det generellt att särskilja mellan två uppfattningar om vad plats är. Plats kan ses som 
något existerande och oberoende (realism) eller något som definieras genom interaktion mellan 
människor (konstruktivism). Ämnet för denna studie leder till att plats positioneras mellan dessa 
uppfattningar mot konstruktivism, vilket förklaras nedan.  

En av de mer tydliga och vanliga definitionerna av plats är: ”a meaningful location” (Cresswell 
2004:7). Denna definition innehåller två påståenden, dels att plats har en lokalitet och dels att 
plats är något som har blivit tilldelad en betydelse. Skillnaden mellan plats och rum, engelskans 
place och space, tillskrivs ofta inom kulturgeografin som betydelse eller mening (ibid.:10). Det vill 
säga att plats är rum som har tillskrivits betydelse, eller identitet som Hague (2005) benämner det. 
Genom dessa distinktioner blir det än mer tydligt att mening och betydelse är invävt i 
definitionen av plats.  En annan distinktion mellan plats och rum som ofta refereras till är den 
utav Tuan (1977:179ff) där plats ses som paus och rum ses som rörelse. Således ser Tuan plats 
som anhalter och rum är det som existerar mellan platser. Det vill säga resor sker i rummet 
mellan platser. Dessa två distinktioner mellan plats och rum behöver nödvändigtvis inte uppfattas 
som sär skilda från varandra, då Tuan (1974) även menar att plats är det som bäst ger uttryck för 
hur människor skapar centrum av mening och betydelse, i syfte att känna sig hemma i världen.  

Vidare beskrivs plats oftast som något som har en geografiskt fast lokalitet (Cresswell 2004). 
Dock kan något utan fast geografisk lokalitet, det vill säga något som rör sig genom geografin, 
tillexempel ett skepp, även inneha betydelsen av plats (Cresswell 2004:7). Syftet med denna studie 
ger dock att endast plats med betydelsen av en fast geografisk lokalitet kommer att hanteras.  

Något som är problematiskt i teoretiska diskussioner om plats är att skala inte alltid diskuteras 
explicit. Likväl då skala diskuteras i relation till begreppet plats kan det innebära allt från en 
individuell nivå, ett sovrum kan vara en plats, upp till en global nivå, jorden är en plats i 
universum (se exempelvis Tuan 1977:149). Vanligtvis refereras plats ofta till en något mindre 
skala, där kvarter, stadsdelar, orter och städer är de vanligaste förekommande nivåerna i 
diskussioner om plats (Cresswell 2004:11). Då denna studie knyter an till fysisk- och strategisk 
planering ska plats förstås i enlighet med planprocessens olika skalor, generellt betyder det 
kvartersnivå (detaljplan), stadsdel/kommundel (fördjupad översiktsplan) och kommunnivå 
(översiktsplan). Detta är möjligt då den bredare definitionen av plats som ”a meningful location” 
appliceras.  
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Plats kan också tolkas som process (Massey 1994) då plats ses som något som kontextualiseras 
genom social interaktion. Platser är då inte statiska utan förändras ständigt över tid genom social 
interaktion. Då plats definieras som något som bestäms genom interaktion mellan människor är 
det viktigt att ha i åtanke att människor upplever världen olika. Individers uppfattning om världen 
påverkas bland annat av kultur och erfarenheter (Tuan 1974:5). På så vis inom detta perspektiv 
kan platser vara fulla av interna konflikter då olika individer och grupper har olika relationer till 
platsen, det vill säga platsen har olika betydelse för olika människor (Tuan 1974; Massey 1994). 
Genom detta synsätt, plats som process, är inte definitiva gränser heller nödvändigt för 
konceptualisering av en plats (Massey 1994).   

Som motsats figurerar mer distanserade förhållningsätt till plats. Då en realistisk ansats antas ses 
plats och omvärlden i stort som något givet, något som existerar oberoende av människors 
kunskap eller förståelse om den. Exempelvis inom den kritiska realismen existerar omvärlden 
oberoende av människor och vår kunskap, dock är samhället (institutioner och mänskligt 
agerande) beroende av kontext (Næss & Jensen 2002).   

Det framförs även argument om att vi idag lever i en tid där platsers betydelse eroderas. På så vis 
att globaliseringen och informationssamhällets snabba flöden av människor och varor eroderar 
plats (det unika i plats) genom att världen och platser blir allt mer homogena (se exempelvis: 
Kerns och Forrest 2000). Det argumenteras för att mer av vårt liv utspelas på platser som skulle 
kunna befinna sig vart som helst i världen, på så vis att det går att uppleva, smaka och göra 
liknande saker på olika platser världen över (Creswell 2004:43). Dock är denna rädsla för 
försvinnandet av platsers unicitet inget nytt fenomen utan denna rädsla förekom även före vår 
tids utbredda globalisering där exempelvis Relph (1976) talade om utbredningen av placelessness 
eller platslöshet på svenska. Relph (1976) lade då inte skulden på globalisering utan på den 
planeringspraktik som fördes med skapandet av storskaliga miljöer och ”skrivbordsplanering” 
frånkopplat från den faktiska platsen.  

Förförståelsen av att begreppet plats kan inneha olika betydelse är av stor vikt att ha med sig i 
den fortsatta teoretiska diskussionen. Utgångspunkten för denna studie är att plats är något som 
har en fast geografisk lokalitet. Däröver anammar denna studie idéer om att plats som geografisk 
lokalitet existerar oberoende av människor, men att det är genom människor som plats får 
betydelse. Rent krasst går det att säga att ämnet för denna studie kräver ett visst mått av 
socialkonstruktivistisk världssyn, det vill säga (väldigt förenklat) att vi människor är med och 
formar den värld vi lever i, att det är genom människor världen tillskrivs mening för oss 
människor. Studien erkänner då även att platsers betydelse inte är statiska utan förändras över tid 
genom social interaktion. Men främst ska plats genom detta arbete förstås som ”a meaningful 
location” (Cresswell 2004:7). Det vill säga att plats är rum som har tillskrivits betydelse, eller 
identitet (Cresswell 2004; Hague 2005). Hague (2005) menar att det är uppfattningar och narrativ 
som ger en plats en identitet och att det är identiteten som omvandlar rum till plats. Sett ur detta 
perspektiv menar Hague (2005) att det inte är konstigt att begrepp som identitet och karaktär 
cirkulerar inom planeringpraktiken.  

Ur perspektivet att plats är en geografisk lokalitet tillskriven betydelse av människor, blir det 
tydligt att människors värderingar och uppfattningar kring en plats, är av vikt att ta hänsyn till 
inom praktik som rör samhällsbyggnad. Det vill säga arbete som på något vis och i något led rör 
utveckling eller omvandling av plats.  

För att koppla än tydligare till planeringsverksamhet: planering och utveckling av vår fysiska miljö 
skapar platser, det vill säga skapar ”meaningful locations” för att skapa positiva meningsfulla 
miljöer för människor idag och i framtiden är det viktigt att förstå plats och platsens 
känsla/identitet, det vill säga förstå relationen mellan den specifika platsen och människa. Således 
består plats både av den fysiska miljön samt de betydelser och känslor vi människor relaterar till 
den fysiska miljön. 
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3.2 Make sense av ’a sense of place’: introduktion ‘a sense of place’ 

och angränsande begrepp 
’A sense of place’ är inget entydigt begrepp med en specifik definition, utan begreppet används 
olika av olika författare samt inom olika forskningsdiscipliner. Till viss del används det även olika 
inom forskningsdiscipliner. ’A sense of place’ används även som ett paraplybegrepp för liknade 
begrepp som exempelvis ’place attachment’ och ’place identity’ eller platstillhörighet och 
platsidentitet på svenska. ’A sense of place’ är även ett multidimensionellt begrepp, då 
undersökningar av en plats ’sense of place’ enligt samtlig konsulterad litteratur kräver 
undersökning av flera aspekter eller dimensioner.  

Trots att ’a sense of place’ är ett så pass mångtydigt begrepp finns det självklart gemensamma 
nämnare. Det som enligt denna studie har identifierats som gemensamt i den litteratur som 
behandlar ’a sense of place’ är att begreppet innebär en samlad eller generell bild av det unika för 
en specifik plats upplevt av en individ, eller en grupp. Det vill säga en individs upplevelser och 
uppfattningar av, känslor för, samt attityd mot, likväl som medveten och undermedveten 
tillgivenhet och tillhörighet till en specifik plats utgör upplevelsen av platsens unicitet (Se 
exempelvis: Tuan 1974; Relph 1997; de Wit 2013). ’A sense of place’ har således en humanistisk 
utgångspunkt, det vill säga begreppet behandlar människans relation till en viss plats, vilket 
inbegriper både materiella och immateriella element.  

I denna begreppsutredning kommer den engelska termen ’a sense of place’ att användas 
teoretiskt. I den empiriska undersökningen kommer dock begreppet att översättas till platskänsla 
och platsens unicitet. Ytterligare kommer även begreppet platsidentitet att användas i den 
betydelse som går att likställa med platsens identitet eller platsens unika inneboende känsla, det 
vill säga ’a sense of place’. Platsidentitet är ytterligare ett mångtydigt begrepp vilket behandlas i 
avsnitt 3.4. Valet av att använda platsidentitet som komplement till platskänsla, kommer sig av att 
initiala resultat i denna studie tydde på att begreppet identitet ofta används av kommuner i 
Stockholmsområdet med innebörden av det som teoretiskt kan benämnas som ’a sense of place’.  

Då syftet i denna studie är att verka teoretiskt begreppsutredande kring ’a sense of place’ och 
angränsande begrepp samt att explorativt empiriskt undersöka hur kommuner i dagsläget arbetar 
med fenomenet ’a sense of place’ eller på svenska, platskänsla, unicitet och platsidentitet2, ses det 
som viktigt att inte låsa fast studien i en specifik definition. Istället redovisas det för vilka typer av 
användningsområden och förklaringar det finns för begreppen ’a sense of place’, platskänsla, 
platsidentitet samt place attachment.  Dock kommer vissa definitioner av begreppen att uteslutas 
ur studiens empiriska undersökning, vilket redogörs för i nedanstående diskussion. 
Fortsättningen på detta kapitel syftar således till att reda ut dessa komplexa begrepp.  

3.3 ’A sense of place’ 
Den samtida betydelsen av 'sense of place' går enligt Biedler och Morrison (2015) att härleda till 
geografiska forskare verksamma under 70-talet så som Lewis, Relph och Tuan vilka diskuterar 
och förespråkar ett holistiskt begrepp med en utgångspunkt i en humanistisk världsåskådning. 
'Sense of place' beskrivs av dessa forskare som ett kvalitativt begrepp och ska förstås som en 
integrerad del av den mänskliga naturen (Beidler och Morrison 2015).  

Historik 
Begreppet fick ett uppsving under 1960-talet som en reaktion på, och en rädsla för, den upplevda 
platslösheten (placelessness) (Beidler och Morrison 2015) vilken karakteriseras av homogenitet, 
storskalighet och ytliga upplevelser i det tidigare mer varierande kulturlandskapet (Relph 

                                                           
2
 Platsidentitet i betydelsen utav en plats unika karaktär, det vill säga då platsidentitet och ’a sense of place’ 

kan användas som likvärdigt utbytbara. (Se exempelvis, Kalandides 2011; Hague & Jenkins 2005)  
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1976:79). Platslöshet beskrevs som en följd av att platser planerades och utformades efter samma 
koncept, där ingen hänsyn gavs till lokala variationer och förutsättningar. Det vill säga där ingen 
hänsyn gavs till den befintliga betydelsen av platsen (Relph 1976: preface). Norberg-Schultz 
diskuterade också ungefär samtida med Relph och Tuan (1974: 1977), problematiken kring 
platslöshetens utbredning eller som han myntar det ”a loss of place” (Norberg-Schultz 1980:190). 
Där Norberg-Schultz (1980:190) diskuterar att nyplanerade platser inte ger möjlighet för 
människor att orientera sig i, eller identifiera sig med.  

Liknande kritik framförs även i vår samtid, bland annat inom arkitektur- och planeringsrörelsen 
New-urbanism (CNU 2015). Inom New-urbanism figurerar bland annat idéer om att urban 
design ska relatera till platsens lokala historia, geografi, kultur och klimat vilket även anses kunna 
stärka en plats unika identitet (CNU 2015; Beidler & Morrison 2015). Vilket har inspirerats av 
tankar kring kritisk regionalism (critical regionalism). Kritisk regionalism inom arkitekturen 
handlar i stora drag om att inte se till mainstream trender utan att istället fokusera på den 
specifika platsen (Se exempelvis Frampton 1983). Genom att se till platsens kultur, historia, 
topografi och miljö är tanken att de kulturella rötterna på en plats ska bevaras (Frampton 1983).  

Fysiska dimensioner och materiella aspekter 
Den fysiska dimensionen av 'sense of place' fokuserar på individers upplevelser av den fysiska 
miljön, där gemensamma/eller delade upplevelser är av vikt för ’sense of place’. 'A sense of place' 
beskrivs av Lewis (1979 citerad i Beidler & Morrison 2015:3) som till största del en estetisk 
relation mellan en viss plats fysiska miljö med materiella ting och människorna som bor på, eller 
upplever platsen (Lewis 1979 citerad i Beidler och Morrison 2015:3). 

Begreppet 'sense of place' är även nära relaterat till begreppet ’genius loci’ vilket historiskt 
härstammar från de gamla romarna (ancient rome). På engelska översätts ’genius loci’ till 'spirit of 
place' (Norberg-Schultz 1980:18; Beidler & Morrison 2015) vilket på svenska kan översättas till 
'platsens ande' eller 'platsens själ'. Genius loci refererar till en plats unika karaktär, och i mer 
samtida tolkningar betonas även människa-plats relationen. Norberg-Schultz (1980:18f) betonar 
människa-plats relationen i termer av de psykologiska funktionerna orientering och identifiering.  

Orientering innebär vikten av igenkänning för en människas existentiella fotfäste ”existential 
foothold”. Identifiering innebär att en människa måste kunna identifiera sig med en plats och 
förstå hur självet relaterar till platsen (Norberg-Schultz 1980:18f). Det vill säga ’genius loci’ 
innebär både det unika med en plats, samt möjligheten för personer att relatera till platsens 
fysiska miljö genom orientering och identifiering. Med andra ord förklaras även identifiering som 
känslan av att ’känna sig hemma’ (Norberg-Schultz 1980:20). 

 ”To gain an existential foothold man has to be able to orientate himself; 
he has to know where he is. But he also has to identify himself with the 
environment, that is, he has to know how he is a certain place” (Norberg-
Schultz 1980:19).  

Norberg-Schultz (1980) diskuterar även mer specifikt de fysiska aspekterna av plats. Plats är 
uppbyggt av faktisk materia och utav konkreta objekt som har specifika former, färger och 
material och det är dessa som tillsammans utgör platsens miljömässiga karaktär. Den 
miljömässiga karaktären tillsammans med platsens (mänskliga) liv och aktivitet ger tillsammans 
upphov till platsens specifika atmosfär (Norberg-Schultz 1980:6).  Det vill säga samspelet mellan 
fysisk struktur och livet på platsen utgör platsens specifika känsla, eller atmosfär. Higgins 
(2005:184) nämner också de fysiska aspekterna som centrala för platsens unicitet där relationerna 
mellan läge, rum och byggnader (site, space, buildings) ger platsen dess specifika karaktär och 
identitet.   
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Det vill säga en plats miljömässiga karaktär är viktig för hur platsen upplevs av människor och för 
möjlighet att knyta an till platsen använder människor enligt Norberg-Schultz (1980) de två 
psykologiska funktionerna orientering och identifiering. Den miljömässiga karaktären (fysiska 
objekt) tillsammans med platsens (mänskliga) liv och aktivitet ger upphov till platsens specifika 
atmosfär (Norberg-Schultz 1980:6). Denna förklaring av ‘genius loci’ som betonar både unika 
karaktärsdrag och fysiska element likväl som mänskliga psykologiska funktioner kan även anses 
vara i linje med kulturgeografiska fenomenologiska studier av forskare som Tuan (1974; 1977) 
och Relph (1976; 1997) vilka diskuteras nedan.   

Sociokulturella erfarenheter och ett kulturgeografiskt perspektiv 
Andra studier och teorier om 'a sense of place' menar istället att sociokulturella erfarenheter är av 
större vikt än den fysiska miljön vid människors upplevelse av en plats. Dessa tankeramar 
härstammar från kulturgeografi och fenomenologiska studier där forskare så som Tuan 
(1974/1977) och Relph (1976/1997) kan anses föregångare.  

Tuan (1974) teoretiska verk har varit av stor betydelse för forskningen kring ’a sense of place’ 
samt generellt synen på relationen mellan människa och plats. Tuan (1974) kommer fram till att 
individers värderingar och uppfattningar är av stor betydelse för hur personer upplever och 
knyter an till sin omvärld, varför dessa är viktiga att ta seriös hänsyn till vid forskning av geografi 
och plats, samt vid utveckling av plats (Tuan 1974). Plats förklaras även av Tuan (se tex; 1974) 
som det koncept som bäst ger uttryck för hur människor skapar centrum av mening och 
betydelse i syfte att känna sig hemma i världen. 

Relph (1997) diskuterar att ’a sense of place’ i första hand inte ska ses som en teori i sig för att 
bidra till samhällets förståelse för plats. Det ska inte heller ses som ett verktyg för att förstå 
geografiska förhållanden på så vi som en karta eller ’central place theory’ kan användas för att 
skapa förståelse för vår geografiska omvärld (Relph 1997). Istället argumenterar Relph för att ’a 
sense of place’ i första hand är en medfödd förmåga som samtliga människor i olika grad innehar, 
vilken hjälper människor att knyta an till omvärlden. Det ska således ses som en integrerad del av 
hur vi upplever platser, då Relph (1997) menar att det är först genom att uppleva en plats fysiskt, 
som personer skapar sig mer abstrakta uppfattningar och argument om platsen (’a sense of place’) 
kopplat till exempelvis miljö, ekonomi eller politik. ’A sense of place’ är således både kontext och 
platsbundet.  

Relph (1976) argumenterar även för att ‘a sense of place’ är ’prescientific’ det vill säga ‘a sense of 
place’ ses som något naturligt existerade före modern tids vetenskap och vetenskapliga metoder. 
Det ses även som intersubjektivt, det vill säga att det definieras i interaktion mellan människor 
(Relph 1976:145). Genom detta diskuterar Relph (1997) att undersökningar av och förståelse för 
’a sense of place’ med sin platsbundna karaktär inte bidrar till omvälvande genombrott för hur 
plats kan förstås generellt, däremot bidrar det till förståelsen av specifika platser samt hur de kan 
förändras (Relph 1997). Således då en vetenskaplig studie har ett ’a sense of place’ perspektiv är 
inte syftet att undersöka det generella utan fokus är snarare på att identifiera det specifika. 

Betydelsen av en plats är ur detta perspektiv, även mer beroende av vad människor gör och hur 
människor lever på platsen, än vad de tänker om platsen som fysisk miljö (Beidler och Morrison 
2015). Senare genomförda kvalitativa fenomenologiska studier inom miljöpsykologi som hanterar 
platstillhörighet (place attachment) fokuserar också på vikten av sociala relationer för en persons 
anknytning till en plats (Beidler & Morrison 2015:4). Sociala och kulturella upplevelser är enligt 
detta perspektiv primärt och andra dimensioner som fysiska attribut är sekundärt för en individs 
upplevelse av 'sense of place' (Beidler & Morrison 2015:4). Det vill säga upplevelsen av en plats är 
mer beroende av vad en person gör på platsen samt vilka sociala relationer som uppstår, än 
platsens fysiska miljö. 
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Relph (1997) diskuterar även att ’sense of place’ är ett förekommande begrepp inom flera 
discipliner förutom geografi. Det som specifikt särskiljer det geografiska perspektivet från övriga 
perspektiv enligt Relph (1997) är att det geografiska perspektivet ser att ’a sense of place’ kan vara 
både positiv och negativ, medan andra discipliner, som arkitektur och psykologi, enligt Relph 
(1997) generellt ser ’a sense of place’ som positivt. Inom dessa discipliner menar Relph att det 
exempelvis figurerar argument om att den byggda miljön blir vackrare och grannskap kan bli mer 
rättvisa då den existerande platskänslan förstärks (Relph 1997). Detta är dock inte en helt rättvis 
bild av hur andra discipliner hanterar ’sense of place’ i dagsläget, då det exempelvis inom 
miljöpsykologin ges hänsyn till positiva och negativa aspekter i undersökningar om ’a sense of 
place’ vilket diskuteras nedan.  

Attitydteori och miljöpsykologi  
Sett ur ett attitydteoretiskt perspektiv (attitude theory) ses 'a sense of place' som uppbyggt av flera 
dimensioner där känslor, beteenden och värderingar (beliefs) knutna till en specifik geografisk yta 
bygger upp 'a sense of place'. Sett ur detta perspektiv handlar ’a sense of place’ om en individs 
eller en grupps attityd till platsen (Se exemplevis; Jorgensen & Stedman 2001; Stedman 2002). 
Detta perspektiv vilket främst appliceras inom miljöpsykologin tar hänsyn till relationen mellan 
upplevelsen av platsen och platsbundna attribut, då en persons attityd eller relation till platsen 
bygger på upplevelsen av platsspecifika attribut (Jorgensen & Stedman 2006). Jorgensen och 
Stedman (2006) menar att det finns ett behov av att erkänna att 'a sense of place' är en 
flerdimensionell subjektiv upplevelse av platsen, där plats i deras forskning geografiskt avgränsas 
av ”lakeshore estates” (Jorgensen & Stedman 2006). Studier inom detta forskningsfält går väldigt 
förenklat främst ut på att ställa förkodade frågor för att leta statistiska samband mellan faktorer. 
För att exempelvis identifiera vilka faktorer som påverkar om en person känner sig hemma på, 
eller känner en stark tillhörighet till platsen(se exempelvis: Stedman 2002; Jorgensen & Stedman 
2006).  

Då ’sense of place’ ses som ett paraplybegrepp (inom miljöpsykologin) kan koncepten 
platstillhörighet (place attachment), platsidentitet (place identity) och platsberoende/förlita sig på 
platsen (place dependence) ses som delar av ’sense of place’ eller som variabler att undersöka, för 
att fånga in människors ’sense of place’ (Jorgensen & Stedman 2006).  Platsidentitet ska här 
förstås enligt Proshansky et al. (1983) och innehar då betydelsen att platser är med och formar 
människors identiteter. Sett ur detta perspektiv menar Jorgensen och Stedman (2001) att 'sense of 
place' kan ses både som en generell attityd för en viss plats och mer förankrat i attitydteori, som 
en komplex socialpsykologisk struktur vilken organiserar en persons känslor, uppfattningar och 
beteenden mot en plats (Jorgensen & Stedman 2006:317). För att sammanfatta; hur en person 
upplever en plats, hur personen beter sig på en plats, eller hur personen använder platsen, samt 
vilka känslor personen hyser för platsspecifika attribut, påverkar tillsammans vilken känsla och 
attityd en person har inför en plats. 

Narrativ och berättandes kraft   
Kalandides (2011) diskuterar ’a sense of place’ på stadsdelsnivå, där han diskuterar att det som 
gör en plats unik och det som är unikt för varje plats är platsens narrativ. Narrativ i form av 
exempelvis livshistorier och öden, som råkas mötas på just den platsen just den tiden. Varje 
narrativ har en framtid, en nutid och en historia som påverkar platsen och gör platsen till vad den 
är. Det vill säga platsens historia i exempelvis historiska byggnader samt människornas som bor 
och verkar på platsen idag eller har bott och verkat på platsen vid ett tidigare tillfälle påverkar 
tillsammans platsen och gör den till vad den är idag (Kalandides 2011). 
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“The former brewery buildings, the people and their practices – the 
infinite multiplicity of stories – exist simultaneously. It is this coexistence 
of difference that we perceive as place at any given moment in time. 
Sabine’s and Petra’s life stories intersect in Prenzlauer Berg with the “life 
story” of the Kulturbrauerei or this of the Jewish community. Each of 
these trajectories has a past, a present and a future, but they all happen to 
meet here and “make” Prenzlauer Berg what it is.” (Kalandides 2011:36)  

För att konkretisera hur det går att skapa sig en uppfattning om platsens ’sense of place’ 
diskuterar Kalandides (2011) tre aspekter att utgå ifrån. Genom att analysera materiella strukturer 
(materiality), institutioner (institutions) och verksamheter/utföranden (practices) separat för att 
sedan sammanföra dem och se dem som en helhet kan vi få en ökad förståelse för vad en plats är 
(Kalandides 2011). Det vill säga genom att se till både materiella och immateriella aspekter utav ’a 
sense of place’.  

Narrativ eller berättandets betydelse är som i ovan nämnda studie av Kalandides (2011) ett 
perspektiv som är sammanlänkat med förståelsen av en specifik plats. Begreppet ’a sense of place’ 
har således även koppling till teorier om storytelling (historieberättande) och dess betydelse i 
formandet av en plats. Berättelser är ett viktigt verktyg då de bygger upp, formar och bär 
identiteter (Forester 1993; Eckstein 2003; Sandercock 2003). En berättelse definieras i detta 
sammanhang som ord eller verbala uttryck som berättar om och förklarar händelser på en viss 
plats över en viss tid (Eckstein 2003).  

Kopplat till planering och betydelsen för ’sense of place’ kan berättelser reflektera ett grannskaps 
eller en plats identitet eller karaktär. Genom detta kan berättelser både inkludera och exkludera 
aspekter och människor från en viss plats (Eckstein 2003; Sandercock 2003). Den exkluderande 
effekten beskrivs ibland som en potentiell risk med en allt för stark ’sense of place’ och 
platstillhörighet något som Relph (1997:222) namnger ”A poisoned sense of place”, då 
platstillhörighet och människors starka relationer till en plats unicitet och kultur hindrar nya 
influenser och i värsta fall argumenteras kan leda till xenofobi (Relph 1997:222f).   

Då berättelser reflekterar en plats identitet och karaktär kan berättelser även ge ledtrådar till 
möjligheter och begränsningar för hur en plats kan komma att förändras (Eckstein 2003). 
Berättelser hjälper dagens aktörer att förstå en plats eller ett visst events historia och nutid och 
möjliggör till uppfattningar om framtiden (Van Hulst 2012; Eckstein 2003). Värt att notera och 
tänka på i relation till ’a sense of place’ och planering är att det alltid finns avvikande berättelser 
som skiljer sig ifrån den från den allmänt vedertagna berättelsen eller som Van Hulst (2012) 
beskriver det, den officiella berättelsen. I relation till ’a sense of place’ är detta med multipla 
berättelser, tillskrivna meningar eller identiteter som Massey (1994) väljer att uttrycka det, något 
som diskuteras i undersökningar relaterade till ’sense of place’ (Massey 1994; Relph 1997; 
Davenport & Anderson 2005; Kalandides 2011). Det finns således ett erkännande av att en plats 
innehar olika mening för olika människor, samt att dessa meningar eller betydelser kan vara mer 
eller mindre lika eller i konflikt med varandra.  

Massey erkänner också berättandes kraft i skapandet av platsens mening, men applicerar ett 
feministiskt perspektiv till plats och ’a sense of place’ (1994). Massey argumenterar för att en plats 
inte har en singular ’sense of place’ då personer har olika uppfattning om en plats beroende på 
personens erfarenheter och användning av platsen. Massey utgår ifrån att plats har den betydelsen 
som människor tillskriver den samt att betydelsen skapas i interaktion mellan människor. 
Accepterar vi att människor har olika identitet menar Massey att vi måste se på platser på 
liknande sätt. Platser kan då inneha olika identiteter vilka kan vara i konflikt och/eller 
komplettera och berika varandra.  



25 
 

De olika identiteterna kan studeras separat eller så går det att applicera perspektivet att de 
tillsammans utgör platsens samlade identitet (Massey 1994).  Notera här är att Massey (1994) inte 
ser platser som statiska utan som processer, på så vis att platser kontextualiseras genom social 
interaktion. Genom detta skiljer sig Masseys tankar från övriga diskuterade teoretiker då Massey 
inte ser att en plats unicitet är ett resultat av platsens interna historia, utan att platsens unicitet är 
något som ständigt reproduceras över tid i interaktion mellan människor (Massey 1994). Vidare 
diskuterar Massey (1994) att platsens 'sense of place' inte kan förstås isolerat från dess omvärld. 
Det är just mixen av identiteter, lokala och globala sociala relationer som skapar platsens unika 
karaktär eller 'a sense of place' (Massey 1994). 

Sense of belonging  
Ett annat relaterat koncept är ’sense of belonging’ eller känsla av tillhörighet på svenska där 
möjligheten att kunna identifiera sig med en plats utgör en grund för att kunna känna tillhörighet 
till en plats eller att uppleva en ‘sense of belonging’ och vidare: “To belong to a place means to 
have an existential foothold, in a concrete everyday sense” (Norberg-Schultz 1980:23) vilket då 
skulle bero på människans möjlighet till identifiering och orientering. Med andra ord att tillhöra 
en plats skulle då innebära att en person är väl förtrogen med den fysiska miljön likväl som 
känner sig hemma på platsen. Lin och Lockwood (2014) summerar 'sense of place' som att sense 
of place skapas genom platsens fysiska attribut och individens respons på de samma, samt vilken 
påverkan detta samspel har på individers utveckling av en platstillhörighet. 

Sammanfattning 
Av ovanstående litteraturgenomgången går det att identifiera en gemensam aspekt i att ’a sense of 
place’ kan beskrivas som den specifika egenskapen och/eller inneboende känslan som gör en 
plats unik. Ytterligare en gemensam aspekt som går att identifiera är att begreppet ’a sense of 
place’ har en humanistisk utgångspunkt där relationen mellan människa och plats, likväl 
mellanmänskliga relationer på en viss plats behandlas (se exempelvis: Tuan 1974; 1977; Relph 
1976). En vidrae gemensam aspekt av begreppet är att ’a sense of place’ alltid är kontext- och 
platsbundet. ‘Sense of place’ har även definierats att betyda den emotionella och subjektiva 
anknytning en person har till en viss plats (Agnew 1987 citerad i Cresswell 2004:7). 'Sense of 
place' definieras även ibland som själva processen där individer och grupper tillskriver mening till 
en specifik plats baserat på människors upplevelser, känslor, och sociala relationer (Chapin & 
Knapp 2015). Platsens mening är då inte statisk utan ändras över tid i relation till miljömässiga, 
sociala, kulturella och politiska processer (Chapin & Knapp 2015).  

’A sense of place’ beskrivs av vissa som en individuell process av att uppleva en plats och av 
andra som ett intersubjektivt begrepp där betydelsen skapas hos individer men definieras i 
socialinteraktion mellan individer.  

Således har ett antal övergripande tolkningar identifierats; ’a sense of place’ som: 

 Individers och/eller gruppers upplevelse av specifika egenskaper och 
atmosfär som gör en plats unik, (både materiella och immateriella aspekter).  

 Individers och gruppers känslomässiga band till en viss plats. 

 Själva processen av att individer/grupper tillskriver mening till en viss plats. 

Vidare kan ‘a sense of place’ även förstås som “prescientific” det vill säga som en medfödd 
förmåga samtliga människor besitter. Samt att ’a sense of place’ kan förstås som ett 
paraplybegrepp för de angränsande begreppen place attachment, place identity och place 
dependence.  

Denna studie erkänner samtliga tolkningar och binder sig inte till en specifik tolkning eller 
definition av begreppet, på grund av att studien verkar begreppsutredande även i den empiriska 
undersökningen. Dock då studien fokuserar på begreppens användning och relevans i kommunal 
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planering, kan den första ovan identifierade tolkningen hypotetiskt anses mest relevant för 
studien och för kommunal planering. På så vis att kommunal planering inriktar sig på den fysiska 
miljön.  

För möjlighet till fortsatt användning av begreppet inom studien krävs dock en viss 
konkretisering av begreppet. Sammanfattningsvis så ska begreppet, då inget annat anges 
fortsättningsvis genom studien förstås som; ’a sense of place´ är de specifika egenskaperna och 
atmosfären som gör en plats unik, vilket är inneboende i människors upplevelse av plats, vilket i 
sin tur påverkas av platsens fysiska karaktär, mänsklig aktivitet samt sociala relationer. Där fysisk 
karaktär ses som materiella aspekter och sociala relationer och aktivitet ses som immateriella 
aspekter av ’a sense of place’.  ’A sense of place’ är således ett lapptäcke av sammanlänkade 
teorier, idéer, uppfattningar och begrepp som samtliga syftar till att öka vår förståelse för vad det 
är som gör en specifik plats unik, samt vad som är bra och mindre bra på en plats. 

3.4 Place identity; Platsidentitet  
’Place identity’ eller på svenska platsidentitet är som ovan nämnt ett begrepp som inkluderas i 
vissa tolkningar av ’sense of place’. Dock är platsidentitet i sig ett tvetydigt koncept som används 
olika utav olika författare, likväl som att begreppet identitet i sig själv innehar olika mening och 
betydelse inom olika akademiska fält (Hauge 2007). Trots flertydigheten kring detta begrepp 
kommer platsidentitet att behandlas och användas i denna undersökning. Nedanstående stycke 
syftar till att ge en kort redogörelse för begreppets användningsområden samt positionera 
begreppet i denna studie.    

Kalandides (2011) identifierar sex olika sätt som paltsidentitet används på i litteraturen. 
Platsidentitet används för att beskriva en del av en individs självidentitet. Platsidentitet kan vara 
en formande aspekt av en grupps identitet, det vill säga att grupper identifierar sig med en 
specifik plats och att denna plats påverkar gruppens syn på sig själva. Platsidentitet kan betyda en 
individs mentala representation av en viss plats.  Platsidentitet kan även beskrivas som en grupp 
av individers gemensamma uppfattning om en plats. Platsidentitet används i samband med att 
identifiera en grupp med ett visst territorium. Platsidentitet används även som begrepp för att 
beskriva en känsla för platsen, platsens karaktär, personlighet och specifika särdrag. (Kalandides 
2011:30). Den sistnämnda användningen av begreppet då platsidentitet används för att beskriva 
känslan för platsen och platsens specifika karaktärsdrag går att likställa med den bredare 
definitionen av ’a sense of place’.  

Som ovan nämnt kan platsidentitet ses som en del av en persons självidentitet. Det vill säga hur 
uppfattningar om plats inkorporeras i personens själv (Proshansky et al. 1983). Då platsidentitet 
behandlas som en del av en persons självidentitet, ses att den byggda fysiska miljön är en av flera 
aspekter till mänskligt identitetsbygge (Hauge 2007). Det argumenteras för att ju starkare band en 
person knyter till en viss plats desto mer kommer personen att identifiera sig med platsen 
(Giuliani 2003 citerad i Hauge 2007). Plats ska här förstås både i större skala som nation, region 
eller stad men även i mindre skala som stadsdel, arbetsplats och hem (Giuliani 2003 citerad i 
Hauge 2007). Konkret kan detta ta sig i utryck genom att en person exempelvis presentera sig 
med att berätta vilket land eller vilken stad personen kommer ifrån, eller vilken stadsdel en person 
bor i (Hauge 2007). Inom dessa tankeramar erkänns också det motsatta att människors identiteter 
påverkar plats, det vill säga att människor är med och påverkar plats, på så vis att deras identiteter 
tillför och applicerar personliga karaktärer (Hauge 2007). Ett konkret exempel är att människor 
skapar personliga hem, som genom inredning reflekterar vilka de är. 

Hague (2005a) diskuterar platsidentitet så som denna studie tidigare har diskuterat begreppet ’a 
sense of place’. Hague (2005a) argumenterar för att plats är plats just därför att platsen innehar en 
identitet. Platsers identiteter är inneboende hos människor och formas bland annat av känslor, 
uppfattningar, upplevelser, minnen och aktivitet. Detta är främst en subjektiv och individuell 
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process, dock filtreras alltid individers uppfattningar genom olika sociala strukturer samt testas i 
social interaktion. Således formas platsidentitet eller uppfattning av platsen i relation till andra 
människor, andra platser samt andra konstruktioner av den specifika platsens identitet (Hague 
2005a: 7, 12). Detta resonemang erkänner då att det finns multipla identiteter av samma plats 
samt att dessa kan vara i konflikt med varandra, varför det enligt Hague (2005a) även är viktigt att 
ställa sig frågan om vems platsidentitet som får ta plats, hur den har skapats och av vem, samt av 
vilka den har erkänts.  

Således är platsers identitet inte något objektivt eller naturligt utan en social konstruktion 
baserade på platsens upplevda specifika kvaliteter och karaktärer. Platsens identitet är även 
omstridd då olika personer och olika institutioner har olika intressen i platsen och således ser 
olika värden och kvaliteter (Hague 2005a). Således är platsers identitet även beroende av en vidare 
kontext.  Platsidentitet ska genom ovanstående även förstås som en process, då kontext, 
maktrelationer och intressen förändras, ändras även platsens identitet. (Hague 2005a:12f) 
Identitet kan även förstås som ett medel för att hävda originalitet och autenticitet (Hague 2005a). 
Det vill säga identitet blir då ett medel för att särskilja oss från dem eller vår plats från andra 
platser.    

Zimmerbauer (2011) ger ytterligare en dimension till de diskuterade tolkningarna av platsidentitet 
då han tillför geografisk skala till diskussionen. Zimmerbauer (2011) diskuterar att platsidentitet 
på en mindre skala, så som en by eller ett kvarter, kanske mer relaterar till individers sociala 
relationer och sociala band. På en större skala (kommun/region) där människor inte känner 
varandra på samma sätt diskuterar han att identiteten är mer beroende av abstrakta symboler så 
som landskap, landmärken och ytterligare symboler som exempelvis kommunvapen 
(Zimmerbauer 2011). Sett ur detta perspektiv kan då båda tolkningar av platsidentitet vara av 
intresse vid planering, på så vis att olika aspekter av platsidentitet kan vara mer eller mindre 
viktiga för människors individuella och kollektiva uppfattningar av en plats karaktär/identitet vid 
olika geografiska skalor.  

Fokus för denna studie är hur platskänsla och platsidentitet (eller platsers identitet och unicitet) 
behandlas och används inom kommunal planering i Sverige idag. Därför kommer fokus att vara 
på hur kommuner arbetar med den sistnämnda av de av Kalandides (2011) sex identifierade 
användningsområdena av platsidentitet vilken även Hague (2005a) diskuterar. Det vill säga då 
begreppet platsidentitet används vidare i undersökningen syftar det på ett begrepp för att 
beskriva en känsla för platsen, platsens karaktär, personlighet och specifika särdrag. (Kalandides 
2011:30). Vilket då även kan likställas med hur ’a sense of place’ ska förstås genom studien.   

Detta betyder inte att studien förkastar andra definitioner av platsidentitet, men individuell 
upplevelse av plats eller hur platser formar människors identitet kommer ej att behandlas 
empiriskt. Studien erkänner dock att plats kan vara en del av personligt identitetsskapande, vilket 
förstärker vikten av att förstå platsens betydelse för människor vid planering. Mindre ändringar, 
eller mindre arkitektoniska ingrepp i den fysiska miljön kan då ändra betydelsen av plats då det 
kan ändra förutsättningar för användningsområden samt förutsättningar för social interaktion 
(Hauge 2007:50).  

3.5 Place attachment  
’Place attachment’ eller platstillhörighet/anknytning till plats på svenska, är ytterligare ett 
angränsande och relevant begrepp i diskussioner om ’a sense f place’. Inom litteratur kring ’a 
sense of place’ ses platstillhörighet som en förklarande del till vilken betydelse en person 
tillskriver en specifik plats. Ovan korta redogörelse för platsidentitet visar även att det finns 
koppling mellan grad av platstillhörighet samt hur stor del av en persons identitet som är 
uppbyggt utav platsen (Guiliani 2003 citerad i Hauge 2007). Place attachment 
(platstillhörighet)syftar främst på en persons känslomässiga anknytning till en plats. Det vill säga 
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det finns en skillnad mellan praktisk och känslomässig anknytning (se exempelvis; Kerns och 
Forrest 2000). En person kan ha en praktisk anknytning till en plats genom att personen 
exempelvis bor där, vilket nödvändigtvis inte behöver innebära att personen har en stark 
känslomässig anknytning till platsen. Vissa forskare och studier särskiljer således på emotional 
(känslomässig) och functional (funktionell) attachment. Där känslomässig attachment handlar om 
människor känslomässiga band till en plats och functional attachment handlar om att en specifik 
plats kan tillgodose vissa funktioner (attribut eller resurser) som en person har behov av (se 
exempelvis; Lin och Lockwood 2014). 

Low och Altman (1992) definierar ‘place attachment’ som “the bonding of people to places” 
(Low & Altman 1992:2). Där plats ska förstås som ett rum (space) som har tillskrivits mening 
(Low & Altman 1992:5). En persons platstillhörighet är uppbyggt utav känslor, tillgivenhet, 
kunskap, åsikter, handling och beteenden kopplat till den platsen (Low & Altman 1992:5). 
Platstillhörighet behöver trots ovanstående definition inte enbart innebära en persons band med 
en specifik plats det kan även innebära de sociala band och kopplingar som en person har till 
andra människor på en specifik plats (Low & Altman 1992:7f). Då människors platsanknytning 
baseras på sociala relationer används även i litteraturen begreppet 'sense of community' (se 
exempelvis; Dempsey et al. 2011; Kerns och Forrest 2000). 

Platstillhörighet behöver inte enbart vara individuell, platstillhörighet kan även ge en grupp av 
människor en känsla av att tillhöra en unik kulturell identitet (Low & Altman 1992). Vidare kan 
förutom individer och grupper även grannskap (communities) och kulturer ha eller känna 
platstillhörighet (Low & Altman 1992). 

Platstillhörighet enligt Low och Altmans definition anses ha flera funktioner för individer, 
grupper och kulturer. För individen skapar platstillhörighet en känsla av daglig trygghet, genom 
platsens förutsägbara strukturer och faciliteter, vilket bidrar till en individuell möjlighet att 
slappna av från formella roller, samt möjliggör utryck för kreativitet (Low & Altman 1992:10).  
Platstillhörighet kan även bidra till att länka samman människor med andra människor samt till 
religion, natur och kultur genom symboler kopplade till platsen (Low & Altman 1992:10). 
Tillhörighet till plats kan som tidigare argumenterats för även bidra till uppbyggandet av en 
persons identitet (Se exempelvis; Hauge 2007; Low & Altman 1992). Det argumenteras även för 
att platstillhörighet kan bidra till att fostra individers, gruppers, samt kulturers självbild och 
självförtroende (Low & Altman 1992:10).  

Grad av platstillhörighet har visat sig påverka individers inställning till förändring av en plats 
fysiska miljö (Stedman 2002). Det vill säga grad av anknytning till en plats kan påverka i vilken 
utsträckning människor är villiga att strida för en plats. Detta kan ske i syfte av att bevara platsen 
men även i syfte att försöka få till förändring av upplevda negativa aspekter. Studier har även 
visat att grad av platstillhörighet påverkar om en person känner sig trygg, känner tillhörighet till 
området och invånarna, samt att det påverkar en persons självkänsla och självbild (Scannell & 
Gifford, 2010:6).  

En studie av Florek och Insch (2008) visar även att nöjdhet och platstillhörighet hänger ihop. Det 
vill säga desto nöjdare en person är över en viss plats desto starkare band knyter personen till 
platsen och desto mer lojal blir personen till platsen, vilket kan påverka personens vilja att bo 
kvar på en viss plats, engagera sig i platsen och vidare promota platsen (Florek och Insch 2008). 
Där plats ska förstås i skala av stadsdel och stad.  

3.6 Sammanfattande kritisk diskussion  
Som diskuterat i stycke 3.3 ska ’a sense of place’ fortsättningsvis förstås (om inget annat anges) 
som de specifika egenskaperna och atmosfären som gör en plats unik, vilket är inneboende i 
människors upplevelse av plats, vilket i sin tur påverkas av platsens fysiska karaktär, mänsklig 
aktivitet samt sociala relationer. Vidare så kommer begreppen platskänsla och platsidentitet samt 
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platsens unicitet att användas i den svenska empiriska undersökningen som direkt utbytbart från 
det engelska begreppet ’a sense of place’. Där platsidentitet som ovan beskrivet syftar på ett 
begrepp för att beskriva en känsla för platsen, platsens karaktär, personlighet och specifika 
särdrag, det vill säga den definition som går att likställa med studiens förståelse för ’a sense of 
place’. Dock då även den empiriska undersökningen har en begreppsutredande funktion förhåller 
sig studien öppen för att kommuner kan komma att diskutera andra begrepp, samt att de kan 
lägga in andra tolkningar i existerande begrepp.  

Som ovanstående litteraturgenomgång visar används begreppet ’a sense of place’ olika inom olika 
forskningsdiscipliner samt av olika forskare. Detta medför att forskare inte är överens om vad 
eller vilka begrepp som ska ingå i undersökningar om ’a sense of place’. Forskare och 
vetenskapliga läger är inte heller överens om de olika begreppens (ex. place attachment och place 
identity) definitioner eller hur begreppen relaterar till varandra. För forskningsfältet är det 
problematiskt att olika begrepp kan användas synonymt i separata undersökningar, som 
exempelvis ovan beskrivet av Kalandides (2011) kan platsidentitet och ’a sense of place’ inneha 
samma teoretiska betydelse, det vill säga verka jämförbart utbytbara i olika undersökningar. 
Likväl, vilket kanske är en än större problematik, kan samma begrepp, säg platsidentitet, användas 
med helt olika innebörd i olika forskningsdiscipliner och studier.  

Detta är självklart en försvårande omständighet inom forskningsområdet rörande ’a sense of 
place’ då det försvårar vid jämförelser av studier. Steadman (2002) diskuterar bland annat denna 
problematik med att huvudkoncepten saknar gemensam definition vilket försvårar jämförelser 
mellan studier, samt vid uppställande och prövande av hypoteser. Hauge (2007) diskuterar också 
problematiken kring flertydigheten samt vikten av definitioner. En anknytande problematik är att 
geografisk skala inte alltid definieras explicit i studier. På grund av denna diffusion är det av stor 
vikt att i varje enskild studie definierar betydelsen av de begrepp som användas samt hur de 
relaterar till varandra. Vilket denna studie har gjort i ovanstående begreppsutredning. Dock som 
ovan nämnt, då den empiriska undersökningen även verkar begreppsutredande är studien öppen 
för möjligheter till andra begrepp och tolkningar. Det blir därav viktigt att i respektive 
kommunfall analysera vad de faktiskt talar om. Det vill säga en del av den empiriska 
undersökningen är just att reda ut vad kommuner menar när de talar om platskänsla, 
platsidentitet eller liknade begrepp.  

Då denna studie har en empiriskt undersökande del för att se hur kommuner praktiskt arbetar 
med platskänsla och platsidentitet, i vilket skede i processen och varför de arbetar med detta, är 
det ett strategiskt val att använda en bredare definition av ’a sense of place’. Genom att använda 
denna bredare utgångspunkt vid den empiriska undersökningen finns det även potential till att 
bidra till en fokusering av vilka delar av ’a sense of place’ som praktiskt används och kan anses 
relevanta eller direkt applicerbara för svenska planeringsprocesser idag.   
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4. Funktioner, möjliga mål och motiv   

Kapitlet reflekterar över de ovan definierade centrala konceptens relevans för 
samhällsplaneringen utifrån teori och tidigare forskning. Det vill säga vilka argument finns det 
teoretiskt till varför detta ämne kan anses viktigt att hantera inom samhällsplaneringen. Kapitlet 
diskuterar således vilka funktioner, mål och motiv det kan finnas till att arbeta med ’a sense of 
place’ inom den kommunala verksamheten med fokus på planering. Som ett resultat av 
litteraturgenomgången kategoriseras detta kapitel i tre huvudområden, vilka är; marknadsföring, 
bevarande av platsens befintliga värden, samt social hållbarhet. Kapitlet inleds dock med en 
kortare generell diskussion om tidigare forskningsresultat gällande planeringspraktik och 
planerarens roll i relation till arbete med ’a sense of place’.  

Som avslutning på kapitlet ges även en mindre reflektion över ett urval av existerande 
planeringsmetoder och verktyg tillgängliga för att angripa frågor om platsens unicitet, identitet 
och känsla, som exempelvis cultural planning med fokus på att fånga platsens själ.  

4.1  Generella kopplingar mellan planeringspraktik och teori  
Studier har visat att planerare har en ledande roll i skapandet och implementerande av 
platsnarrativ (Hague 2005c). Det vill säga genom fysisk och strategisk planering skapas 
förutsättningar för vad en plats kan och ska bli vilket sedan implementeras då planer realiseras. 
Hagues (2005c) forskning som utfördes inom ramen för ett EU-projekt över Nordsjöregionen 
visar även att lokala regioner eller kommuner i många fall arbetar med att konstruera liknade 
platsnarrativ, där exemplet ”gröna bälten” diskuteras. Gröna bälten med motivering att skapa 
kompakta städer, förhindra spridning och skapa mer hållbara samhällen är något som diskuteras 
inom planering på lokal nivå både i Nederländerna och i England (Hague 2005c). Ser vi till 
Stockholmsregionen är gröna bälten även ett tydligt platsnarrativ inom den regionala planeringen 
(RUFS 2010). Det vill säga planering bidrar till att skapa platsnarrativ, likväl som att planering kan 
härma och implementera andra regioners platsnarrativ inom sin region.  

Vidare argumenterar Beidler och Morrison (2015) för att 'a sense of place' är ett grundläggande 
begrepp inom planerings- och designprinciper om ändå ett något presumtivt begrepp. På grund 
av det fysiska fokus som design och planering har, diskuterar Beidler och Morrison (2015) att det 
främst är de fysiska aspekterna av begreppet som hamnar i fokus. De menar dock att det finns ett 
behov av att ta hänsyn till sociala dimensioner av begreppet inom planeringen. (Beidler och 
Morrison 2015).  

Forskning har, som tidigare diskuterat, visat att ju större anknytning och tillhörighet en person 
känner till en plats desto nöjdare är personen och desto större chans finns det att personen 
engagerar sig i platsen och dess utveckling (Florek och Insch 2008). Att plats har betydelse för 
människor är tydligt bevisat enligt Relph (1976) då det uppstår protest mot utvecklingsplaner, på 
så vis att skulle plats inte vara av betydelse skulle inte människor protestera mot omvandling och 
utveckling av platsen, något som även de Wit (2013) diskuterar. En utveckling av denna tanke 
kan ju då resultera i hypotesen att då större hänsyn ges till den specifika platsens unika karaktär 
och känsla i planeringen, desto mindre risk för protester och överklagan av fysiska planer.  

Efter denna mer generella inledning gällande kopplingar mellan planeringspraktik och ’sense of 
place’ som teoretiskt begrepp, beskrivs och diskuteras vidare i kapitlet mer specifika mål och 
motiv identifierade från teorin och tidigare forskning.   

4.2 Marknadsföring 
I litteratur om platsmarknadsföring refereras det ofta till begreppet platsidentitet (Kalandides 
2011). Begreppet platsidentitet referera då till den definition som syftar till en plats unika 
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karaktärsdrag samt känsla och det är så begreppet platsidentitet ska förstås och läsas i 
nedanstående stycke.  

Platsmarknadsföring, på engelska ’city branding’ och ’place branding’ innebär i stora drag 
strategisk marknadsföring av plats och stad genom samordnade ekonomiska, sociala, 
kommersiella, kulturella insatser och genom myndighetspolicys (Anholt 2007). Platsens identitet 
eller specifika känsla kan således användas i marknadsföringssyften för att skapa ökad attraktivitet 
och ekonomisk tillväxt hos platsen. Syftet med platsmarknadsföring är att influera människors 
uppfattning av plats och då den genom marknadsföring presenterade bilden av platsen uppfattas 
som positiv, kommer människor även att uppfatta platsen i sig som mer positiv och attraktiv 
(Niedomysl 2004). 

En av de mer välkända teorierna som har fått ett stort genomslag det senaste decenniet är 
Richard Floridas (2006) ekonomiska teori om kreativt kapital och regional ekonomisk tillväxt. 
Den specifika platsen har ett stort utrymme i denna teori då Florida väver in platsspecifika 
karaktärsdrag i ekonomiska modeller. Det viktigaste för regional ekonomisk tillväxt enligt 
Floridas teorier är kreativt kapital, med andra ord mänsklig kreativitet (Florida 2006: 261-279). 
För att locka kreativt kapital, det vill säga kreativa människor, diskuterar Florida flera aspekter 
som platsen (läs stad/region) måste kunna erbjuda. Dessa är; mångfald, livsstil, breda 
arbetsmarknader, social interaktion, och autenticitet (Florida 2006: 208ff, 268-279). Autenticitet 
kan anses direkt kopplat till platskänsla och platsidentitet då Florida beskriver att autentiska och 
unika platser uppstår genom en blandning av nytt och gammalt samt olika kulturer och 
människor. Det vill säga även i denna teoretiska modell spelar både fysiska attribut och mänskligt 
liv in för att skapa platsens unika karaktär.  

I boken Place identity, participation and planning av Hauge & Jenkins, red. (2005) argumenteras det 
för att det ökade intresset av att återuppta och förstärka befintlig platsidentitet eller skapandet av 
ny platsidentitet beror på globaliseringen i stort. Vikten av att marknadsföra plats ökar i och med 
globaliseringen på så vis att det har uppstått en motsättning mellan fasta platser och rörligt 
kapital. Det finns således en relation mellan ekonomi och platsidentitet, då det kan ske snabba 
flöden och förflyttningar av människor och kapital mellan platser, blir det än viktigare för platser 
att marknadsföra sig, för att locka samt bibehålla människor och kapital (se exempelvis: Philo & 
Kearns 1993 citerad i Cresswell 2004; Jenkins 2005; Florida 2006). Platsidentitet blir då ett medel 
för att hävda originalitet och autenticitet, för att särskilja platser från varandra. Denna effekt av 
globaliseringen med motsättning mellan rörligt kapital och fasta platser är även synlig i Sverige då 
Rader Olsson och Cars (2011) argumenterar för att kommuner idag alltmer blir och är 
platsbundna konkurrenter om icke platsbundna företag och hushåll (Rader Olsson & Cars 2011).  

Kan det då vara så att ekonomiska krafter även är det främsta motivet för svenska kommuners 
arbete med platsidentitet och platskänsla? Thomas Niedomysl menar att så är fallet i en studie 
från år 2004 då platsmarknadsföring var på uppgång i Sverige. Studien av Niedomysl (2004) tyder 
på att kommuner marknadsför sig själva med syfte att attrahera nya invånare. Vidare utvärderade 
i Niedomysl (2004) om den önskade effekten av interregional migration har skett på grund av 
kommunal marknadsföring. Hans forskning tyder på att även då marknadsföring av kommuner är 
vanligt fanns det i då läget lite bevis för att marknadsföringen har haft positiv påverkan på 
interregional migration. Niedomysl (2004) menar även att fokus på att just attrahera nya invånare 
är något som särskiljer svenska kommuner och platsmarknadsföring i Sverige från andra länder 
som kan anses ha mer fokus på turism och näringsliv.  

Sjuttio procent av samtliga kommuner i Sverige hade år 2002 genomfört någon form av 
marknadsföring för att attrahera nya invånare och fyrtionio procent uppgav att de hade 
genomfört en marknadsföringskampanj (Niedomysl 2004:1998f). En potentiell förklaring som 
diskuteras av Niedomysl (2004) till varför Svenska kommuner har ett större fokus på att attrahera 
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just invånare, landar i den svenska skattefinansierade välfärdsmodellen, där lite krasst fler 
invånare innebär ett större skatteunderlag.   

Studier pekar även på att marknadsföring av en region eller plats kan bidra till skapandet av 
platsens identitet eller bli en del av platsens identitet. Jenkins och Hague (2005:212) diskuterar 
exempelvis att turism och utveckling av turistindustrin kan vara en drivande faktor för 
konstruktion av platsidentitet (Jenkins & Hague 2005:212). På en regional skala diskuterar även 
Zimmerbauer (2011) att regional identitet kan fungera som bränsle till att skapa en regional image 
samt att marknadsföring av plats även kan bidra till att stärka regionens identitet och 
självmedvetenhet.  

Men då en regions identitet skapas i marknadsföringssyften, då den bild som visas av regionen 
har målgrupper utanför regionen, ofta turister, potentiella nya invånare och företag, finns det 
även en risk i att identiteten inte stämmer överens med verkligheten och att bilden som visas, 
eller identiteten som skapas åt regionen blir något påklistrat utan substans (Zimmerbauer 2011). 
Braun et al. (2013) diskuterar i ett liknade sammanhang att trots att det är en svår uppgift, är 
konsultering av invånare absolut nödvändigt för att skapa en framgångsrik 
platsmarknadsföringsstrategi. Det är viktigt att skapa en gemensam bild och gemensamma 
värderingar i platsens varumärke med invånarna, då invånare på den plats som marknadsförs 
fungerar som viktiga ambassadörer, vilka kan falsifiera eller validera de argument som bärs fram i 
marknadsföringen (Braun et al. 2013).  

En studie av Florek och Insch (2008) visar även att personers nöjdhet och tillhörighet till plats 
hänger ihop med viljan att vidare promota platsen. Det vill säga desto nöjdare en person är över 
en viss plats desto starkare band knyter personen till platsen, vilket påverkar personens vilja att 
bo kvar, engagera sig i, samt vidare promota platsen (Florek och Insch 2008). Invånare är således 
en viktig tillgång i skapandet och utbyggandet av ett platsvarumärke (Braun et al. 2013). Detta 
knyter även an till tidigare nämnda teorier om storytelling och hur gemensamma värden och 
berättelser formar vad en plats är, samt vad en plats kan bli (Se exempelvis Eckstein 2003).  

4.3 Bevarande av platsens befintliga värden  
Skapandet av plats och planläggning av plats bör enligt Relph (1976:145f) alltid utgå ifrån 
platsspecifika egenskaper och erfarenheter. Han diskuterar vidare att då samtliga platser är unika 
finns det ingen generell lösning vid planläggning eller färdiga koncept att applicera, då målet är att 
skapa levande, attraktiva platser med en stark ’sense of place’. För att skapa dessa levande platser 
behövs ett humanistiskt perspektiv på skapandet av plats (humanist place-making). Enligt Relph 
(1976) betyder detta en starkare koppling till den befintliga platsen och befintliga upplevelser av 
platsen. Vidare diskuterar Relph (1976) att det inte går att skapa platser med strak paltskänsla 
genom att sitta vid skrivbordet och egenmäktigt och godtyckligt ur ett uppifrån perspektiv 
bestämma hur en plats bör och ska utvecklas (Relph 1976:146).  

Värt att notera är ju att Relph formulerade dessa tankar på 1970-talet och idag är en annan tid. 
Planeringsprocesser i Sverige har idag generellt sett ett större medborgarfokus där exempelvis 
empirin i denna studie visar att utökad medborgardialog3 är vanligt förekommande hos de flesta 
konsulterade kommuner. Således kan det humanistiska perspektivet anses högst aktuellt idag.  

Den fysiska dimensionen av 'a sense of place' fokuserar på individers upplevelser av den fysiska 
miljön, där gemensamma/eller delade upplevelser är av vikt för ’sense of place’. 'A sense of place' 
beskrivs av Lewis (1979 citerad i Beidler & Morrison 2015:3) som till största del en estetisk 
relation mellan den fysiska miljön och människorna som bor på eller upplever platsen. Denna 
dimension tar då hänsyn till att den fysiska miljön är av vikt i uppbyggandet av en plats 'sense of 

                                                           
3
 Utökad medborgardialog innebär att kommunerna har mer medborgardialog än vad Plan- och bygglagen 

kräver genom samråd (SFS 2010:900 3 kap 12-18 §§, 5 kap 8-37 §§).  
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place', där platskaraktär (place character) är nära relaterade begrepp. Studier har även visat att det 
finns ett positivt samband mellan naturliga och byggda landmärken och upplevelsen av en 
plats/stads karaktär (Green 1999 citerad i Beidler och Morrison 2015:3).  

Sett ur detta perspektiv framförs det argument om att unika karaktärsdrag bör bevaras samt att 
nyetablering ska vara i linje med platsens befintliga karaktär för möjlighet till utvecklande eller 
bevarande platsens 'sense of place' (Beidler och Morrison 2015:3; Higgins 2005). Sett ur detta 
perspektiv är den fysiska miljön även primär för skapandet/upplevelsen av 'sense of place' 
(Beidler och Morrison 2015:4).  

Mål för att arbeta med platsidentitet inom urban design kan då vara att stärka den historiskt 
rotade platsidentiteten. Detta argument framförs ofta då känslan av att ortens eller platsen 
kulturhistoria eller karaktär anses hotad av rådande utveckling (Higgins 2005). Higgins (2005) 
som har studerat kopplingar mellan design och platsidentitet i Skotska och Norska orter påpekar 
även vikten av att involvera brukarana av platsen, samt vikten av att erkänna att en plats inte har 
en singular identitet utan multipla identiteter. Dessa identiteter kan vara i konflikt men även 
komplettera varandra och det är i omvandling och utveckling av områden är viktigt att 
uppmärksamma dessa och tala om platsens identiteter snarare än identitet, vilket Higgins likställer 
med att det är mer fruktsamt att tala om platsens kvaliteter än platsens kvalitet (Higgins 
2005:203). Det vill säga Higgins argumenterar således för att platsens identitet är inneboende hos 
brukarna av platsen, samt förespråkar genom sina studier att det är av vikt att erkänna pluralitet 
och diversitet av platsers identitet, samt att ta hjälp av dessa i urbana designprocesser.   

“Places and sites are where memories and meanings and 
investments collide: awareness of this may help practising planners 
to negotiate new connections.” (Higgins 2005:203)   

Carmona (2009) diskuterar även att identifiera och bevara en plats distinkta karaktär eller unicitet, 
är viktigt ur perspektivet att det uppehåller boendes känsla av tillhörighet till platsen vilket ökar 
människors engagemang för platsen. Han diskuterar vidare att detta även är positivt ur ett 
ekologiskt perspektiv samt ett ’resilience’ perspektiv, på så vis att människors uppskattning av den 
fysiska miljön med större sannolikhet leder till ett bevarande av den fysiska miljön. Då bevarande 
av den fysiska miljön leder till mindre påfrestningar på närmiljön. 

I ovanstående begreppsutredande kapitel främst stycket som relaterar till ´genius loci´ lyfts också 
ett tydligt argument i att arbete med upplevelsen av plats inom urban design är viktigt ur ett 
trygghetsperspektiv. Där möjlighet till orientering ses som trygghet och känslan av att vara vilse 
ses som motsats till att känna sig trygg (se exempelvis Norberg-Schultz 1980). Kevin Lynch 
(1960) arbete ses av många som en föregångare inom detta. Lynch identifierar noder, 
gångar/vägar och distrikt (node, path, district) som primära fysiska strukturer för människans 
orientering (Lynch 1960:1-13). Uppfattningen av samspelet mellan dessa fysiska strukturer utgör 
”environmental image” eller bilden av miljön/platsen, där en positiv uppfattning och upplevelse 
av denna bild enligt Lynch anses kunna ge personerna som upplever platsen en känsla av 
trygghet. Denna trygghetsaspekt som motiv till att arbeta med människors upplevelse av plats 
inom planeringen knyter även an till den sociala hållbarheten vilken är fokus för nästa avsnitt.   

”A good environmental image gives its possessors an important sense of 
emotional security” (Lynch 1960:4).  

4.4 Social hållbarhet 
Hållbar utveckling är ett utbrett begrepp vilket går att finna såväl inom offentlig som privat 
sektor då verksamheter planerar framtida utveckling. Trots begreppets utbredning är det ett 
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mångtydigt begrepp och koncept4. En av de mest utbredda (och breda) definitionerna av hållbar 
utveckling är den av FN uttryckta definitionen från Bruntland rapporten; “development which 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.” (WCED 1987). Vidare förklaras ofta en hållbar utveckling bestå utav tre 
överlappande delar; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (se exempelvis; Dempsey et al. 
2009; Vallance et al. 2011; Rydin 2010; Briassoulis 1999).  

Social hållbarhet är inte heller ett entydigt begrepp med en tydlig definition (Dempsey et al. 
2009).  Vallance et al. (2011) utrycker till och med att det är "a concept in chaos" (Vallance et al. 
2011:342). Trots flertydigheten finns det vissa fasta punkter att ta vara på. Social hållbarhet 
innebär främst icke materiella aspekter som livskvalité och jämställdhet (Rydin 2010:3). Där 
livskvalité inbegriper en känsla av tillhörighet, välbefinnande och trygghet (Rydin 2010:3). Vidare 
diskuteras demokrati, mänskliga relationer och socialt kapital som delar av social hållbarhet.  

Beskrivningar av ett socialt hållbart samhälle innehåller ofta att det är jämställt på så vis att 
samtliga individer har lika tillgång och möjligheter. Det är ett samhälle som har och tillåter olikhet 
och mångfald. Ett samhälle där människors grundläggande behov är tillgodosedda och som ger 
förutsättningar för en bra livskvalité, samt till sist ett demokratiskt och öppet samhälle. (se 
exempelvis McKenzie 2004; Vallance et al. 2011).  

Dempsey et al. (2009) diskuterar och ger sig i kast med att definiera social hållbarhet i relation till 
fysisk planering (i Storbritannien) och den byggda miljön. Listan nedan (se figur 1) är hämtad från 
forskningen utförd av Dempsey et al. (2009) och redogör för deras forskningsresultat av 
identifierade faktorer som enligt teori och praktik anses bidra till en mer socialt hållbar 
samhällsutveckling.    

 

Figur 1, Identifierade bidragande faktorer för ökad social hållbarhet. (Bildkälla: Dempsey et al. 2009: tabell 1) 
Sammanfattningsvis kommer social hållbarhet inte att definieras mer specifikt i denna studie, än 
till den grad att studien ser att social hållbarhet syftar till ett samhälle där alla människors lika 
värde och möjligheter (jämställdhet) behov av idéutbyte (demokrati) mänskliga möten och 

                                                           
4
  För en kritisk diskussion av hållbar utveckling som begrepp och koncept se exempelvis: 

Swyngedouw (2007); Carruthers (2001) 



35 
 

relationer (socialt kapital), trygghet och välbefinnande (livskvalité) tillgodoses idag och i 
framtiden. Vidare används listan (se figur 1) identifierad via Dempsey et al (2009) som ett 
ramverk för vilka faktorer som kan anses bidra till social hållbarhet.  

Valet av att inte använda en mer specifik definition kommer sig av att studien erkänner den 
poäng som McKenzie (2004) gör, då han diskuterar att det är centralt att ta utgångspunkt i de 
lokala förutsättningarna för att få ett positivt resultat i arbete med social hållbarhet. Det vill säga 
identifiera en lokalt förankrad definition, samt lokala indikationer för uppföljning. Detta 
argument erkänns av denna studie vara en viktig poäng att ta med sig när det kommer till 
samhällsplanering i stort.  

Ett ovan nämnt begrepp som knyter an till social hållbarhet och som kräver ett visst 
förtydligande är socialt kapital. Socialt kapital underlättar för samarbete och interaktion mellan 
individer och ger på så vis ömsesidiga fördelar (Putnam 1995:66). Socialt kapital är uppbyggt av 
sociala nätverk, gemensamma värderingar och normer vilka även skapas inom det sociala 
nätverket (Putnam 1995:66; Sander & Putnam 2010:9). På så vis byggs socialt kapital upp 
succesivt inom sociala nätverk, och kan ses som de fördelar en individ får genom att vara 
involverad i en social relation. Fördelar som då underlättar samarbete och vidare handling 
(Putnam 1995:66; Adler & Kwon 2002:17). Socialt kapital ses också i relation till hållbarhet som 
samhällens sätt att gemensamt klara av svårigheter och anpassa sig till samhällelig förändring 
(Cocklin & Alston citerad i McKenzie 2004).   

Hur kan då planering med hänsyn till ’a sense of place’ bidra till en ökad social 
hållbarhet?  

Nedanstående diskussion bygger på tidigare forskningsresultat samt egen analys av studiens 
teoretiska begreppsutredning ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, där social hållbarhet ska förstås 
inom ramen av ovanstående förklaring.  

Av begreppsutredningen i kapitel tre går det att se att ’a sense of place’ är inneboende i 
människors upplevelse av plats. Själva kärnan i litteraturen kring sense of place är just att plats har 
betydelse där varje plats är unik och bär på en unik känsla eller identitet. Vidare diskuteras det att 
plats kan vara en del av människors identitet (Proshansky et al. 1983; Hauge 2007), samt att 
tillhörighet till plats har visat sig påverka människors upplevelse av trygghet och välbefinnande 
(Low och Altman 1992). Av ovanstående genomgång av social hållbarhet blir det då tydligt att 
hänsyn till ’a sense of place’ eller människors relation till platsen och deras upplevelse av platsens 
unicitet, känsla och identitet kan bidra till en ökad social hållbarhet genom att det bidrar till en 
ökad upplevelse av trygghet och stolthet hos invånare.   

Studier har även visat att en persons grad av tillhörighet till en plats påverkar känslan av trygghet, 
och tillhörighet till området samt till områdets invånare (Scannell & Gifford, 2010:6). I relation 
till ovanstående genomgång av social hållbarhet skulle då planering med hänsyn till ’a sense of 
place ’ kunna bidra till en ökad social hållbarhet genom att det bidrar till en ökad trygghet, vilket 
då skulle kunna ses som ett argument till att arbeta med ’a sense of place’ inom kommunal 
planering. Då människor har en positiv upplevelse av platsen och känner positiv anknytning till 
platsen argumenteras det även för att det kan ses som en dimension av social hållbarhet då 
människor trivs på platsen och i sin närmiljö (Nash och Cristie 2003 citerad i Dempsey et al. 
2009). 

En studie av de Wit (2013) förstärker även vikten av att ge hänsyn till människa-plats relationen 
vid omvandling och utveckling av plats i relation till individers välbefinnande och trygghet. De 
Wit (2013) diskuterar kort att människors 'sense of place' har inflytande över människors känsla 
av tillhörighet samt uppbyggande utav självidentitet. De wit (2013) poängterar att detta är av 
betydelse för planering och presenterar det som en förklarande faktor till människors protester 
mot utvecklingsplaner. de Wit (2013) menar att protest uppstår då den nya utvecklingen är i 
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konflikt med, samt hotar den plats som människor har använt i sitt identitetsbygge och känner 
tillhörighet till. Detta argument kan då ytterligare poängterar vikten av att arbeta med och förstå 
människors upplevelse av plats, samt deras band till plats.  

I relation till ovanstående resonemang snarare än social hållbarhet: Utvecklas det resonemanget ytterligare 
ett varv skulle ju en ökad förståelse för människors upplevelse av plats, deras ’sense of place’ 
hypotetiskt kunna leda till en minskad risk för överklagan av planer, då utveckling av plats går att 
forma så att personliga värden inte går förlorade. Davenport och Anderson (2005) diskuterar 
detta i sin studie, vilken hanterade människors uppfattning om floden Niobrara i Nebraska samt 
människors uppfattning om potentiell utveckling av området. Studien visar på betydelsen av att 
vara uppmärksam på vilken betydelse plats har för olika individer och grupper i planering, då 
platsers betydelse både kan bevaras, förhandlas och utmanas i planeringsprocesser (Davenport & 
Anderson 2005). Det vill säga tänkt utveckling av en plats genom planering kan bidra till 
bevarande av platsens betydelse eller känsla och identitet, likväl som utmana och ändra den 
befintliga identiteten och betydelsen för människor.   

Vidare är demokrati samt möjligheten till att påverka sitt liv och sin närmiljö en viktig aspekt av 
social hållbarhet, vilket har potential att förstärkas genom planering med hänsyn till människa - 
platsrelationen. Detta förutsätter dock att kommuner ser brukarna av platsen som centrala för 
kunskapsinhämtning och aktivt tillfrågar människor om deras upplevelse av plats vid omvandling 
och utveckling av plats. Då demokrati och möjlighet till påverkan kopplar an till planering och 
platsers utformning landar vi i människors möjlighet till att delta i planeringsprocesser, det vill 
säga medborgardialoger. Av ovanstående teoretiska begreppsutredning är det klart att brukarna 
av en plats är centrala då platsens unicitet är inneboende i människors upplevelse av platsen. Då 
platskänslan är inneboende hos människor, bör planering med hänsyn till människors upplevelse 
av plats leda till att kunskapsinhämtning från medborgarna/brukarna är en central utgångspunkt. 
Vilket då kan anses bidra till ett mer demokratiskt samhälle. Dock så finns det fallgropar med 
medborgardeltagande i planeringsprocesser och en risk i att medborgardialogerna inte blir 
tillräckligt demokratiska. Ett vanligt problem som diskuteras i relation till detta är att dialoger inte 
når tillräcklig representation för att få en bred legitimitet (se exempelvis: Agger och Löfgren 2008; 
Connelly och Richardson 2008).  

Beidler och Morrison (2015) lyfter även problematiken med subjektiviteten i upplevelse av plats, 
men poängterar dock att individers upplevelser inte ska bortses ifrån i planeringsprocesser på 
grund av den inneboende subjektiviteten. Istället ser de att det är av vikt att undersöka just 
individuella upplevelser i syfte att identifiera gemensamma teman specifika för just den platsen 
(Beidler och morrison 2015:3). Jenkins och Hague (2005) argumenterar i relation till detta att de 
allt mer mångkulturella samhällena gör att socio-kulturella värden blir allt viktigare i planeringen, 
samt att detta tillsammans med globaliseringens ekonomiska, politiska och miljömässiga effekter 
bidrar till att platsidentiteter blir allt viktigare, likväl som mer ifrågasatta. De menar vidare att det 
är av vikt i planeringsprocesser att ta hänsyn till de socio-kulturella värdena av platsens identitet 
(Jenkins & Hague 2005:208f). Min tolkning är att detta innebär att planering ska ta hänsyn till 
platsens befintliga brukare, hur de använder platsen, vad som finns på platsen samt vilka värden 
platsen har, då Jenkins och Hague (2005) även understryker vikten av en bredare inblandning av 
medborgare i planeringsprocesser.   

Dempsey et al. (2009) diskuterar även att människors 'sense of place' och stolthet över ett område 
kan vara en (av flera) faktorer för att se på till vilken grad ett samhälle (community) är socialt 
hållbart. I stora drag så skulle desto stoltare invånare, eller då invånare har en positiv uppfattning 
av platsen innebära att platsen är mer socialt hållbar.  
Sammanfattningsvis går det ur ovanstående teoretiska diskussion och tidigare forskningsresultat 
således att säga att arbete med platsens unicitet, genom planering och urban design kan vara ett 
sätt att bidra till mer socialt hållbara samhällen. Detta är dock delvis beroende på hur 
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planeringsarbetet går till. För att arbeta med platskänslan och platsidentitet med mål om social 
hållbarhet är det av största vikt att involvera brukarna av platsen och ta uppriktig hänsyn till deras 
upplevelse av plats. Utförs planering på detta sätt, finns möjlighet att bidra till en ökad trygghet, 
stoltare invånare med ett ökat engagemang för platsen och samhället, samt att det kan bidra till 
demokrati och öppenhet (med reservation för de ovan diskuterade fallgroparna).  

Som en övergripande sammanfattning redovisas nedan (se figur 2) den lista av bidragande 
faktorer från Dempsey et al. (2009), där författaren av denna studie har tagit sig friheten att 
markera de faktorer som anses går att påverka genom att arbeta med ’a sense of place’ inom 
planering, sett till analys av samtliga delar av kapitel tre och fyra.  

 

Figur 2, Identifierade bidragande faktorer för ökad social hållbarhet möjliga att påverka genom planering 
med hänsyn till människa – plats relationen. (Bildkälla: Dempsey et al. 2009: tabell 1, författarens egna 
markeringar) 

Observera dock att möjligheten att påverka ovanstående faktorer är beroende av hur 
planeringsprocessen med hänsyn till ’a sense of place’ går till. Som exempel ’participation and 
local democracy’ är enbart möjligt att uppnå då brukarna av platsen tillfrågas i en uppriktig 
dialogprocess.  

4.5 Exempel på planeringsmetoder och verktyg 

Detta avsnitt diskuterar kort existerande planeringsverktyg och metoder, med reservation för att 
det med största sannolikhet finns lokala variationer samt ytterligare angreppsätt. Avsnittet ska 
således inte ses som en fullständig kartläggning av existerande metoder. Istället bör avsnittet läsas 
som en bakgrund till den empiriska undersökningen, då det ger en förförståelse till att det finns 
en mängd sätt att angripa människa-plats relationen samt platsens unicitet.  Som en inledande 
iakttagelse har endast en planeringsmetod identifierats som uttalat går ut på att fånga platsens 
unicitet, känsla och identitet (platsens själ) vilken är cultural planning, varav den metoden 
kommer att få något mer uppmärksamhet. Vidare finns det flertalet metoder för att analysera 
plats och då aspekter av ’a sense of place’, vilket diskuteras nedan. Observera att detta avsnitt 
endast ser till metodunderlag och verktyg specifikt framtaget för praktisk planeringspraktik. Det 
existerar självklart annan metodik inom forskningen, men detta hanteras ej här.  
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Vision och målbild 
Det går självklart att ifrågasätta om visioner är, eller ska ses som ett planeringsverktyg i den här 
kontexten. En vision är ju inte som nedan beskrivna metoder och verktyg framtagna för att 
möjliggöra analyser eller för att ge metodstöd i planeringen. Dock så berättar en vision om en 
önskvärd framtid och utveckling. På så vis ger visionen en gemensam målbild och kan verka 
vägledande för planeringsverksamhet. Visioner används således som verktyg för strategisk 
planering på regional och lokal nivå och har på så vis en betydelse för arbete med ’a sense of 
place’.  

När det gäller att planera för en mer hållbar framtid diskuteras ofta vikten av att ha en tydlig 
vision likväl en tydlig målbild (Se exempelvis; Albrecht 2010; Carmona 2009).  De främsta 
argument som lyfts är att en vision ger samtliga aktörer en möjlighet att samlas kring ett 
gemensamt mål samt arbeta för samma sak, förutsatt att samtliga aktörer är överens om visionen. 
Detta möjliggör då för aktörer att arbeta med olika projekt som leder upp till samma mål och 
anses även minska risken för att projekt motverkar varandra. Dock förutsätter detta att det finns 
en enighet kring, samt en gemensam förståelse för visionen.    

Cultural planning  
Cultural planning härstammar från tankeramar om staden som ett integrerat ekosystem där 
fysiska, kulturella, etniska och ekonomiska processer samspelar och skapar stadens platsunika 
kulturella ekologi (Boverket 2015:52), vilka tankegångar bland annat Jane Jacobs är en av 
förgrundarna till (se exempelvis; Jacobs 2005). Cultural planning som modell utvecklades av 
forskaren Colin Mercer (se exempelvis: Mercer 2002: 2006). 

Cultural planning syftar till att främja ett inifrån och ut perspektiv i planeringsprocesser och kan 
således ses som en motpol till uppifrån styrning samt ekonomiskt rationella sätt att driva 
planering (Boverket 2006:54). Inom en cultural planning process är fokus att ta vara på lokala 
initiativ (kultur) och dess påverkan på officiella planeringsprocessen samt erkänna kulturella 
partnerskap som viktiga under längre planeringsprocesser (Boverket 2015). Cultural planning för 
in kulturella perspektiv i planeringen utan att förneka de ekonomiska aspekterna för att på så vis 
bidra till en positiv social, så väl som ekonomisk utveckling (Boverket 2015:54).  

SKL tog år 2010 fram en handbok om cultural planning specifikt anpassad för det svenska 
planeringssystemet (SKL 2010).  I intervjun med planexperten på SKL framkom det att det 
främst var kulturenheten och inte planenheten som ansvarade för framtagandet av handboken. 
Cultural planning beskrivs i handboken som en metod som möjliggör att identifiera vad som är 
unikt med en plats eller platsens själ genom att föra in kulturella perspektiv och kulturella resurser 
i samhällsplaneringen. Kulturella resurser ska förstås i enlighet med den vida definitionen av 
kultur och inbegriper exempelvis konst, litteratur och teater, likväl som kreativa näringar som 
arkitektur, design, mode, turism, samt immateriella värden som religion och framtidstro (SKL 
2010). ”Kultur i cultural planning står för mänsklig utveckling och kommunikation – kort sagt för 
livskvalitet” (SKL 2010:9). På så vis ska cultural planning ses som en metod för att tillvarata 
kulturella resurser i samhällsplaneringen, samt för att aktivt och strategiskt arbeta med 
kulturfrågor kopplat till planering.  

Handboken presenterar nio konkreta steg för att genomföra en cultural planning 
planeringsprocess (SKL 2010). Dessa steg är:  

Förberedelser och förankring: vikten av ett det finns ett politiskt beslut att genomföra cultural 
planning processen betonas. I detta steg genomförs även geografisk avgränsning samt det 
beslutas om arbetets fortsatta organisation och budget. 

Cultural mapping: områdesspecifika kulturella resurser identifieras och beskrivs. Både 
kvantitativa och kvalitativa resurser, styrkor och svagheter lyfts fram i en sådan kartläggning och 
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tanken är att samtliga berörda, invånare, företagare och andra verksamma så som byggherrar ska 
vara delaktiga i kartläggningen. 

Analys: sammanställning och analys av det insamlade materielet genom den kulturella 
karteringen. Resultatet jämförs även med befintlig statistik samt kommunen eller regionens 
befintliga mål.  

Avstämning: avstämning och utvärdering bör pågå under hela processen och ska således 
egentligen inte betraktas som ett steg i sig. En fråga att beakta är exempelvis om arbetet faktiskt 
bidrar till en ökad medvetenhet om kulturella resurser och perspektiv.  

Handlingsplanen skrivs: ta fram förslag till handlingsplan. Beskriver bilden av samhället som 
framkommit i mappingen och analysen, samt identifiera vilka teman som bör utvecklas och 
varför. Se till vilka förslag som bör genomföras samt eventuellt vem som ska ansvara.   

Remissrunda: förslaget går ut på remiss till berörda parter 

Slutarbete- planen antas: finslipning av förslaget efter remissrundan, antagande av förslaget 

Lansering: lansering av planen 

Genomförande, uppföljning och utvärdering: arbete med genomförande av planen samt 
uppföljning och utvärdering av processen.  

Enligt Boverket (2015) nämner flertalet svenska kommuner och regioner i strategier och 
utvecklingsplaner Cultural planning som metodik eller moment för att utveckla 
samhällsplaneringen tvärsektoriellt. Trots detta finns det få erfarenheter av projekt med tydlig 
social dimension som har genomförts fullt ut (Boverket 2015:56). De projekt som har utförts har 
ofta haft sitt ursprung i kulturförvaltningar eller i kulturnämnder, vilket har lett till att kulturella 
aspekter har fått det större utrymmet och att boende.- och samhällspolitiska frågor inte har 
involverats i samma uträckning (Boverket 2015).  

Platsanalyser 
Det finns olika typer av verktyg och metoder för att genomföra analyser av plats och orter, ofta 
kallat platsanalys och ortsanalys. Detta avsnitt diskuterar kort lite generellt kring dessa och lyfter 
några verktyg. För en ingående redogörelse och sammanställning av olika metoder och verktyg se 
exempelvis Boverkets rapport, Lär känna din ort! – metoder att analysera orter och stadsdelar från år 
2006.   

DIVE (Describe, Interpret, Valuate och Enable) är en metod framtagen av Riksantikvarieämbetet 
med syfte att analysera en plats kulturmiljö. DIVE har utvecklats för att ta vara på kulturarvet 
som en kvalitativ och funktionell resurs (Riksantikvaren 2009:3). De engelska orden som utgör 
DIVE, det vill säga Describe, Interpret, Valuate och Enable är även grunden för själva analysens 
olika steg (Riksantikvaren 2009). I describe ser analysen till vad dagens landskap säger om 
ursprung, utveckling och karaktär. I steget av interpret analyseras varför vissa karaktärsdrag och 
element har haft en specifik betydelse för området. I valuate ser analysen till vilka värden 
historiska element har samt värderar vilken utveckling de tål. I enable analyseras hur de utpekade 
viktiga historiska karaktärsdragen och resurserna kan bevaras samt utvecklas (Riksantikvaren 
2009). 

Det finns även olika typer av arkitektoniska analyser som går ut på att identifiera platsens fysiska 
karaktär, exempelvis rationell stadsanalys. Rationell stadsanalys går i stora drag ut på att identifiera 
stadens nätverk, primära element (ex. byggnader) och platsen i sig, med syfte att identifiera vilka 
element som bidrar till en historisk kontinuitet i staden (Boverket 2006:36).  

Vidare särskiljer Boverket (2006:35f) på perceptionsanalyser och fenomenologiska analyser. Där 
ovanstående exempel i rationell stadsanalys ses som fenomenologisk analys. Perceptionsanalys 
fokuserara istället på upplevelsen av platsen.  
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SWOT-analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) lyfts fram av Boverket 
(2006) som ett möjligt analysverktyg för att se till platsens fysiska förutsättningar. SWOT-analyser 
anses även användbart i workshops till att utvärdera kvalitativt material (Boverket 2006).  

Individers upplevelse  

Som nämnts upprepande gånger är ’a sense of place’ inneboende i människors upplevelse av 
platsen. Varför det även har argumenterats för att brukarna bör anses som centrala för 
kunskapsinhämtning. För att nämna kort, utan att gå in på djupet på specifika metoder, studier 
eller vetenskaplig metodliteratur finns det åtskilliga metoder och verktyg för att nå människors 
upplevelse av ett fenomen, i det här fallet plats. Som exempel kan nämnas kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer (där en mer generell introduktion till kvalitativ intervju även ges i studiens 
metodavsnitt i kapitel 2). Enkäter av olika slag riktade till medborgare och övriga aktörer. 
Workshops och dialogmöten med syfte att få svar på den breda frågan om hur människor 
upplever platsen. ’Mental mapping’ eller mentala kartor är ett annat verktyg framtaget av Kevin 
Lynch (1960) vilket går ut på att människor får rita tematiska kartor över ett område vilket kan ge 
ledtrådar till hur platsen upplevs och används.  

Vidare finns det även möjlighet att kartera och undersöka mer tekniskt kring vilket liv som 
faktiskt finns på platsen. Exempelvis genom att kartlägga och inventera vilka aktiviteter som 
finns, hur människor rör sig, med mera. Där exempelvis verktyg som, geografiska analyser, 
inventeringar och space syntax kan vara behjälpliga.  
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5. ’A sense of place’ i svensk kommunal planering 

Detta kapitel redogör för studiens resultat genom att presentera empiriskt material från 
intervjustudien kompletterat av kommunala handlingar. Som tidigare beskrivet fokuserar studien 
på Stockholmsregionen samt inbegriper en nationell utblick genom tre referenskommuner. Se 
kapitel två för redovisning av urval, avgränsning och forskningsdesign.  

Först redogörs för den nationella utblicken med de tre referensexemplen kompletterat av 
intervjun med planexpert på SKL. Därefter följer en översiktlig bild för Stockholmsregionen 
genom att resultatet av screeningen redovisas för. Efter det följer en redogörelse för de fyra 
kommunexemplen i Stockholm. 

Det empiriska materialet redovisas efter respektive kommunexempel samt kategoriserat efter 
teman. De teman som materialet redovisas i är; begrepp samt betydelsen av platsidentitet/platskänsla, 
motivet till att arbeta med platsidentitet/platskänsla, när kommunen arbetar med dessa frågor, med 
fokus på planprocessen, hur kommunen arbetar med dessa frågor det vill säga hur frågorna syns i 
planeringen samt om kommunen använder några specifika verktyg eller metoder. Sista temat är 
upplevda och potentiella hinder för att arbeta med platsidentitet/platskänsla inom den kommunala 
planeringen. Tabell 2 redovisar vad som inbegrips i respektive tema.  Genom denna indelning får 
empirin även en tydlig koppling till ovanstående teoretiska kapitel: Tema ett begreppsutredning 
knyter an till kapitel tre. Tema två, tre och fyra knyter an till kapitel fyra. Sista temat knyter an till 
den studieövergripande frågeställningen om det finns upplevda hinder till att arbeta med ’a sense 
of place’ inom kommunal planering.  

Tabell 2, Förklaring av teman för indelning av empiriskt material 

Teman Förklaring/frågeställningar 

Begrepp och 

betydelse 

Redogör för vad kommunerna själva menar med platsidentitet och 
platskänsla (alternativt om de använder andra begrepp). Vad utrycker 
kommunerna explicit? Vad beskriver och pratar intervjupersonerna 
om när de berättar om kommunens och platsers identitet och/eller 
platskänsla?  

Motiv: 

Är detta ett viktigt och aktuellt ämne för kommunerna? Vilka motiv 
och syften ger kommunerna för att arbeta med 
platsidentitet/platskänsla generellt, samt inom kommunal planering 
specifikt? Finns det ett politiskt intresse för frågorna? 

När:  
I vilka planeringsnivåer och skeden förekommer diskussioner om 
platsens identitet och/eller platsens känsla?  

Hur: 

Hur arbetar kommunen med dessa frågor inom den strategiska och 
fysiska planeringen? Hur arbetar kommunen för att identifiera vad 
som är unikt med en viss plats? Förekommer det några specifika 
metoder och verktyg för att arbeta med detta? Framkommer det 
något i intervjun och eller i dokument som tyder på att de arbetar 
med dessa frågor implicit? 

Hinder: 

Upplever tjänstemännen att det finns några hinder eller försvårande 
omständigheter för att arbeta med dessa frågor inom den 
kommunala planeringen? 

 

I anslutning till respektive kommunredogörelse ges även en sammanfattande analytisk reflektion 
över resultaten under rubriken sammanfattande diskussion. Valet av att redovisa det empiriska 
materialet i kombination med en kortare analys kommer sig av forskningsstudiens upplägg samt 
viljan att minimera risken för extensiva upprepningar. Efterföljande kapitel, övergripande analys, 
redogör för en jämförande analys av studiens totala resultat.   
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5.1 Nationell utblick 
Avsnittet inleds med en sammanfattning av intervjun med planexperten på Sveriges kommuner 
och landsting. Därefter följer en redogörelse för de tre referenskommunerna Gävle, Luleå och 
Torsås. 

5.1.1 Intervju med planexpert på Sveriges kommuner och landsting 

Planexperten på SKL ser att frågor kopplade till identitet ur perspektivet attraktivitet generellt har 
blivit mycket vanligare över tid ute hos kommunerna. När SKL började arbeta med 
stadsutvecklingsfrågor för ungefär femton år sedan, var responsen ute hos kommunpolitikerna 
att det inte går att arbeta med enbart stadsutveckling, utan att samtidigt arbeta med 
landsbygdsutveckling. Idag diskuterar dock planexperten att det har skett en förändring i fokus 
och samtliga kommunpolitiker ser att det är viktigt att arbeta med attraktiviteten i 
kommuncentrat. Planexperten ser att arbete med attraktivitet i städer och orter knyter an till 
identitetsutveckling, då de arbetar med platsens (platsbunden) attraktivitet. Hon trycker på att det 
inte är någon kommun idag som inte vill vara attraktiv.  

Planexperten vill inte uttala sig specifikt, samt framhåller att det är lite vanskligt att säga något 
generellt om när och hur kommuner arbetar med dessa frågor. Men hon framhåller att om vi 
istället talar om begreppet attraktivitet och använder det begreppet ser hon att det har blivit 
extremt starkt begrepp i kommunerna över tid. Där hennes uppfattning är att handel och 
besöksnäring arbetar med detta när det gäller allmänplats, samt att det kan vara aktuella frågor 
även på andra nivåer inom samhällsbyggnads som i genomförandeskeden och exploateringsavtal. 
Planexperten diskuterar även att frågor rörande identitet och attraktivitet kan bli än viktigare idag 
i relation till bostadsbristen där hon uppfattar att många kommuner inte enbart vill bygga billiga 
bostäder utan att de ska bygga bra bostäder 

Under intervjun framkom det att planexperten ser att det inte alltid är planeringssidan inom 
kommunen som arbetar med dessa frågor. När det gäller utveckling av attraktivitet av offentlig 
plats i centrumområden och stadskärnor ser planexperten genom sitt uppdrag att det ofta är 
fastighetsägare, handel och kommunen som tillsammans arbetar med detta.  

Under intervjun framhåller hon även att hennes upplevelse är att flera kommuner, arbetar med 
att hitta sin identitet där hon lyfter fram exemplet Borås. Borås har arbetat mycket med att lyfta 
sitt industriarv med textilindustrin genom konst och textilier i den offentliga miljön, samt att 
Borås arbetar för att få invånarna att stanna kvar i staden och uppleva staden, genom satsningar 
på olika evenemang och marknader där även handeln i staden har varit en drivande part. 
Planexperten framhåller att det är mycket vanligare idag än för tio år sedan, att kommuner arbetar 
med attraktivitet samt att skapa livfulla städer och orter.  

Planexperten anser ändå att samtliga kommuner arbetar med kommunidentitet på något vis, 
exempelvis genom kommunslogans, men att sådant ligger långt ifrån den offentliga miljön som 
hon främst diskuterar i intervjun.  

5.1.2 Gävle kommun 
Gävle kommun har kust mot Östersjön, är geografiskt beläget i södra Norrland, samt tillhör 
Gävleborgs län. Gävle har en geografisk yta på 1 615 kvkm (SCB 2008) och det bor 98 877 
invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt ökat med 
cirka 8,9 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i Gävle kommun är 
Gävle stad.  

Gävle kommuns gällande översiktsplan är från 1990. År 2004 beslutade kommunen om att 
påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Kommunen har valt att dela upp den nya 
översiktsplanen i två delar, en för Gävle stad, vilken antogs 2009 och en för övriga kommunen 
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vilken är under pågående arbete (Gävle kommun 2016a). När det kommer till detaljplanering har 
kommunen sexton detaljplaner och ett planprogram igång för tillfället (Gävle kommun 2016c).  

Gävle kommun har även tagit fram en framtidsvision för hur livet i Gävle ska se ut, Vision 2025. 
Visionen täcker in Gävle som geografiskt område samt kommunkoncernen. Visionen innehåller 
fem strategiska utvecklingsområden varav ett är ”Stöd en utveckling av Gävlebornas stolthet över 
sin kommun och profilera Gävle utåt” (Gävle kommun 2015a:25). Ett annat utvecklingsområde 
som uttrycks i Vision 2025 och som kopplar an till ämnet för denna studie är ”Forma attraktiva 
livsmiljöer” (Gävle kommun 2015a:25). 

Begrepp och betydelse  
Projektledaren för nya översiktsplanen framhåller att platsidentitet och platskänsla är viktiga och 
aktuella frågor på en övergripande nivå. Där hon vidare berättar att platsidentitet och platskänsla 
behandlas i två delar hos Gävle kommun; inom platsvarumärket för Gävle stad, samt för vikt av 
värnande av befintliga värden.  Inom arbetet med platsvarumärket har riktningarna om att Gävle 
är och ska utvecklas till en Havsstad, en Parkstad och en Eventstad framkommit. Projektledaren för 
nya översiktsplanen diskuterade att när det kommer till att utveckla och ta var på unika 
karaktärsdrag samt befintliga värden av plats, inom projekt i Gävle stad, kretsar det mycket kring 
att stärka identiteten av havsstad och ”vända staden mot havet”.   

Projektledaren för nya översiktsplanen berättade att det inte finns någon övergripande 
kommunidentitet, utan att fokus är på Gävle stad och kommunens orter. För staden Gävle vill 
kommunen stärka kopplingar till kusten, stärka identiteten till havet genom olika 
stadsomvandlingsprojekt. Exempelvis förstärka känslan av närhet till vatten genom att anlägga 
kanaler. Hon poängterar att identitetsfrågor vid omvandling av befintliga områden främst 
figurerar i termer om bevarande och att det vid nybyggnation mer kretsar kring att stärka befintlig 
identitet och karaktär genom att stärka och ta vara på befintliga värdena som kulturarv och hav. 
Fokus är på att använda och ta utgångspunkt i det som finns, men även att förstärka och på så vis 
bygga upp något nytt, där det inom Gävle stad är fokus på havsstaden. Det handlar också om att 
bevara historien och kulturarvet hos platser och områden, genom att visa på och tydliggöra 
platsens historia samt bevara och utveckla igenkänningsfaktor hos platsen. 

I intervjun framkom det även att områdens identitet och karaktär spelar en roll då Gävle 
omvandlar stora industriområden. Projektledaren för nya översiktsplanen diskuterade till exempel 
att det har varit ett fokus på att stärka och bevara kulturarvet i den centralt belägna 
industrihamnen som nu utvecklas till ”Gävle strand”. Detta har exempelvis tagit sig i uttryck 
genom bevarande av gasklockor samt att det har varit ett fokus på att använda det som finns på 
platsen, stärka identitet genom att bevara och utveckla. I samrådsförslaget till planprogram för 
Gävle strand etapp 3 står det exempelvis utryckt att ”Det historiska arvet är identitetsskapande 
och ska vara en tydlig referens i den kommande utformningen av publika platser och ny 
bebyggelse.” (Gävle kommun 2015b:5).  

Motiv 
Projektledaren för nya översiktsplanen ser framförallt att platsidentitet och platskänsla kommer in 
i två delar genom arbete med platsvarumärke samt vid vikt av värnande av befintliga värden. Hon 
uppfattar att platsvarumärkesarbetet främst handlar om internmarknadsföring före 
externmarknadsföring, på så vis att platsvarumärket främst riktar sig mot befintliga invånare med 

syfte att stärka identiteten av havsstad för Gävleborna själva, att det handlar om att bygga upp en 
tydlig identitet för Gävle samt utveckla en gemensam plattform för invånarna, med syfte att skapa 
stolta medborgare. Så intervjupersonens upplevelse är att fokus ligger på att skapa en gemensam 
bild för invånarna samt att tanken är att det även ska smitta av sig utåt, det vill säga att 
Gävleborna ska hjälpa till att sprida bilden av Gävle. Detta argument förstärks av 
utvecklingspunkter i Gävle kommuns vision 2025 som poängterar att gävlebornas självbild ska 
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stärkas genom att lyfta fram kommunens tillgångar samt att Gävleborna ska involveras i att sprida 
budskapet om det ”välkomnade Gävle” (Gävle kommun 2015a)  

I intervjun med projektledaren för den nya översiktsplanen framkom det även att frågor om 
platsidentitet har en roll för bevarande av befintliga värden som kultur- och naturmiljö. Det vill 
säga diskussioner om det unika för platser är en del av arbetet kring att identifiera viktiga värden 
som kommunen vill bevara för framtiden.  

Under intervjun diskuterade även projektledaren för den nya översiktsplanen kopplingen mellan 
platsidentitet/platskänsla och social hållbarhet. På så vis att hon ser sociala hållbarhetsmotiv till 
att arbeta med frågor kring vad det är som gör platser unika. Där hon framhöll att det är av vikt 
att ta vara på hur människor rör sig i staden samt hur och vart mötesplatser uppstår. Hon 
diskuterade vidare att platsers känsla är av vikt för individers upplevelse av trygghet. 
Projektledaren för nya översiktplanen såg även vikten av att undersöka och ta vara på hur 
människor rör sig, då det ökar möjligheten att influera flöden, vilket skulle kunna skapa bättre 
integration mellan stadsdelar. Hon poängterade här att det är av vikt att skapa offentliga 
kontaktytor, genom att bygga upp en känsla hos och ge innehåll till, de offentliga platserna samt 
se till att de ”jackar in” i den privata kvartersmarken på ett bra och tydligt sätt. Hon ser även 
potential till att frågor om platsidentitet och platskänslan kan få ett större utrymme i planeringen i 
samband med att de sociala hållbarhetsfrågorna lyfts politiskt. På så vis att det kommer bli ett 
större fokus på hur kommunen ska jobba med det sociala perspektivet kopplat till fysiska miljöer.  

Projektledaren för nya översiktsplanen ser att det finns ett tydligt politiskt intresse för frågor som 
rör identitet på en övergripande nivå för Gävle stad, med fokus på ”Havsstaden”. Hon utrycker 
även att hon ser ett tydligt politiskt intresse i arbetet med nya centrumplanen, då det sker politisk 
diskussion kring vad det är som gör platsen unik, samt kring utformning av platser. Vision 2025 
pekar också på att det finns ett politiskt intresse för dessa frågor då visionen togs fram för att visa 
på hur livet i Gävle ska se ut i framtiden och ”Den beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle 
och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern.” (Gävle 
kommun 2015a:25). Den beskriver dock ingen utförlig framtidsbild i sig utan fokuserar på fem 
utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde som beskrivs vilket tydligt kopplar an till studien är 
”Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt” (Gävle 
kommun 2015a:25). Där det ”välkomnade Gävle” nämns som en del av marknadsföringen av 
Gävle (ibid.:25). Tankar om hur detta ska uppnås presenteras nedan efter rubriken hur.  

Det poängterades även i intervjun att olika kommunala avdelningar närmar sig frågor på olika sätt 
och då är en övergripande identitet viktigt, som tjänsteman blir man trygg i vad kommunen vill 
och vilka mål som finns. Visionsarbete och målbilder fungerar då som verktyg i planeringen.  

När 
Projektledaren för översiktsplanen framhåller att dessa frågor främst tar plats på mer 
övergripande geografiska nivåer som stads- och ortsnivå. Hon framhåller vidare att kommunen i 
regel inte arbetar med betydelsen av plats och platsidentitet i speciellt stor utsträckning på 
detaljplanenivå utan att planprogramsnivå är den mest detaljerade nivå. Det vill säga kommunen 
lyfter inte fram betydelsen av plats på samma sätt i detaljerade nivåer som i mer övergripande 
nivåer, undantaget de områden som frontar mot havet.   

Personligen ser intervjupersonen att det skulle vara fördelaktigt med ett ökat fokus på dessa 
frågor inom de mer detaljerade nivåerna. Idag är det mer att dessa frågor diskuteras på 
övergripande nivåer som i översiktsplan och vision och att översiktsplanen därefter är vägledande 
för detaljplanerna. Projektledaren för översiktsplanen framhåller exemplet Gävle strand, där det 
är tydligt att den övergripande identiteten ”havsstad” har påverkat utvecklingen  

Vidare poängterar projektledaren för översiktsplanen att frågor om platsidentitet och vad som 
utgör det unika för en viss plats främst kommer in i tidiga skeden av en planprocess vid 



45 
 

framtagande av mer övergripande planer och program. Så dessa frågor diskuteras främst i tidiga 
skeden på mer övergripande planeringsnivåer, som större planprogram.  

Hur 
I intervjun med projektledaren för den nya översiktsplanen framkom det att Gävle idag arbetar 
med att ta fram ett platsvarumärke för Gävle stad, vilken handlar mer om kommunikation där 
fokus är på vad Gävle står för. Planeneheten har inte ansvar för arbetet med platsvarumärket utan 
det är främst kommunikationsenheten och kommunstyrelsen som driver arbetet. I arbetet med 
att ta fram platsvarumärket utfördes intervjuer med medborgare, olika intressegrupper, och 
näringsliv med hjälp av konsultstöd. I dialogen kretsade frågorna kring vad Gävle är och står för. 
Detta resulterade i vision 2025 och tankar om att Gävle ska närma sig vattnet bli en Havsstad, 
Parkstad och Eventstad. Vision 2025 ”beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle och ska 
fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern.” (Gävle kommun 
2015a:25). I arbetet med platsvarumärket arbetas det även med symboler och landmärken som 
”Gävlebocken”. 

Till stor del ska Vision 2025 utvecklingsområde ”Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över 
sin kommun och profilera Gävle utåt” (Gävle kommun 2015a:25) uppnås genom att tydliggöra 
Gävle kommuns roll som motor för närregionen Gästrikland samt Gävleborg men även 
tydliggöra Gävles roll som en del av Stockholm-Mälardalsregionen (Gävle kommun 2015a). Detta 
ska även uppnås genom att stärka gävlebornas självbild, genom att lyfta fram de tillgångar som 
finns i kommunen samt de ”goda arbeten” som utförs i kommunen (Gävle kommun 2015a). 
Målet är även att Gävleborna ska involveras i att sprida budskapet om det ”välkomnade Gävle” 
vilket är en del av Gävles marknadsföring (Gävle kommun 2015a). 

Av intervjun med projektledaren för den nya översiktsplanen framkom det att Gävle kommun 
inte har någon uttalad övergripande kommunidentitet. Istället finns det en för Gävle stad samt 
separat framtagna ortsidentiteter. Det vill säga kommunen talar inte om en specifik 
kommunidentitet, utan talar istället om Gävle stads identitet som Havsstad, Parkstad och 
Arenastaden/Eventstaden.  

Projektledaren för nya översiktsplanen framhöll att just ”havsstaden” har fått ett stort fokus och 
genomslag i den fysiska planeringen av Gävle stad. För staden Gävle vill kommunen stärka 
kopplingar till kusten, stärka identiteten till havet genom olika stadsomvandlings projekt som i 
Gävle strand där de har förstärkt den havsnära känslan genom att anlägga en kanal och ”vända 
staden mot havet”. Projektledaren för nya översiktsplanen framhöll att andra avdelningar på 
kommunen som arbetar mer med ombyggnation och gestaltning har en tydligare koppling till 
identiteterna ”eventstad” och ”parkstad” exempelvis i arbetet med vårdande av befintliga parker.  

När det kommer till specifika verktyg och metoder kring hur Gävle kommun arbetar praktiskt 
med dessa frågor berättar projektledaren för översiktsplanen att det inte finns något direkt 
verktyg eller strategi som handlar specifikt om platsidentitet. Dock framhöll hon att de nu arbetar 
fram en strategi om hur kommunen ska förhålla sig till höga byggnader, vilket intervjupersonen 
ändå menar på något vis kopplar an till känslan och identiteten hos Gävle. Vidare diskuterade 
hon att olika antagna inriktningsmål och visionen fungerar som verktyg i den fortsatta 
planeringen, exempelvis arbetar de utifrån arenorna i eventstaden, havet i havsstaden, grönytor 
parkstaden.  

Projektledaren för översiktsplanen framhåller även att Gävle kommun har arbetat mycket med 
ortsanalyser i kombination med medborgardialog för att identifiera och lyfta identiteten hos de 
mindre tätorterna. Där fokus har hamnat mycket på att se till kultur- och naturmiljö, samt att ta 
vara på bruksmiljöerna för att hitta och lyfta identitet. Syftet med detta arbete har varit att ny 
utveckling av orter ska passa in och förstärka befintlig karaktär på orter. Projektledaren för 
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översiktsplanen framhåller att bland annat Kevin Lynch idéer om barriärer, noder och 
landmärken har fungerat som en utgångspunkt för ortsanalyserna.  

Projektledaren för översiktsplanen framhåller att medborgarna främst tillfrågas i inledande skeden 
på mer övergripande nivåer, utöver det lagstadgade samrådet. Som exempel pågick stora 
diskussioner med näringsliv och medborgare, med fokus på vad Gävle är, i arbetet med Vision 
2025. Projektledaren för nya översiktsplanen framhöll att kommunen i arbetet med 
ortsanalyserna och i framtagande av program för orterna gick ut med inledande dialoger för att 
samla in åsikter. I sambandmed detta ställde de även ut vad medborgarna har tyckt förut samt 
vad kommun anser i nuläget. Projektledaren för nya översiktsplanen berättade att kommunen i 
medborgardialogerna för ortsanalyserna ställde frågor kring attraktiva livsmiljöer, om platsen 
förmedlar trygghet, om det finns en öppenhet samt frågor om hur viktig ”Bruksorten” är enligt 
medborgarna. Projektledaren för översiktsplanen poängterade att dessa ortsanalyser senare går in 
som planeringsunderlag vid utveckling av platser inom orten, samt i arbetet med översiktsplanen.  

Projektledaren för översiktsplanen framhöll även att medborgarna alltid tillfrågas i varje 
detaljplaneprocess. Dels genom det lagstadgade samrådet samt ibland även i inledande skeden. 
Kommunen har dock ingen specifik modell för medborgardialog.  Vid översiktsplanearbete och i 
arbetet med ortsanalyserna var det mer öppna dialoger i tidiga skeden där fokus var på att utföra 
en form av SWOT genom att samla in åsikter om brister och styrkor. Projektledaren för 
översiktsplanen framhåller även att det handlar om att identifiera vad det är vi strävar efter. Ute i 
orterna är syftet således att ta reda på vilka värden som finns i orten samt hur planeringen i och 
med ny utveckling kan skapa mervärden av det som finns. I större industriomvandlingsarbeten 
eller i andra utvecklingsområden där det i stort inte finns någon befintlig befolkning presenterar 
kommunen ofta färdiga förslag och visioner för området i medborgardialogen vilka medborgarna 
får komma med åsikter kring. 

Att kommunen vill satsa på dialog med medborgarna i planprocesser är även synligt genom den 
gällande översiktsplanen, där det i förordet till program för översiktsplan står att programmet är 
framarbetat i dialog med medborgarna som prioriterat arbetssätt (Gävle kommun 2010). Dialog 
med medborgarna nämns även som den röda tråd som ska genomsyra det fortsatta arbetet med 
den nya översiktsplanen (Gävle kommun 2010). Möjligheten att vara delaktig i utformning av sin 
närmiljö nämns även som en hållpunkt Vision 2025 för utvecklingsområdet ”Forma attraktiva 
livsmiljöer” där det poängteras att alla ska ha möjlighet att vara delaktig i utformning av sin 
närmiljö (Gävle kommun 2015a:25).  

Utöver ortsanalys och medborgardialog arbetar Gävle kommun även med landskapsanalyser och 
bebyggelseinventeringar.  Projektledaren för översiktsplanen skulle gärna se att kommunen 
arbetade fram ett verktyg för enkla platsanalyser att använda i detaljplanernivå, vilket hon har 
arbetat med i en tidigare kommun. Genom ett systematiserat verktyg måste kommunen och 
byggherrar sätta ord på hur de har tagit hänsyn till platsen, vilket enligt intervjupersonen tydligt 
öppnar upp för diskussion kring platsen och dess utveckling.  

När det kommer till om kommunen själv främst arbetar med dessa frågor eller om kommunen 
tar in konsultsstöd i arbetet med att identifiera platsidentitet och känsla påpekar projektledaren 
för översiktsplanen att det ser väldigt olika ut i olika projekt. När det kommer till ortsanalyserna 
utförde kommunen själv arbetet, men exempelvis i framtagandet av programarbetet för projektet 
Gävle strand och i områden som ”frontar mot havet” har kommunen tagit in konsultstöd där 
konsulter har varit delaktiga i gestaltningsarbetet. Vidare framkommer det att konsulter ofta har 
använts för inhämtande av idéer men hon poängterar att det ser väldigt olika ut kring vad och när 
konsulter har tagits in. Konsulter var exempelvis även inblandade när de hittade identiteten kring 
havsstaden.   

 



47 
 

Hinder 
Projektledaren för den nya översiktsplanen upplever egentligen inte några direkta hinder till att 
arbeta med dessa frågor. Hon framhåller att det mer handlar om att hitta arbetssätt och verktyg 
för att arbeta med frågorna. Dock framhåller hon att det är av vikt med en mer tydlig efterfrågan 
från politiker mot planavdelning samt från planavdelningen mot byggherrar för att lyfta 
betydelsen av platsers identitet i utformning av ny bebyggelse.   

I intervjun framkom det även att projektledaren för nya översiktsplanen ser att det kan vara svårt 
att nå ut till medborgarna inom dessa ämnen, då det är stora och svåra ämnen att fråga 
medborgarna om. Där menar hon att det hänger mycket på pedagogik och att det ställer stora 
krav på personen som leder dialogen, att dialogen faktiskt ger svar på rätt frågor.  

Hon framhåller även att det handlar om att göra utrymme för frågan om vad det är som sätter 
identiteten på en plats, i detaljplaneringen. Då detaljplanering redan inbegriper så pass många 
olika delar och aspekter är det viktigt att göra utrymme för att arbeta med dessa frågor inom 
detaljplanering.  

Sammafattande diskussion  
Det som framkommit i intervjun tyder på att identitet och platskänsla, det unika för en plats i 
Gävle idag främst fokuserar på fysiska aspekter. Historiskt arv och natur är det som lyfts tydligast 
som identitetsskapande aspekter, därefter syns även mänsklig aktivitet, vilket är tydligt i 
identiteten ”eventstaden” eller ”arenastaden”.  I intervjun diskuterade översiktsplaneraren att 
arbete med platsers identitet eller unicitet både kretsade kring att bevara befintliga värden och 
historia men även kring att förstärka en identitet och skapa något nytt.  

Sett till de av studien tre identifierade huvudområden gällande möjliga motiv och mål för att 
arbeta med platskänsla och platsidentitet i kommunal planering, (se kap.4) går det att se att Gävle 
kommun idag främst arbetar med de två första motiven. Marknadsföring genom platsvarumärket 
samt att det i intervjun framkom att kommunen ser en vikt av värnande av befintliga värden. Av 
intervjun framkom det även att översiktsplaneraren ser att det finns en möjlighet till att 
kommunen i framtiden kommer att ge ett större utrymme till de sociala och immateriella 
aspekterna av ’a sense of place’. Där hon såg att dessa frågor kan få ett större utrymme i 
planeringen då frågor om social hållbarhet lyfts politiskt. Det vill säga översiktsplaneraren ser 
potential till att lyfta dessa frågor genom arbete med social hållbarhet. Det fördes även argument 
om att bevara och utveckla igenkänningsfaktorn av plats. Just argumentet av igenkänningsfaktor 
av plats kopplar även an till platstillhörighet så som Low & Altman (1992:10) beskriver det med 
möjlighet för individen att skapa en känsla av daglig trygghet, genom platsens förutsägbara 
strukturer och faciliteter.  

Det har även tydligt framkomit att kommunen tillfrågar kunskapen om plats hos sina medborgare 
genom olika dialogprocesser vid identifiering av det unika hos en viss plats. Dock så framkom det 
i intervjun att det finns en problematik kring att nå ut till medborgarna om dessa frågor, samt att 
faktiskt få svar på rätt frågor.    
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Tabell 3, Sammanfattning av resultat: Gävle kommun 

Tema Resultat Gävle kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Det som lyfts fram som identitetsskapande eller det unika för en viss plats, är främst fysiska 
strukturer i form av kulturhistoriska miljöer och kulturhistoriska byggnader, men även volym 
och skala på bebyggelse tas upp, exempelvis i diskussioner kring strategi för höga byggnader. 
Ytterligare nämns natur och landskap i och med havet och havsstaden.  Arbetet med 
platsidentitet och platskänslan handlar mycket om att bevara och utveckla befintliga 
karaktärsdrag, i form av natur och kulturlandskap samt byggnader, med syfte att visa på 
platsens historia samt bevara och utveckla igenkänningsfaktorn hos platsen.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till:        
- Fokus på att skapa en stolthet hos Gävleborna och att bygga upp en gemensam bild med, 
samt för invånare, samt delsyftet att detta ska bidra till positiv marknadsföring av Gävle 
kommun.  
- Marknadsföra Gävle mot nya invånare, företagare och besökare. Särskilja Gävle från andra 
kommuner 
- Viktiga frågor för att identifiera vilka (främst fysiska) värden som är av vikt att bevara vid 
omvandling av plats.  
- Motiv till social hållbarhet, då intervjupersonen ser att arbeta med dessa frågor på en mer 
detaljerad nivå kan leda till en ökad trygghet, stolthet, trivsel hos invånarna samt förbättrad 
integration mellan stadsdelar. Intervjupersonen ser även att dessa frågor kan komma att få ett 
större utrymme i samband med att de sociala hållbarhetsfrågorna lyfts politiskt 
- Vikten av en övergripande identitet som gemensam plattform för samtliga parter, vilken kan 
vara utgångspunkt för kommunens verksamhet. Övergripande identitet här uttryckt i Vision 
2025 och målbilder blir då något kommunens avdelningar och tjänstemän kan luta sig mot och 
känna sig trygga i att de vet vad kommunen står för, samt vart kommunen vill. 

När:  

Gävle kommun arbetar främst med platsidentitet och platskänsla på en stads- och ortsnivå. 
Vidare diskuteras dessa frågor främst i tidiga skeden vid framtagandet av större planprogram. 
Gävle arbetar inte med detta i någon större utsträckning på kommunnivå eller 
kvarters/stadsdelsnivå förutom då det gäller utveckling i havsnäralägen. Stads- och ortsnivån 
är fokus och fungerar även vägledande för planeringsarbete på andra nivåer, samt i viss 
utsträckning styr vilka projekt som ska utvecklas och satsas på, vilket är tydligt då havstaden 
har lett till att kustnära lägen prioriteras.  

Hur: 

Det är tydligt att övergripande identitetsbilder som "havsstaden" sipprar ner i den fysiska 
planeringen, där fokus hamnar på hur det går att realisera "havsstaden" fysiskt. Som metod för 
att identifiera det unika med en plats är det tydligt att Gävle har fokus på befintliga 
medborgare och använder medborgaranas samt övriga intressegruppers perspektiv för att 
identifiera vad som är bra/dåligt och unikt med plats på en stad och ortsnivå. Vilket tyder på 
en vilja att ge hänsyn till relationen mellan människa och plats samt människors upplevelse av 
plats. Kommunen använder även ortsanalyser där Kevin Lynch idéer inspirerar med att 
identifiera barriärer, noder, och landmärken. Kommunen arbetar även med landskapsanalys, 
kulturmiljöprogram och andra övergripande planeringsunderlag.      

Hinder: 

Projektledaren för den nya översiktsplanen upplever inte några egentliga hinder för att arbeta 
med dessa frågor utan att det mer handlar om att hitta arbetssätt och verktyg för att jobba med 
detta, där det exempelvis framhålls att det ställer stora krav på pedagogik i dialog med 
medborgare för att ställa, samt få svar på rätt frågor. Det framhålls även att det är viktigt med 
en tydlig efterfrågan från politiken, samt att det måste ges utrymme för dessa frågor inom den 
mer tekniska detaljplaneringen.   

5.1.3 Luleå kommun 
Luleå kommun tillhör Norrbottens län och är då geografiskt beläget i norra Sverige med kust mot 
Östersjön. Kommunen har en geografisk yta på 2 110 kvkm (Luleå kommun 2015a) och det bor 
76 088 invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt 
ökat med cirka 6,2 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i Luleå 
kommun är Luleå stad.  
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Luleå kommuns gällande översiktsplan består av fyra riktningar och sex program vilka antogs år 
2013 (Luleå kommun 2015b). Riktningarna anger vad som är viktigt att uppnå fram till år 2025 
och programen visar vad kommunen ska fokusera på fram till år 2020. Översiktsplanen beskrivs 
genom detta som plattformen för kommunens strategiska arbete med att nå vision om ett hållbart 
Luleå år 2050 (Luleå kommun 2015b). När det gäller detaljplanering pågår arbete med 22 
detaljplaner för tillfället (Luleå kommun 2015c). 

Begrepp och betydelse  
Av intervjun men Luleås avdelningschef för stadsplanering framkom det att kommunen i stort 
arbetar mycket med platsidentitet, speciellt tydligt inom arbetet med Luleå stads platsvarumärke. 
Något som tydligt visar på detta är även att Luleå vann ”placebrander of the year 2015” 5 (Luleå 
kommun 2015d).  

Av intervjun framkom det att kommunen i samarbetet med Luleå tekniska universitet och en 
kommunikationsbyrå har arbetat fram en varumärkesplattform för Luleå stad, vilken ska 
uppdateras under april 2016. Stadsplaneringschefen framhåller att varumärkesplattformen ska 
svarar på vad Luleå är. Där det framhålls att Luleå är en stad, Luleå är en kuststad och Luleå är en 
vinterstad. Planchefen uppfattar det som att det är fokus inom varumärkesbygget är på att ta fram 
bilder som visar på en modern stad, visa på att Luleå är en industristad men en modern 
högteknologisk stålstad. Stadsplaneringschefens upplevelse är att fokus ligger på att vända bilden 
av och visa på att Luleå är en modern stad med högteknologiskindustri, samt att visa på att även 
om Luleå ligger uppe i norr så är det inte långt borta, Luleå är nära Sverige och Europa. Fokus 
ligger då mycket på att utveckla Luleå till en modern stad men planchefen framhåller att hon och 
planerarna ser värdet av att bevara kulturmiljöer och historiska byggnader, dock framhåller hon 
att detta är en något känslig fråga i kommunen där ”bevara” ses som hinder för utveckling vilket 
har lett till att planerare delvis ses som bakåtsträvande.  

En av riktningarna i översiktsplanen är ”Lyft identiteten som kuststad året runt” (Luleå kommun 
2011). Här lyfter kommunen fram att Luleå är en kuststad med hamnar och farleder som ger 
Luleå både historia och en framtid som sjöfartsstad.  De lyfter även fram att kusten, skärgården 
och öarna ger kommunen dess mest naturliga identitet samt att närheten till naturen och havet är 
tydlig överallt, till och med i Luleå stadskärna (Luleå kommun 2011).  

Stadsmiljöprogrammet för Luleå centrum antaget år 2004 har ett kapitel som heter specifikt 
”stadens identitet”. Stadsmiljöprogrammet syftar till att göra Luleå stads centrum till en vackrare 
och mer attraktiv plats att vistas i genom att sätta upp mål och riktlinjer, programmet innehåller 
även riktlinjer för hur Luleås identitet kan stärkas och särskilda kvaliteter kan utvecklas. Stadens 
identitet beskrivs i stadsmiljöprogrammet som rutnätsstaden, sjöstaden och vinterstaden (Luleå 
kommun 2004). Identiteten som rutnätsstaden beskriver stadens specifika karaktär genom den 
fysiska strukturen av att centrumets kvarter har en rätvinklig rutnätsstruktur, vilket är ett arv från 
stadsplanen som upprättades efter branden 1888.   

Luleås stads identitet som Sjöstaden beskrivs genom sitt geografiska läge på en halvö vid 
Luleälvens utlopp. Det motiveras även med hamnverksamheten i centrum vilken var i drift in på 
1900-talet. De skriver specifikt att det är viktigt att de gamla hamnområdena tas tillvara på och 
utvecklas för att vidarutveckla Luleå som sjöstad. Utöver det nämner programmet även att 
stadens rutnätsstruktur är viktig för kontakten med vattnet, samt att sikten mot vattenytor ska 
bevaras och prioriteras (Luleå kommun 2004:7).  

Identiteten som vinterstaden beskrivs genom stadens nordliga läge och de klimatförutsättningar 
det medför med långa vintrar. Det beskriver även vintern med snö och is som ett vanligt inslag i 

                                                           
5
 Placebrander of the year är ett pris som tilldelas av företaget Placebrander AB, vilket är ett företag som 

beskriver sig som att de sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring.  
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stadsmiljön och som en tillgång där exempelvis sjöisen utgör ett av stadens viktigaste offentliga 
rum för utflykt och möten (Luleå kommun 2004:8). Kapitlet diskuterar även specifikt centrums 

entréer, specifikt då centrum ligger på en halvö som viktiga för hur staden uppfattas (Luleå kommun 
2004).   

Då ”platsidentitet” diskuterades som koncept i intervjun var det främst fokus på de fysiska 
strukturerna som bebyggelsestruktur, men stadsplaneringschefen framförde även tankar om 
platsers ”själ” det vill säga kanske något djupare och mer odefinierbart. Stadsplaneringschefen ser 
även att det som människor gör mellan husen skapar identiteten och själ. Det vill säga den 
mänskliga aktiviteten och rörelsen i staden mellan husen är med och skapar platsens själ.  

Motiv 
I intervjun med stadsplaneringschefen framkom det att Luleå kommun ser att det är viktigt att 
arbeta med dessa frågor, då det ses som viktigt att ”sätta Luleå på kartan”. Det ses som viktigt för 
att få fler att vilja bo och leva inom kommunen samt för att attrahera mer näringsliv, vilket syns i 
arbetet med platsvarumärket.  På Luleås kommun hemsida går det att läsa att Luleå har arbetet 
med platsvarumärket och konceptet ”Luleå original Story” sedan 2011, där de framhåller att 
kärnan i platsmarknadsföringen ska vara Luleåbornas egna berättelser om staden och att 
Luleborna då ska fungera som ambassadörer för staden. På hemsidan motiveras arbetet med 
platsvarumärket med ”insikten att människor i allt större utsträckning söker efter stadens unika 
själ när de ska välja studie-, företagsetablerings- eller bostadsort” (Luleå kommun 2015e). Det 
övergripande målet som nämns för arbetet med Luleås varumärke är att öka antalet inflyttare 
samt företag (Luleå kommun 2013; 2015e). Stadsplaneringschefen framhöll även att det är ett 
fokus på att medborgarna ska känna sig stolta över kommunen och på så vis vara ambassadörer 
för kommunen, vilket även syns tydligt i varumärkesplattformen då ”berättelserna om Luleå” ofta 
presenteras genom profiler på Luleåbor (Luleå kommun 2013). Stadsplaneringschefen framhöll 
att det är starka profiler i all marknadsföring.  

Stadsplaneringschefens upplevelse är att arbete med platsidentitet i Luleå stad i mycket handlar 
om att vända bilden av Luleå till att uppfattas som en modern stad. Att platsvarumärket är 
mycket näringslivsinriktat, men att det också hanterar mer mjuka värden genom att presentera 
livet i Luleå och event i Luleå där stadsplaneringschefen upplever att det riktar sig mot unga 
människor. I intervjun framkom det även att syftet är att skapa gediget stolta Luleåbor och med 
tanken att de i förlängningen ska kunna fungera som ambassadörer. För att uppnå stolta Luleåbor 
och kunna erbjuda besökare ”fantastiska upplevelser” är det enligt stadsplaneringschefen viktigt 
att arbeta med att skapa trivsamma miljöer i staden.   

Från stadsplaneringens håll är uppgiften att se på hur platsvarumärket tar sig i uttryck i staden. 
Som stadsplaneringschefen framhöll, säger Luleå att Luleå är en kuststad är det viktigt att 
motverka och bygga bort barriärer till vattnet, hon berättar att det idag är stora vägar mellan 
staden och vattnet. Det vill säga av intervjun framkom det, om inte helt uttalat att 
stadsplaneringschefen idag kanske ser ett glapp mellan den fysiska miljön och platsvarumärket. 
Stadsplaneringschefen framhöll även att kommunen hittills inte har sett att den fysiska 
planeringen bidrar till identiteten, men att den synen är på gång att ändras då fokus idag även är 
på hur platsvarumärket kan realiseras fysiskt genom planering. I det arbetet arbetar de mycket 
med målkonflikter, exempelvis mellan kuststad och dagens vägar som barriär mot vattnet. Vidare 
arbetar de även på en mer detaljerad nivå med motivet att se till vad och vilka platser i den fysiska 
miljö som stärker identiteten. Motivet är då även att identifiera rent fysiskt vad ”vi är” (staden 
och kommunen) samt att sätta ut riktlinjer mot vad vi vill vara, där platsvarumärket redan är 
vägledande.   

Då platsvarumärket framhäver en attraktiv, spännande och modern stad pågår arbete med att 
identifiera hur det syns i staden idag rent fysiskt och hur det kan bli tydligare. I intervjun 
framkom det även att det finns ett stort politiskt intresse för platsmarknadsföring och att stärka 
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Luleå generellt. Stadsplaneringschefen framhöll även att det är ett stort intresse för att prata om 
detta (vad är Luleå) i fysisk utveckling, samt att det ofta blir heta ämnen som skapar debatt 
gällande om kommunen exempelvis ska riva eller bevara äldre byggnader. Intervjupersonen 
framhöll att det sker mycket politisk debatt kring platsen Luleå men att de hittills inte har landat i 
vad Luleå är, det vill säga vad som bör bevaras och vad som bör utvecklas. Stadsplaneringschefen 
ser således att kommunen vill och kommer att arbete mer med dessa frågor inom den fysiska 
planeringen.   

Stadsplaneringschefen ser även motivet till att arbeta med platsers själ och hjärta för att kunna 
skapa platser där invånare ska känna sig stolta, trivas och må bra i Luleå. Det vill säga hon ser att 
det ger sociala värden på så vis att det ökar människors trivsel och välmående. Hon framhåller 
även att dessa sociala värden kan resultera i ekonomiska värden med fler investerare, exempelvis 
fler investerare för bostäder.  

Men generellt så är fokus i Luleå när det kommer till platsidentitet att skapa, eller vända bilden av 
Luleå till en attraktiv modern stad med god tillgänglighet till världen, vilket ska attrahera invånare 
och näringsliv samt generera stolta invånare och ambassadörer.  

När 
Som nämnt arbetar kommunen på en mer kommunikativ nivå med platsvarumärket. När det 
kommer till kommunens planering framkom det i intervjun med planchefen att frågor om 
identitet främst hanteras på en övergripande strategisk nivå genom översiktsplanen där 
kommunens styrkor är identifierade. Stadsplaneringschefen menar även att arbete med platsers 
identitet och unicitet blir vanligare även på mer detaljerade nivåer exempelvis i fördjupade 
översiktsplaner. Hon framhåller dock att detta arbete är i sin linda, men att det är något som hon 
ser att planeringen både vill och kommer att arbeta ännu mer med. I de fördjupade 
översiktsplanerna handlar det mer om platsernas karaktär och hur kommunen ser på sina platser.  
Vidare så hanteras dessa frågor främst i tidiga skeden av planprocesser.  

Hur  
I intervjun med stadsplaneringschefen framkom det att arbetet med att ta fram 
varumärkesplattformen drevs av kommunens tillväxtkontor med hjälp av en extern 
kommunikationsbyrå, och att planenheten hittills inte har varit inblandad i någon större 
utsträckning. Varumärkesplattformen grundar sig i Lulebors berättelser om Luleå och den 
framhåller bland annat att ”Alla platser har sin unika story, inte en utan flera. Platsen är de 
samlade berättelserna eller rättare sagt; de berättelser som många känner igen sig i och gärna 
återberättar. Ju fler som berättar, desto starkare varumärke” (Luleå kommun et al. 2013:2). Det 
övergripande målet för arbetet med Luleås varumärke är som nämnt ovan, att öka invånarantalet 
och antalet inflyttare (Luleå kommun 2013). Planchefen framhöll även att det är ett fokus på att 
medborgarna ska känna sig stolta över kommunen och därefter vara ambassadörer för 
kommunen, vilket även är tydligt i varumärkesplattformen (Luleå kommun 2013).  

Platsvarumärkesarbetet startade genom att kommunstyrelsen gav utvecklingskontoret i uppdrag 
att marknadsföra Luleå med syftet att öka antalet invånare. kommunen tog därefter hjälp av Luleå 
tekniska universitet för att undersöka och analysera vilka uppfattningar, värden och styrkor som 
Luleborna ser med platsen. De tre kärnvärden som kom fram var; naturlig, lugn och nytänkande. 
Därefter upphandlades en kommunikationsbyrå som skulle konkretisera utveckla och 
kommunicera Luleå som platsvarumärke (Luleå kommun 2013). Således har konsulter varit 
projektledare och drivit arbetet med att ta fram platsvarumärket. Av intervjun med 
stadsplaneringschefen framgick det även att detta arbete inbegrep omfattande medborgarenkäter 
där syftet var att få svar på vad som är unikt för Luleå.   

Stadsplaneringschefen framhöll att kommunen tidigare inte har sett kopplingen mellan 
varumärkesplattformen och den fysiska planeringen, men att de i dagsläget har börjat inse vikten 
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av att förstärka platsvarumärket i den fysiska miljön. Stadsplaneringschefen framhöll vikten av att 
Luleås profil som exempelvis kuststad måste synas och vara sann då du rör dig i den fysiska 
miljön. En tolkning av intervjusamtalet är att stadsplaneringschefen kanske inte ser att 
platsvarumärket är helt tydligt i staden idag men hon framhöll också att den fysiska planeringen 
börjar ta plats i varumärkesarbetet på så vis att kommunen börjar se betydelsen av att realiserar 
varumärkesplattformen fysiskt. Stadsplaneringschefen framhåller att detta arbete är i sin linda och 
menar att inom kommunen så har den fysisk planering tidigare setts lite som bakåtsträvare som 
vill bevara.  

I översiktsplanen står det uttryckt att kommunen främst ska stärka identiteten som kuststad 
genom att utveckla ett attraktivt centrum med tydliga kopplingar till vattnet genom exempelvis 
promenadstråk. Vidare ska de utveckla skärgården, satsa på att uppehålla puls i staden året om 
genom idrott och kultur, samt ta vara till närheten till vatten och natur vid ny bebyggelse (Luleå 
kommun 2011) 

Stadsplaneringschefen framhåller att de inte har arbetat lika mycket med dessa frågor inom den 
fysiska planeringen som inom det strategiska platsvarumärket. När det kommer till hur 
kommunen arbetar med dessa frågor inom planeringen framhöll stadsplaneringschefen vidare att 
de inte har något systematiserat arbetsätt eller specifika metoder, utan att det är upp till de 
enskilda planerarna och arkitekterna. Dock nämnde hon att de har börjat se till och ta influenser 
av cultural planning.  

Som exempel på hur dessa frågor kommer med i den fysiska planeringen framhöll 
stadsplaneringschefen det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan över Luleå centrum, 
där arbetet handlar mycket om identitet. Där pågår ett arbete med att identifiera vad som är 
Luleås identitet, exempelvis kartlägger och analyserar de vad som är Luleås bebyggelsemässiga 
identitet. I intervjun framkom det att de i arbetet med den fördjupade översiktsplanen inte 
genomförde en omfattande medborgarundersökning som i arbetet med platsvarumärket, utan att 
de istället arbetade mer målinriktat genom att fråga arkitekter om Luleås fysiska identitet samt 
vilka platser som är viktiga att förstärka. Därav framkom det i intervjun att den fördjupade 
översiktsplanen för centrum har en mer klassisk PBL process, samt att de använde sig utav 
platsvarumärket då medborgarna var med i framtagandet av den. 

Stadsplaneringschefen framhöll vidare att människors upplevelse av plats ges hänsyn till via dialog 
på övergripande nivåer, samt i de lagstadgade i samråden.  I platsvarumärkesarbetet genomfördes 
workshops med bredare fokusgrupper samt enkäter där luleåbor och företag var målgrupperna.   

I stadsmiljöproggrammet för Luleå stads centrum från 2004 står det uttryckt att kommunen bör 
verka för att kulturhistoriska värden inte bara bevaras utan att de tas tillvara i staden (Luleå 
kommun 2004:6). I intervjun framkom det även att hänsyn till befintlig bebyggelse och karaktär 
vid omvandling och utveckling av plats är en politiskt laddad fråga i kommunen.  På så vis att det 
är olika syn på bevarande av gamla byggnader och områden, vissa politiker ser att det är viktigt att 
bevara gamla miljöer medan andra ser att det är hämmande för utvecklingen. 
Stadsplaneringschefen framhåller således att bevarande eller utvecklande av platsers identitet 
hänger mycket på hur politiker ser på frågorna i. Som exempel tog stadsplaneringschefen upp att 
kommunen äger en fastighet som är viktig för kulturarvet men som ”blöder” ekonomiskt, där det 
kan vara svårt att bemöta ekonomiska argument med kulturhistoriska värden.   

Ytterligare styrmedel, som dock inte knyter an till planering, för att förstärka de övergripande 
identiteterna identifierade genom platsvarumärkesarbetet är att de som söker pengar för projekt i 
staden enbart beviljas ekonomiskt stöd då projekten är i linje med platsvarumärket. Till exempel 
kulturella arrangemang beviljas bidrag då de går att koppla till vinterstad eller kuststad.   
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Hinder 
Trots att Luleå kommun arbetar omfattande och aktivt med platsidentitet genom 
konceptualisering av Luleå och platsvarumärket ser avdelningschefen för stadsplaneringen att det 
finns hinder till att arbeta med dessa frågor i planeringen. Som ett hinder framhålls ekonomiska 
aspekter i och med svårigheten av att mäta värdet av att arbeta med dessa frågor. 
Stadsplaneringschefen framhåller att det är svårt att mäta platsens själ, samt att göra avvägningar 
mellan platsens själ och ekonomisk tillväxt samt tekniska krav. Det vill säga hon lyfte 
problematiken kring svårigheterna i att identifiera och motivera vad som bör väga tyngst i 
målkonflikten ekonomisktillväxt och platsens själ samt hur den avvägningen bör gå till.   

Stadsplaneringschefen framhåller också att det ofta blir mycket retoriskt och subjektivt när det 
talas om platsens själ och identitet och att det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att 
man själv och andra trivs på en plats. Det saknas verktyg och metoder för att ta reda på och mäta 
vad det är som skapar platskänsla och själ. Stadsplaneringschefen framhåller att det skulle 
underlätta arbetet om det fanns verktyg och ett systematiserat sätt att faktiskt kvantifiera och 
mäta själ. Det skulle även underlätta argumentationen för varför dessa frågor är viktiga om det 
finns en metodik och systematik för att kvantifiera själ eller platsens unicitet. 
Stadsplaneringschefen lyfter cultural planning som ett exempel på ett systemateserat arbetsätt för 
dessa frågor samt att detta är något som Luleå har börjat titta på och skrapat lite på ytan på inom 
den fysiska planeringen.  

Vidare framkom det i intervjun att det är svårt och blir ett stort ansvar för planerare att arbeta 
mot medborgare i dessa frågor. Hon ser att planerare och arkitekter inte är så vana vid det arbete 
som utförs vid medborgardialoger och att de kanske inte får med sig tillräckliga verktyg från 
utbildningen till att hålla i större medborgardialoger, varför hon även ser att det finns ett behov 
av kompetensutveckling och metodstöd. I intervjun framkom det då att intervjupersonen ser att 
det är viktigt att få med dessa bitar i utbildningen, att få lära sig metoder för att fånga upp vad 
som är viktigt på platsen och metoder för att föra medborgardialog. Då hon menar att detta är 
viktiga bitar även för arkitekter (hus och plan) och inte bara för geografer och samhällsplanerare 
vilket hon såg kanske har mer av detta i utbildningarna. Stadsplaneringschefen diskuterade då att 
det behövs en bred kompetensbas vid arbete kring frågor om platsers identitet eller själ. 

Sammafattande diskussion  
Det som lyfts fram som identitetsskapande, eller det unika för en viss plats samt för kommunen i 
helhet är främst fysisk karaktär, geografiskt läge och historia. Invånarnas berättelser identifieras 
dock som ett nyckelelement i platsvarumärkesarbetet ”Luleå original Story”.  Inom planeringen 
beskrivs Luleå stads identitet främst genom materiella aspekter som fysisk karaktär på byggnader 
och gatustruktur. Vidare framhålls geografiskt läge samt klimat som identitetsskapande element. 
Kulturhistorisktarv, kanske främst industriarv, framhålls också som viktiga för Luleå stads 
identitet även om detta var en något känslig fråga politiskt. I detta sammanhang framhöll även 
stadsplaneringschefen att planenhetens vilja av att bevara kulturbyggnader och kulturhistoria har 
lett till att de har setts lite som bakåtsträvare. Själ var även ett koncept som kom upp i intervjun 
samt att mänsklig aktivitet och rörelse mellan husen i staden är med och skapar platsens själ. 
Således diskuteras både materiella och immateriella aspekter av ’a sense of place’.  

Även fast en av riktningarna i översiktsplanen specifikt hanterar identitet var det främst 
platsvarumärket som diskuterades och framhölls som ett viktigt dokument i intervjun. Vilket 
skulle kunna ha att göra med att platsvarumärket som uttryckt i intervjun även har en mycket 
stark politisk förankring i kommunen. Utgångspunkten och tänket bakom platsvarumärket har 
tydliga influenser av teorier kring storytelling i att det som utgör plats är det människor berättar 
om plats (se exempelvis Eckstein 2003; Sandercock 2003). På papperet knyter detta även tydligt 
an till den humanistiska utgångspunkten av ’sense of place’ i att upplevelsen av plats är 
inneboende hos människorna. Dock då kommunen bygger ett varumärke kan antagandet göras 
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att det enbart är positiva upplevelser som lyfts fram, vilket delvis indirekt bekräftas genom 
intervjun med stadsplaneringschefen. Hennes uppfattning är att det inom platsvarumärkesarbetet 
är fokus på att vända bilden av Luleå samt att lyfta fram den moderna staden.    

Tabell 4, Sammanfattning av resultat: Luleå kommun 

Teman Luleå kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse  

Det som lyfts fram som identitetsskapande eller det unika för en viss plats samt för 
kommunen som helhet är fysisk karaktär, geografiskt läge och historia. Invånarnas berättelser 
identifieras dock som ett nyckelelement i platsvarumärkesarbetet ”Luleå original Story”.  
Inom planeringen beskrivs Luleå stads identitet främst genom materiella aspekter som fysisk 
karaktär på byggnader och gatustruktur, geografiskt läge samt klimat. Kulturhistoriskt arv och 
kanske främst industriarv framhålls också som viktiga för Luleå stads identitet. Själ var även 
ett koncept som kom upp i intervjun, samt att mänsklig aktivitet och rörelse i staden är med 
och skapar platsens själ.  

Motiv: 

 De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan 
summeras till: 
- Vända bilden av Luleå, bygga upp en ny identitet, ”en modern stad”  
- Extern marknadsföring med mål attrahera nya invånare och företag, särskilja och utmärka 
Luleå från andra platser  
- Stolta Lulebor som ambassadörer för staden och kommunen  
- Identifiera vad kommunen/staden är samt hur den ska utvecklas, genom att identifiera vad 
som ska bevaras och förstärkas 
- Realisera platsvarumärket fysiskt  
- Stadsplaneringschefen framhåller även sociala värden som människors trivsel och 
välmående 

När:  

Kommunikativ strategisk nivå med platsvarumärkesarbetet. Tidiga skeden av planprocesser 
på mer övergripande strategiska nivåer. Påbörjat arbete med att få med dessa frågor i en 
större utsträckning i mer detaljerade nivåer som områdesnivå och fördjupade översiktsplaner.  

Hur: 

När det kommer till hur kommunen jobbar med frågor om identitet är det tydligaste 
exemplet platsvarumärkesarbetet. Platsvarumärket har även börjat bli tydligt i arbetet med 
den fysiska planeringen och utformningen av staden då fokus i det arbetet idag är på att 
realisera och synliggöra platsvarumärket. När det gäller planeringen framkom det att 
kommunen inte har något systematiserat arbetsätt utan att det är upp till planerarna och 
arkitekterna i respektive projekt att arbeta med dessa frågor. Som metod och verktyg har det 
dock framkommit att kommunen använder sig av sina medborgare och deras historier om 
platsen genom dialog, enkät och workshops. De tar influenser från cultural planning samt 
tillfrågar expertkunskap, som i exemplet då kommunen tillfrågade arkitekter i centrumarbetet.   

Hinder: 

Stadsplaneringschefen framhåller som hinder att det är svårt att mäta värdet av platsens själ 
och att ställa det mot andra ekonomiska och tekniska värden och krav i planeringen. 
Platskänslan eller själen är subjektiv och mer retorisk och det saknas verktyg för att ta reda 
på, samt kvantifiera själ. Svårigheter i att utföra omfattande medborgardialoger framfördes 
också, på så vis att planerare kanske inte blir helt förberedda på den uppgiften genom sin 
utbildning. Det saknas metoder och systematiserade sätt att identifiera platsens själ.  

 

5.1.4 Torsås kommun 

Torsås kommun tillhör Kalmar län och är geografiskt beläget i sydöstra Sverige med kust mot 
Östersjön. Kommunen har en geografisk yta på 468 kvkm (SCB 2015b) och det bor 6 943 
invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt minskat 
med cirka 7 procent, dock har kommunen haft en positiv årlig befolkningsökning sen år 2012 
(egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i Torsås kommun är Torsås. Torsås är 
den minsta kommunen befolkningsmässigt i denna undersökning samt den enda kommunen som 
haft en negativ befolkningstrend sett på en period av femton år. Samhällsbyggnadschefen betonar 
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under intervjun att Torsås är en liten kommun, men att detta även medför att tjänstemän och 
invånare står nära politiken. Han framhöll att Torsås är en liten men idag svagt växande kommun.  

Torsås kommuns gällande översiktsplan antogs 2010 (Torsås kommun 2010). Översiktsplanens 
sista kapitel beskriver kommunens vision. Visionen beskriver en önskad framtidsbild till år 2020-
2030. Visionen har tre övergripande punkter som alla börjar med ”en attraktiv kommun”. För att 
Torsås ska bli denna attraktiva kommun är fokus på goda livskvaliteter och trygghet för 
människor, ett aktivt näringsliv och föreningsliv samt en hållbar utveckling genom ett aktivt 
miljö- och hållbarhetsarbete (Torsås kommun, 2010:127). Inom visionen beskrivs även en 
önskvärd framtidsutveckling i detaljerad form efter ämne och sektorsområde, exempelvis vatten, 
kulturmiljö och samhälle.  När det gäller samhälleneas utveckling i stort står det uttryckt i 
visionen ”Samhällena utgör vackra, välskötta och attraktiva miljöer som är säkra, trygga och 
tillgängliga” (Torsås kommun 2011:127). Utöver den vision som uttrycks i översiktsplanen 
framhåller samhällsbyggnadschefen att kommunens vision är ”Ett gott liv i en livskraftig 
kommun”. När det gäller detaljplanering pågår i dagsläget arbete med sex detaljplaner (Torsås 
kommun, no date b). 

Begrepp och betydelse  
I intervjun med Samhällsbyggnadschefen framkom det att Torsås kommuns identitet kanske inte 
är så platsspecifik utan att det mer handlar om en inställning, ”Torsås mentaliteten”.  Han 
beskriver att ”Torsås mentaliteten” syftar till samarbete och samverkan i att alla vill att det ska bli 
bra för alla. En samhällsnytta i att kommunen, medborgare och företagare hjälps åt och vill det 
bästa för bygden, intervjupersonen framhåller således att det finns en kärlek till bygden en 
”Torsås känsla”.     

Samhällsbyggnadschefen i Torsås upplever att det från politikens håll är fokus på att visa att 
kommunen är modern och ska utvecklas, vilket han upplever kanske gör att den befintliga 
platsidentiteten delvis glöms bort. Kommunen vill nytt och modernt och framåt samtidigt 
framhåller samhällsbyggnadschefen att det förekommer tydliga kopplingar till den befintliga 
platsen genom argument som att ”detta är inte Torsås”.  Att kommunen tänker framåt och 
utveckling går att se spår av på kommunens hemsida där kommunen beskriver sig som 
”framgångskommunen” inom områden som företagande, hållbar utveckling och 
”framgångskommunen där människors engagemang skapar hög livskvalitet och trygghet” (Torsås 
kommun 2011).  

Genom intervjun framkom det då att det finns en politisk vilja till utveckling och modernisering. 
När det kommer till genomförande av faktiska projekt framhåller även samhällsbyggnadschefen 
att det finns en ”kärlek till bygden” och att det kan finnas uppfattningar om utvecklingsprojekt 
om att ”det där är inte Torsås”. Där samhällsbyggnadschefen framhåller att det inte behöver 
betyda att alla nya hus ska vara ”Faluröda” utan att det mer handlar om skala och volym, att ny 
bebyggelse ska passa in och att ”vi inte ska vara något annat än vi är” handlar mycket om att det 
måste vara en vettig skala och en vettig nivå på den nya bebyggelsen. Som exempel ges att om 
centrumbyggnader har max tre våningar så kanske inte allt för mycket högre hus passar in. 
Samhällsbyggnadschefen upplever således att det unika för plats är en viktig fråga i de enskilda 
projekten men att kommunen inte arbetar med detta proaktivt. Han framhåller att platsens 
historia i mycket är det kommunen tar spjärn mot och inspiration av, vid utveckling av plats, att 
det då handlar mycket om att bevara och tydliggöra kulturhistoria genom utveckling.  

Vidare så beskrivs Torsås av samhällsbyggnadschefen likväl som på kommunens hemsida som en 
lite mindre kommun mellan två arbetsmarknadsregioner, Kalmar och Karlskrona, med ett fint 
läge vid kusten (Intervju 2016-03-23, Torsås kommun 2011).  

Samhällsbyggnadschefen berättar även under intervjun att Torsås kommun är ett resultat av en 
kommunsammanslagning där den ena kommunen hade mer skogsbruksbygd och den andra hade 
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mer jordbruksbygd och att det fortfarande kan vara tendens till konkurrens mellan dessa 
kommundelar.  

Motiv 
Platsidentitet ses som en viktig fråga av samhällsbyggnadschefen vid utveckling av plats då han 
menar att ska man överleva som ort överhuvudtaget så måste medborgare uppleva att det finns 
en känsla om att samhället bryr sig om orten. Som exempel diskuterade samhällsbyggnadschefen 
orten Torsås; I Torsås bor det cirka 2000 invånare och allt som sker i orten blir väldigt påtagligt, 
då är det viktigt att ha en känsla för och ta hänsyn till platsen. Samhällsbyggnadschefen 
argumenterar för att om orten ska överleva överhuvudtaget är det viktigt att inte bygga överallt 
eller hur som helst, då får medborgarna en känsla av att ingen bryr sig om orten. För att motverka 
den känslan hos medborgarna är det viktigt att det finnas en tanke bakom utvecklingen och där 
framhåller samhällsbyggandschefen att platsidentiteten viktig. Platsens identitet är då en viktig 
fråga i utveckling av plats när det kommer till att förankra det nya i det gamla. Han framhåller 
således att ny utveckling måste vara anpassat till platsen, vilket ovan nämns hänvisar till skala, 
volym och historia. 

Samhällsbyggnadschefen uppfattar att kommunen marknadsför sig mot nya invånare och 
”hemvändare”. Samhällsbyggnadschefen framhåller att kommunen vet att den inte kan 
konkurrera med de större städerna Kalmar och Karlskrona, varför det inte är något som 
kommunen försöker, dock så arbetar kommunen lite marknadsföringsmässigt med att locka nya 
invånare samt hemvändare genom att marknadsföra kommunens geografiska läge samt med 
argumentet att kommunen kan erbjuda trygga och fina levnadsmiljöer. Detta förstärks även på 
kommunens hemsida där Torsås kommun beskrivs kommunen som ”framgångskommunen” där 
de beskriver sitt fantastiska läge för boende och företagare mellan Kalmar och Karlskrona samt 
att kommunen är ”perfekt placerad vid kusten” (Torsås kommun 2011). Det vill säga det går att 
se att kommunen har en marknadsförande ton och att de använder kommunen som fysisk plats 
för att få människor och företagare att få upp ögonen för kommunen. ”Vårt läge är utmärkt sett 
ur såväl boende- som företagarperspektiv. Vi ligger bra till helt enkelt” (Torsås kommun 2011). 
Det vill säga kommunen använder delvis platsspecifika karaktärsdrag i och med att de lyfter fram 
kommunens geografiska läge vid kusten samt positionen mellan två större 
arbetsmarknadsregioner.   

Samhällsbyggnadschefen uppfattar att det finns ett politiskt intresse för dessa frågor på en mer 
detaljerad nivå genom en kärlek till bygden i faktiska projekt, att det i varje specifikt fall är 
intresse i omvandling och utveckling av olika platser. Dock framhåller samhällsbyggnadschefen 
att skulle han gå till politiken och framföra att det exempelvis behövs ett gestaltningsprogram 
uppfattar han det som att det inte skulle finns något intresse för det.  

När 
Det är vanligast att frågor om platsidentitet och platskänsla diskuters på en områdesnivå i 
planprogram samt i Översiktsplanen, dock framhöll samhällsbyggnadschefen att det inte sker 
mycket planering inom kommunen just nu. Vidare framhöll samhällsbyggnadschefen att politiken 
har insett att om kommunen vill se nya inom kommunen samt tydligt visa att de vill utvecklas 
och vara moderna, måste kommunen vara mer proaktiv i planläggningen. Varför kommunen idag 
har börjat planlägga mer. 

I planprocesser hanteras dessa frågor då främst på en områdesnivå då samhällsbyggnadschefen 
menar att det är på den nivån arbetet med platsens unicitet måste starta. Han menar att frågor om 
vad som gör en plats unik måste vara med i planprogram för en möjlighet att identifiera och 
utvärdera vad som är en lämplig utveckling på den specifika platsen. Det vill säga dessa frågor 
kommer in i planeringsprocessens tidiga skeden vid utveckling av planprogram. Vidare framhöll 
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samhällsbyggnadschefen att hans åsikt är att all planering självklart alltid måste ta hänsyn till den 
specifika platsen.  

Hur  
När det kommer till metoder och verktyg för att identifiera och arbeta med platsers unicitet har 
kommunen inget specifikt systematiserat sätt. Samhällsbyggnadschefen framhåller istället att det 
ska ligga i hantverket av att arbeta med planering. Det vill säga att det ligger i hantverket som 
planerare att utvärdera och ta hänsyn till platsens historia och förutsättningar samt att känna av 
vad som är en lämplig utveckling.  

Som generellt verktyg använder sig kommunen utav olika inventeringar för att exempelvis 
identifiera platsens historia och vad som är en lämplig utveckling. Därefter tillkommer det även 
information från medborgare via samråd. Samhällsbyggnadschefen menar att kommunen ser 
samrådet som en möjlighet att inhämta kunskap och att kommunen ändrar och anpassar 
planförslaget i den mån det går, inom de givna ramarna för planen, utefter inkomna synpunkter. I 
dagsläget har kommunen inga utökade medborgardialoger och samhällsbyggnadschefen 
förtydligar också att kommunen inte har speciellt många planer igång. Dock diskuterar 
samhällsbyggnadschefen att det idag finns ett uttalat politiskt önskemål om att ha mer 
medborgardialog i allmänhet. Detta rör då alla kommunens uppdrag och inte enbart specifikt 
planering. Så i dagsläget tas hänsyn till medborgares åsikter i samrådsskedet och förslaget 
anpassas i möjlig mån inom den existerande ramen. Samhällsbyggnadschefen framhåller således 
att planen ändras efter inkomna synpunkter om möjligt.    

Samhällsbyggnadschefen framhöll även att Torsås kommun tillfälligt tar in konsultsstöd kring 
dessa frågor som i projektet ”Kajen” där ett arkitekturkontor anlitades för att hitta identiteten hos 
området i arbetet med planprogrammet. Det vill säga arkitektkontoret arbetade med hur platsen 
såg ut för tillfället och hur den kan utvecklas på bästa sätt. 

Hinder 
Torsås Samhällsbyggnadschef ser inga hinder för att arbeta med dessa frågor utan framhåller 
snarare att det är varje planerares skyldighet att hantera vad det är som gör en plats unik och hur 
ny bebyggelse kan passa in i den befintliga platsen. Samhällsbyggnadschefens uppfattning är 
således att det är en del av planerar-rollen att arbeta med detta, samt att det är en del av 
hantverket att tänka på genius loci. Han menar vidare att oavsett politiskt intresse i frågan så 
ligger det i planerarens hantverk att utveckla platsen efter platsens förutsättningar, det vill säga 
han ser det närmare som en skyldighet att analysera platsidentitet. Platsidentitet som framkomit 
av intervjun handlar ju då mycket om platsens historia, befintlig bebyggelse och befintliga fysiska 
strukturer.    

Sammafattande diskussion  
Av intervjun att döma så är Torsås identitet kanske främst uppbyggd av ett starkt socialt kapital 
mellan invånare, företagare och politiker, då ”Torsås mentaliteten” beskrivs som en 
samarbetsanda och samarbetsvilja i att människor hjälps åt samt att människor gemensamt vill det 
som är bäst för Torsås. Vidare då platsidentitet diskuteras i relation till plan är det främst fysik 
karaktär samt historia som diskuteras. 

Vidare framkom det i intervjun att det från politiskt håll kan figurera argument vid 
platsutveckling om att ”det där är inte Torsås”. Detta tyder på att det finns en stark upplevelse 
kring vad Torsås inte är, dock verkar det som är Torsås vara något odefinierbart. Så det verkar 
finns en tydlighet i vad som inte är Torsås men det kanske inte är lika tydligt vad som är Torsås, 
men som samhällsbyggnadschefen antyder handlar det om fysisk volym och skala i kombination 
med ”Torsås mentaliteten”.   
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Tabell 5, Sammanfattning av resultat: Torsås kommun 

Teman Resultat Torsås kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Det som lyfts fram som identitetsskapande eller det unika för en viss plats samt för 
kommunen i Torsås fall är främst ”Torsås mentaliteten”, vilket enligt samhällsbyggnadschefen 
innebär en samarbetsanda och vilja till samverkan kring att det ska bli så bra som möjligt för 
bygden, människor och företag samt att kommunen hjälps åt. Av det som framkommer här 
kan då även Torsås känslan och Torsås mentaliteten översättas till att det finns ett starkt 
socialt kapital. Vidare framkom det att det finns en uppfattning om vad Torsås inte är men att 
det inom kommunen inte pågår aktivt arbete om att identifiera vad Torsås är som kommun 
och plats. På en mindre skala framkommer det att det som utgör det unika i en plats handlar 
om skala och volym på befintlig bebyggelse likväl platsens kulturhistoria.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till: 
- Viktiga frågor för att visa på en tanke bakom utveckling av plats, kunna motivera och 
argumentera för utveckling och visa att kommunen bryr sig om vad som händer på en plats.    
-Viktigt för ortens överlevnad att invånarna känner att kommunen bryr sig om orten och vad 
som händer på orten 
- Viktigt för att identifiera lämplig utveckling av plats och att ny bebyggelse ska passa in i 
befintlig plats. 
- Delvis platsspecifika attribut i marknadsföringssyfte för att attrahera nya invånare, samt för 
att särskilja kommunen från andra  

När:  

Torsås kommun arbetar främst med platsidentitet och platskänsla i tidiga skeden på en 
ortsnivå och vid framtagande av planprogram. Dock menar samhällsbyggnadschefen att all 
planering alltid självklart måste utgå från platsen, så att det blir en lämplig utveckling av 
platsen.  

Hur: 

När det kommer till verktyg och metoder använder Torsås inget systematiserat sätt utan det 
ligger mer i planerarens hantverk att ta hänsyn till platsens unicitet samt avgöra lämplig 
utveckling. Generellt använder sig kommunen utav olika inventeringar som exempelvis 
kulturmiljöinventering. I dagsläget tar kommunen främst hänsyn till medborgares åsikter via 
samrådet. 

Hinder: 

Samhällsbyggnadschefen ser inga direkta hinder för att arbeta med dessa frågor i planeringen 
utan framhåller snarare att det är varje planerares skyldighet att hantera vad det är som gör en 
plats unik och hur ny bebyggelse kan passa in i den befintliga platsen. Vilket då innebär att 
mycket av identifiering av identitet sker via den individuella planeraren. 

 
När det kommer till motiv är det intressant att samhällsbyggnadschefen framhåller att detta är 
nödvändiga frågor för ortens överlevnad, det vill säga att det är viktigt från kommunens sida att 
visa mot invånarna att kommunen bryr sig om platsen, orten och vilken typ av utveckling som 
sker på orten. Viktigt att poängtera är att mycket av identifieringen av det platsunika sker via den 
individuella planeraren. 

Vidare diskuterar samhällsbyggnadschefen, vilket även är tydligt på hemsidan, att kommunen 
använder platsen i externmarknadsföring. Där främst kommunens geografiska läge i den 
funktionella arbetsmarknadsregionen framhålls.  

 

5.2 Översiktlig bild för Stockholms län: Analys  
En screening av samtliga kommunala översiktsplaner i Stockholms län genomfördes med syftet 
att få en översiktlig bild kring till vilken grad frågor som kopplar till platsidentitet och platskänsla, 
är synliga och aktuella inom den kommunala planeringen. Screeningen kompletterades även med 
samrådshandlingar och övrigt relaterat material i de fall där kommuner är i processen av att ta 
fram en ny översiktsplan.  För en detaljerad beskrivning kring hur screeningen har genomförts, se 
metodgenomgång i kapitel 2, avsnitt 2.2.   



59 
 

I korta drag syftade screeningen till att identifiera om det finns tendenser till att de tre olika 
kategorierna identifierade från studiens teoretiska ramverk, beskrivna nedan i tabell 6, får 
utrymme i den kommunala planeringen idag. För en mer detaljerad förklaring av de tre 
kategorierna se ovanstående metodavsnitt 2.2. Denna screening ger självklart inte en fullständig 
bild utav kommunernas planarbete då det enbart är kommunernas översiktsplaner som har 
konsulterats på ett översiktligt plan. Dock ger den en översiktlig bild av, samt insikt i, till vilken 
grad dessa frågor hanteras, samt om någon kategori är mer eller mindre tydlig.  

Tabell 6, Översiktlig förklaring till kategorier i screening 

Kategori Förklaring 

Relation människa - plats 

Fokus på de immateriella aspekterna av ’a sense of place’. Visar 
på tendenser till om kommunen har tagit hänsyn eller kommer att 
ge hänsyn till brukarnas perspektiv i planeringen. Letar även efter 
tendenser som tyder på om sociala relationer får/ kommer att få 
utrymme.  

Utgå från befintlig 

karaktär/struktur  

Fokus på de materiella aspekterna av ’sense of place’. Exempelvis 
om det finns uttalat i strategier eller mål att kommunen ska ta 
hänsyn till befintlig bebyggelsekaraktär och struktur vid ny- och 
ombyggnation. Screeningen har även tagit hänsyn till om 
kommunen bygger sin identitet på befintlig struktur.  

Marknadsföring/vision/bygga 

en positiv bild 

Om det är väldigt tydligt uttryckt att kommunen vill bygga vidare 
på befintlig identitet eller karaktärsdrag för att höja attraktiviteten. 
Alternativt om kommunen väldigt tydligt trycker på att den ska 
bli något annat eller mer, ett tydligt exempel är kommuner som 
vill bli stad.   

 

Av screeningen framkom att i stort samtliga kommuner i Stockholms län på ett eller annat vis, på 
en eller flera nivåer hanterar ämnen som kopplar an till tankar om platskänsla och platsidentitet. 
Tabell 7 visar en sammanfattning av screeningen då gällande översiktsplaner konsulterades. I de 
fall då kommuner är i skedet av att ta fram en ny översiktsplan har även annat relevant material, 
som exempelvis samrådshandlingar, konsulterats för att ge en mer komplett bild av hur 
kommunerna hanterar dessa frågor idag. Detta resultat presenteras i tabell 8. De kommuner som 
är i skedet av att ta fram en ny översiktsplan men som ännu inte har kommit till steget av att ha 
någon form av publicerat materiel som exempelvis Ekerö kommun, finns ej med i resultatet i 
tabell 8. 

Ett stort X i tabell 7 betyder att det har identifierats tydlig koppling till kategorin, ett mindre x 
innebär att en svagare koppling har identifierats. Ett mindre x kan även innebära att det finns 
potential till att kommunen kommer att arbeta mer med detta i framtiden, vilket exempelvis är 
fallet i Solna. Då de i Solna beskriver att sociala aspekter som trygghet, alltid ska vara med vid 
utformningen av nya planer. Streck innebär att det inte har identifierats något samband. Vidare 
har en dimension av skala tillförts till analysen, beskrivet genom de förenklade begreppen 
kommun och kvarter. Denna dimension infördes då vissa kommuner i sin översiktsplan enbart 
diskuterar kommunens identitet, genom att diskutera vilka värden, exempelvis kultur- och 
naturmiljöer, som karakteriserar kommunen samt bygger upp kommunens specifika identitet. 
Detta är exempelvis fallet i Österåkers kommuns gällande översiktsplan från 2006. I andra fall 
diskuterar inte kommunerna vad som är utmärkande för dem på en övergripande kommunnivå, 
utan istället diskuterade de enbart särskiljande karaktär på områdesnivå. Detta är exempelvis fallet 
i Solna stad där kommunen diskuterar områdesspecifika karaktärer, samt framhåller att ny 
bebyggelse alltid ska ha utgångspunkt i befintlig kulturhistoria.  
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Tabell 7, Kortfattat resultat av screening av samtliga kommuners översiktsplaner i Stockholms län 

Kommun 

År för 
antagande 
aktuell ÖP 

Platskänsla/ 
platsidentitet 
i aktuell ÖP 

Relation 
människa-

plats 

Utgå från 
befintlig 
karaktär/ 
struktur 

Marknads-
föring/ 
bygga 

positiv bild 

Platsidentitet i 
vilken skala: 
förenklat till          

kommun/kvarter 

Pågår 
arbete 
med ny 

ÖP 

Botkyrka 
2014 Ja X X 

__ 
Kommun och kvarter Nej 

Danderyd 
2006 Ja 

__ 
X 

__ 
Kommun och kvarter  Ja 

Ekerö 
2005 Ja x X X Kommun och kvarter Ja 

Haninge 2005 Ja delvis x 
__ __ 

Kvarter Ja 

Huddinge 
2014 Ja X X 

__ 
Kvarter Nej 

Järfälla 
2014 Ja X X 

__ 
Kvarter lite kommun Nej 

Lidingö 
2012 Ja 

__ 
X X Kommun och kvarter Nej 

Nacka 2012 Ja  x X 
__ 

Kvarter Nej 

Norrtälje 
2013 Ja  X X x Kommun lite kvarter Nej 

Nykvarn 
2014 Ja X 

__ 
X Kommun och kvarter  Nej 

Nynäshamn 2012 Ja 
__ 

X X Kommun Nej 

Salem 
2006 Nej 

__ __ __ __ 
Ja 

Sigtuna 2014 Ja X X 
__ 

Kommun och kvarter Nej 

Sollentuna 2012 Ja 
__ 

X 
__ 

Kvarter, lite kommun Nej 

Solna 
2006 Ja x X 

__ 
Kvarter Ja 

Stockholm 
2010 Ja x X X Kommun och kvarter Ja 

Sundbyberg 2013 Ja x 
__ 

x Kvarter och kommun Nej 

Södertälje 2013 Ja x X x Kommun och kvarter Nej 

Tyresö 
2008 Ja delvis 

__ 
X 

__ 
Kommun  Ja 

Täby 
2009 Ja X 

__ 
X Kommun och kvarter Nej 

Upplands 
Väsby 2005 Ja X 

__ 
X kommun och kvarteter  Ja 

Upplands-Bro 
2011 Ja 

__ 
X 

__ 
Kommun Nej 

Vallentuna 
2010 Ja x X 

__ 
Kommun Nej 

Vaxholm 
2013 Ja 

__ 
X x Kommun och kvarter  Nej 

Värmdö 
2011 Ja x X x Kommun och kvarter Nej 

Österåker 
2006 Ja 

__ __ 
X Kommun Ja 
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Resultatet av screeningen av de gällande översiktsplanerna visar således att näst intill samtliga 
kommuner berör dessa frågor på ett eller annat vis.  Den vanligast förekommande kategorin var, 
kanske inte helt förvånande, Utgå från befintlig karaktär/struktur, då översiktsplanens främsta 
uppgift är att visa på kommunens långsiktiga mark och vattenanvändning. Därefter kom 
kategorin människa-plats relation, dock var detta den svåraste kategorin att identifiera tydliga 
samband inom och är då den kategori som innehåller flest svaga samband. Det vill säga där det 
finns tendenser till att dessa frågor har fått utrymme i översiktsplanen, eller då det finns potential 
till att de frågorna kan komma att få ett större utrymme i framtiden genom exempelvis uttalade 
mål eller visioner.  

En annan iakttagelse är att mer centralt belägna kommuner i förhållande till regioncentrum 
Stockholm som exempelvis Nacka, Solna och Sundbyberg i sina översiktsplaner främst diskuterar 
ämnen som vidrör platsidentitet på kvartersnivå. Exempelvis genom att de diskuterar vikten av 
bevarande av befintliga miljöer och arkitektur vid utveckling. Där mer perifera kommuner som 
Nynäshamn, Nykvarn och Österåker har ett större fokus på kommunens identitet som helhet, 
samt att marknadsföra kommunen genom att lyfta specifika karaktärsdrag som skärgård och 
natur. Dock så går det inte att säga att detta är en generell regel då Stockholms stad tydligt arbetar 
mot en externmarknad genom att lyfta starka visioner om vilken plats Stockholm är och vill vara. 

Tabell 8 redogör kortfattat för screeningens resultat gällande övrigt konsulterat material, i de 
kommunfall där kommuner är i processen av att ta fram en ny översiktsplan. I de fall där 
kommunerna har hunnit arbeta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan har dessa 
konsulterats. I de fall då det inte finns ett färdigt samrådsförslag har annat material konsulterats, 
typ av material som har konsulterats i screeningen finns presenterat i tabell 8 andra kolumnen.  

I de fall då kommunerna inte har kommit till ett samrådsskede är den första intressanta 
iakttagelsen att samtliga kommuner har genomfört eller är i processen av att genomföra en 
utökad tidig medborgardialog. I de fall då enbart dialogmaterial har konsulterats är det tydligt att 
medborgardialogen har knutit an till kommunernas identitet på något vis. Antingen har 
kommunens identitet eller platsspecifika egenskaper (identiteter) lyfts fram som styrkor och 
utgångspunkt för dialogen som i fallet med Upplands-Väsby kommuns dialog. I andra fall som i 
Österåkers kommun har medborgardialogen använts för att hitta kommunens identitet. Dock är 
fokus på platsidentitet svagare i vissa dialoger där dialogen i Salems kommun främst cirkulerar 
kring frågor kopplade till tekniska aspekter. Detta resultat tyder ändock på att kommunerna är 
intresserade av att ta reda på invånarnas upplevelser av kommunerna som plats.  
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Tabell 8, Kortfattat resultat av screening gällande konsulterat övrigt material i de kommunfall som är i 
processen av att ta fram en ny översiktsplan 

Kommun 

Konsulterat material i 
arbete med ny ÖP 

Platskänsla/ 
platsidentitet 

i aktuellt 
material 

Relation 
människa-

plats 

Utgå från 
befintlig 
karaktär/ 
struktur 

Marknads-
föring/ 
bygga 

positiv bild 

Platsidentitet 
i vilken 
skala: 

förenklat till          
kommun/ 
kvarter 

Danderyd 
Samrådsförslag ny ÖP 

(2013) Ja x x 
__ 

Kvarter 

Ekerö Precis påbörjat __ __ __ __ __ 

Haninge 
Samrådsförslag ny ÖP 

(2015) Ja X X 
X Kommun 

och kvarter 

Salem 

Medborgardialog-
material (2016): tre 

möjliga 
utbyggnadsstrategier 

presenteras. Vision 2020 
(2011) 

Ja delvis 
genom vision 

x __ x 

Kommun 

Solna 
Samrådsförslag ny ÖP 

(2015) Ja x X X 
Kvarter och 

kommun 

Stockholm 
Vision 2040 (2015)  Ja x x X 

Kommun 
och kvarter 

Tyresö 
Medborgardialogmaterial 

(2016)  Ja X 
__ __ 

Kommun 

Upplands 
Väsby 

Resultat av 
medborgardialog, ÖP: 
Olikheterna gör Väsby Ja X X 

__ 

Kommun 

Österåker Medborgadialog-material 
och delresultat  Ja X 

__ __ 

Kommun 

 

Sammanfattande diskussion 

Att utläsa från resultatet av screeningen kan inte platsidentitet och platskänsla anses vara ett nytt 
fenomen dock finns det tendenser som tyder på att mer nyligen framtagna planer och 
samrådsversioner har ett större fokus på aspekter av platskänsla och platsidentitet än äldre planer. 
Likväl är det ett tydligt mönster att de kommuner som är i processen av att ta fram en ny 
översiktsplan har ett större, eller mer tydligt fokus på platsens identitet eller det unika med 
platsen.    

En annan iakttagelse är att mer centralt belägna kommuner i förhållande till regioncentrum 
Stockholm som exempelvis Nacka, Solna, Sundbyberg främst diskuterar ämnen som vidrör 
platsidentitet på kvartersnivå. Exempelvis genom att de diskuterar vikten av bevarande av 
befintliga miljöer och arkitektur vid utveckling. Mer perifera kommuner som Nynäshamn, 
Nykvarn och Österåker har istället ett större fokus på kommunens identitet som helhet, samt att 
marknadsföra kommunen genom lyfta specifika karaktärsdrag som skärgård och natur.  Detta 
skulle potentiellt kunna innebära att mer perifera kommuner ser ett större behov av att 
marknadsföra sig inom regionen än de mer centralt belägna kommunerna. Dock ett intressant 
undantag är just regioncentrum Stockholm stad, som har ett stort fokus på att lyfta unika 
kvaliteter i sin översiktsplan. Detta skulle potentiellt kunna bero på att Stockholm har ett behov 
av att marknadsföra sig nationellt samt internationellt.  
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Att frågor om platsen i sig och attraktivitet har blivit vanligare under de senaste tio till femton 
åren är även en åsikt som planexperten på Sveriges kommuner och landsting uttryckte i intervjun. 
Vilket då även bekräftas genom denna mindre screening. Men som nämndes i inledningen ska 
inte denna screening förstås som en fullständig redovisning av hur kommunerna i Stockholms län 
arbetar med dessa frågor. Det kan självklart ske parallellt arbete på andra planeringsnivåer, samt 
att metoden av att enbart se till vissa stycken av översiktsplanerna kan innebära att vissa aspekter 
har förbisetts. Trots detta anses screeningen kunna bidra till en översiktlig bild utav frågornas 
aktualitet och synlighet i planeringen.  

5.3 Fyra kommunspecifika fall i Stockholmsregionen 
Valet av de fyra kommunspecifika fallen baserades på resultatet av screeningen som pekar på att 
samtliga av dessa fyra kommuner visar tendenser till att de arbetar med frågor kopplade till 
platsidentitet eller platskänsla, för en mer detaljerad beskrivning av urvalet se kapitel 2 avsnitt 2.3. 
I stora drag valdes Sundbyberg ut på grund av sitt centrala läge i Stockholmsregionen. 
Nynäshamn valdes ut på grund av sitt mer perifera läge i regionen. Österåker valdes ut på grund 
av att kommunen är i skedet av att ta fram en ny översiktsplan där screeningen pekar på att frågor 
om platsidentitet verkar få ett större fokus i den nya översiktsplanen. Ekerö kommun valdes ut på 
grund av att screeningen pekar på att identitetsfrågor kan ha varit aktuella för kommunen under 
en lång tid. Respektive kommunfall redovisas här nedan i bokstavsordning efter samma princip 
som ovanstående kommuner i den nationella utblicken.  

5.3.1 Ekerö kommun 
Ekerö kommun består utav cirka 140 öar och är geografiskt beläget i sjön Mälaren väster om 
Stockholm. Kommunen har en geografisk yta på 216 kvkm (SCB 2007) och det bor 26 984 
invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt ökat med 
cirka 21,2 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i kommunen är 
Ekerö.  

Ekerö kommuns gällande översiktsplan antogs 2005 (Ekerö kommun 2016a) och i intervjun med 
Stadsbyggnadschefen samt planchefen framkom det att kommunen har påbörjat arbetet med en 
ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen förväntas antas under år 2017 och ska gälla fram till 
2030 med utblick mot år 2050 (Ekerö kommun 2016d). När det gäller detaljplanearbetet pågår 
arbete med 40 detaljplaner och områdesbestämmelser (Ekerö kommun 2016b)  

Ett projekt som är värt att nämna och som diskuteras vidare i intervjuerna är det stora vägbygget 
”Förbifart Stockholm” som blir en ny motorväg samt kringled från söder till norr om Stockholm 
stad. Den nya förbifarten planeras få en trafikplats i Ekerö kommun (Ekerö kommun 2016c), 
vilket kommer förbättra kommunikationerna till och från Ekerö kommun. 

Begrepp och betydelse  
Kommunen profilerar sig i översiktsplanen som: ”Kulturens övärld” (Ekerö kommun 2005:3). 
Den nuvarande gällande översiktsplanen från 2005 har även en specifik rubriksättning som heter 
"Vår identitet". Där beskriver de att huvudriktningen är att kommunen ska utvecklas med 
försiktighet och omtanke, med syfte att Ekerö ska fortsätta vara Kulturens övärld. De ska göra 
detta genom att behålla karaktären av natur- och kulturbygd (Ekerö kommun 2005:13).    

I intervjun med stadsbyggnadschefen och planchefen framkom det att de anser att platsidentitet 
är viktiga frågor. Vilket även är tydligt på hemsidan där de i texten som beskriver 
översiktsplanering nämner ”Den framtida förändringen måste dock ske varsamt, så att vår 
kommunalekonomi, transportinfrastruktur, natur- och kulturmiljö eller Ekerös identitet inte 
äventyras.” (Ekerö kommun 2016a)  
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Det som framkom i intervjun med stadsbyggnadschefen och planchefen när de diskuterade 
Ekerös kommuns identitet var en unik övärld och kulturens övärld. Unikheten med att 
kommunen har två världsarv, samt att kommunen har unika kultur- och naturmiljöer i relation till 
andra kommuner. Vidare framhöll de det unika i att kommunen består av 140 öar och då att 
kommunen då har väldigt tydliga fysiska gränser med vattnet, då det blir väldigt tydligt och synligt 
vart kommunen börjar och slutar.  Jämfört med andra kommuner blir det väldigt symboliskt att 
kommunens gränser också är fysiska gränser med vattnet. Planchefen lyfter även diskussionen 
kring att platsidentitet inte alltid behöver vara något positivt, även om de i Ekerös kommun 
kanske inte har några större problem med negativ platsidentitet.   

Vidare gällande kommunens identitet lyfter de främst den historiska förankringen genom det 
tydliga kulturlandskapet där kommunen innehar både gods- och slottslandskap samt 
jordbrukslandskap, de lyfter således att det finns två tydliga historiska identiteter med kungar och 
bönder. De framhåller även det kulturhistoriska arvet av Birka en av Sveriges första städer. 
Gällande diskussion om olika platsers unika karaktär lyfter de även betydelsen av huvudsaklig 
verksamhet där exempelvis orten Stenhamra har ett tydligt arv från stenbrott och tegelbruk.  

Stadsbyggnadschefen framhöll även att det i kommunidentiteten också ingår de olika platsernas 
identitet, att olika kommundelar har olika fördelar och attraktioner vilket han även såg kan bli en 
drivkraft till polarisering. Stadsbyggnadschefen pekar på att det inom kommunen är väldigt tydligt 
att bor en person på ’den ön’ är det just ’den ön’ personen bor på före att personen bor i 
kommunen. För att motverka detta eller för att bygga upp en starkare samhörighet framkom det 
att de ser det som viktigt att arbeta med och lyfta en kommunövergripande identitet bland annat 
genom att diskutera identitet i Översiktsplanearbetet. Planchefen framhåller även att han inte ser 
att polarisering är något unikt för just Ekerö kommun och berättar om ett liknade läge med 
polarisering mellan kommundelar i en tidigare kommun där han hade arbetat.  

Vidare framhöll de i intervjun att de inom kommunen vill ta vara på orternas olika identiteter och 
kvaliteter vilket de arbetar med i projektet ”utveckling av lokala serviceorter. Planchefen 
framhåller att detta har utmynnat i ”tätortsbandet” och fokus på att utveckla det område som 
ligger närmast regioncentrum och närmast Stockholm. Vilket blir området kring Ekerö centrum 
då landområden närmare Stockholm är belagda med restriktioner av olika slag som hindrar 
utveckling.  

Det framkom även under intervjun att kommunen genom en utveckling av tätortsbandet samt 
Ekerö centrum har som mål att gå från landsbygd till småstad. Planchefen framhöll att detta 
innebär en utveckling av de kvaliteter som finns, och att det är en politisk plattform som ligger till 
grund för kommunens vision om småstad. (Vilket även bekräftades i intervjun med 
kommunstyrelsens ordförande vilket ni kan läsa om nedan.) Det finns i och med visionen om 
småstad en vilja inom kommunen att utvecklas mot regionen och att bli en mer integrerad del av 
stockholmsregionen. Planchefen framhöll då att kommunen inte längre ska vara en uttalad typisk 
landsbygd utan småstad. 

Motiv 
I intervjun med stadsbyggnadschefen och planchefen framkom det att de anser att 
kommunidentiteten är en viktig fråga, då det är viktigt att ha en helhetsbild mot andra kommuner 
samt mot de egna medborgarna. Då det finns en viss polarisering mellan öarna då medborgarna 
identifierar sig mycket med den specifika ö de bor på ser samhällbyggnadschefen och planchefen 
att det är viktigt med en heltäckande kommunidentitet så att samtliga invånare kan känna sig som 
Ekerö kommunbor. Genom intervjun fördes argumentet att detta är viktigt för att minska 
konkurrensen eller motsättningen mellan olika kommundelar, där det speciellt märks en 
motsättning mellan de två huvudorterna Stenhamra och Ekerö, där de framhöll i intervjun att de 
upplever det som att invånare i Stenhamra ser det som att Ekerö får allt först.  
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Planchefen nämner att även kommunnamnet Ekerö har varit uppe för diskussion flertalet gånger 
då namnet enbart syftar till en specifik ö av 140 öar. På 70-talet fanns det tankar om att ändra 
namn till Mälarö kommun. Stadsbyggnadschefen framhåller dock att detta främst är en 
diskussion inom kommunen, och att namnet kanske egentligen inte spelar så stor roll utan det 
viktiga är att fylla namnet med innehåll. Men av diskussionerna i intervjun framgår det dock att 
det är viktigt att arbete för en samlad kommunbild så att alla invånare kan känna sig som 
kommunbor.  

De framhåller således att det är viktigt att arbeta med dessa frågor för att skapa en gemensam bild 
och stärka gemenskapen inom kommunen. Planchefen och stadsbyggnadschefen framhöll att det 
är viktigt att skapa en breddning till ”Ekeröbo” att medborgarna inser att samma frågor gällande 
exempelvis infrastruktur och kommunikationer, är viktiga för alla i kommunen och att en 
gemensam känsla och kommunidentitet kan vara ett steg i att skapa denna breddning.  Där de 
exempelvis framhåller att det är viktigt att lyfta kommunens styrkor som just kommunens 
styrkor, exempelvis genom att framhålla att världsarven, Drottningholm och Birka, ligger i Ekerö 
kommun och inte att de ligger på Adelsö, Björkö eller Lovö.  

Vidare framhåller planchefen att det är viktigt att arbeta med dessa frågor på en övergripande 
nivå för att skapa ett typ av kändisskap som kommun. Detta för möjligheten att locka nya företag 
och invånare. Dock diskuterar planchefen att ”kändisskapet” inte är ett större problem inom 
kommunen då identitetsfrågorna kring Ekerö kommun är ganska tydliga för omvärlden då Ekerö 
kommun bland annat har en fördel i sitt geografiska läge som Ö-värld samt sina två världsarv. 
Vidare diskuterar han att det kanske är svårare internt att få människor speciellt ungdomar att 
stanna kvar inom kommunen då de gärna flyttar in till Stockholm.  

För att råda bot på detta ser planchefen att skapandet av småstad och småstadskänsla i och med 
att bygga bostäder i tätortsnära lägen med goda kommunikationer kan vara en del av lösningen. 
Planchefen diskuterar även lite kort att Ekerö kommun kanske till och med är lite ökänd i 
regionen på grund av dagens dåliga kommunikationer, vilket han ser kommer att ändras genom 
Förbifarten. Samhällsbyggandschefen håller med men trycker även på att dessa frågor är viktiga 
för att attrahera nya invånare och företag.  Där han diskuterar att det är viktigt att lyfta fram de 
olika kaviteter och värden som finns, då olika kvaliteter attraherar olika människor, vissa vill ha 
landsbygd andra småstad. Identitet och attraktivitet framhålls då i intervjun som viktigt både för 
nya och befintliga invånare. 

Det nya arbetet med att kommunen ska gå från landsort till småstad ses även som viktigt för att 
stärka kommunenen position i Stockholmsregionen och som ett sätt att närma sig Stockholm och 
bli en mer integrerad del av Stockholmsregionen. Planchefen framhåller att lyfta identiteten om 
småstad, samt om att bygga småstad ses som ett viktigt argument mot regionplaneringen och 
kollektivtrafikplanering. De ser att de får ett starkare argument i diskussioner med Stockholms 
läns landsting, trafikverket, länsstyrelsen med flera, till varför de behöver bättre kommunikationer 
och mer kollektivtrafik. På så vis att kommunen genom småstaden kan argumentera för att fler 
människor ska bosätta sig inom kommunen, vilket ger ett starkare argument till SL, trafikverket 
vilket de i sin tur ser leder till att kommunen kan närma sig regionen.  

På en mer detaljerad nivå framhåller de i intervjun att det också är viktigt att arbeta med dessa 
frågor, då det är viktigt med en historisk förankring i platsen och att värna om det som finns. De 
ser att det är viktigt att undersöka vilken hänsyn som ska ges till befintlig struktur och 
verksamhet, samt att identifiera vad som ska bevaras och utvecklas. Exempelvis om planen ska ha 
som målsättning att varvsverksamheten i hamnen ska kunna fortgå även vid omvandling av 
området, måste detta ställningstagande göras i planen.   

Det framkom även i intervjun med stadsbyggnadschefen och planchefen att de inom kommunen 
har börjat arbeta mer med mötesplatser och mötespunkter på platser, för att identifiera vad finns 
idag och vad som behöver förbättras.  
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Stadsbyggnadschefen och planchefen framhåller att kommunen vill och kommer att fortsätta att 
jobba med dessa frågor, samt att det i en kommun som Ekerö nästan är omöjligt att inte arbeta 
med dessa frågor i och med den kulturhistoria som finns. De framhåller att arbetet även i 
framtiden kommer att kretsa mycket kring att stärka känslan och identiteten hos kommunen, 
samt att bevara att kommunens speciella prägel med en av Sveriges äldsta kulturhistoria. De 
diskuterar också att det finns ett politiskt intresse kring dessa frågor, samt att politikerna känner 
kommunen väl. Planchefen framhåller även att han upplever att flera politiker ser sig som 
”kulturmoraliska beskyddare” av kommunens unika historia och kulturmiljöer.  

När 
Stadsbyggnadschefen och planchefen framhöll att kommunen främst arbetar med dessa frågor på 
en övergripande nivå genom översiktplanen, men även på områdesnivå genom planprogram. De 
framhåller att det generella är att översiktsplanen är vägledande för detaljplanerna, samt att 
detaljplanerna i sin tur vägleder bygglov. Därav finns inte platskänsla eller identitet uttalat med i 
varje enskilt planprojekt, dock förekommer det ibland även på mer detaljerade nivåer som fallet 
med Ekerö centrum. Vidare framhöll planchefen att frågor gällande identitet hanteras i olika 
typer av planeringsunderlag som i kulturmiljöprogram och gestaltningsprogram, samt att det är 
först i översiktsplanen som samtliga intressen och planeringsunderlag beaktas och ställs mot 
varandra, därav är översiktsplanen det viktigaste dokumentet att ta hänsyn till då planen, antagen 
av styrande politiker, ger uttryck för den gemensamma riktningen och viljan.   

När det gäller vilket skede dessa frågor hanteras i översiktsplaneringen framhöll planchefen att de 
är aktuella genom hela processen med översiktsplanearbetet. När det gäller detaljplanering 
framhöll stadsbyggnadschefen att dessa frågor nästan uteslutande hanteras i tidiga inledande 
skeden vid framtaganden av planprogram. Vidare diskuterar han att det är i framtagandet av 
planprogrammet som de viktiga punkterna och riktningarna för ett område sätts och antas 
politiskt.  

Hur  
Som nämnt ovan arbetar Ekerö kommun mycket med detta inom översiktsplanearbetet och 
tanken är att översiktsplanen ska sätta ut riktlinjerna och vara vägledande för detaljplaneringen. 
Dock så framkom det även i intervjun att de arbetar med dessa frågor på olika vis i samtliga 
planeringsnivåer. Stadsbyggnadschefen framhåller att kommunen idag inte har något 
systematiserat sätt att arbeta med detta utan att kommunen idag testar olika metoder inom 
planeringen för att komma åt dessa frågor.   

I arbetet med den samlade kommunbilden, och i arbetet med att bygga upp en stolthet och känsla 
av kommunbo hos invånarna, framhåller stadsbyggnadschefen och planchefen att de arbetar med 
att lyfta kommunens styrkor och kvaliteter som just kommunens styrkor utan att särskilja vart i 
kommunen kvaliteterna finns. Således lyfter de fram positiva kvaliteter och egenskaper som 
Ekerö kommuns positiva kvaliteter och egenskaper mot medborgarna. De framhåller även att 
detta är något som genomsyrar arbetet med den nya översiktsplanen just nu.  

Stadsbyggnadschefen framhåller att de på en områdesnivå i planprogram arbetar med 
målsättningar. Till att börja med frågar de sig vad målet med den planen är, där 
stadsbyggnadschefen tar upp exempelet att vattnet är en av kommunens främsta tillgångar, varför 
det kan bli ett mål i en plan att en varvsverksamhet i hamnen ska kunna fortsätta. Då får planens 
mål med att bygga bostäder inte ska överskugga eller driva bort varvsverksamheten.  

Vidare diskuterar samhällsbyggandschefen och planchefen att det inte finns några specifika 
strategier eller policys gällande hur kommunen ska arbeta avseende platsers identitet, men att de 
har kulturmiljöprogram och gestaltningsprogram, samt övriga planeringsunderlag. Vidare måste 
ju kommunen alltid ta hänsyn till vad som är möjligt och inte möjligt på en plats i förhållande till 
skyddsrestriktioner som riksintressen.   
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Stadsbyggnadschefen framhåller även att det finns mycket kunskap internt inom kommunens 
organisation, där tjänstemän skapar sig kunskap om platser i samtal med politiker och näringsliv. 
Planchefen tillägger att Ekerö är en liten kommun där politiker står mycket nära medborgarna 
och att de känner sin kommun. Stadsbyggnadschefen reflekterar dock under intervjun över att 
när en identitet för ett område har identifierats och förankrats internt, delas inte alltid den synen 
av invånarna när planen presenteras. Han reflekterar över att invånarna kan se andra saker och 
värden i platsen varför att kommun och invånare kanske inte alltid är helt överens om den 
utveckling som det planeras för.  

Stadsbyggnadschefen framhåller att det som i mycket avgör om arbetet med att identifiera en 
plats identitet eller specifika karaktär och kvaliteter sker internt eller externt, beror på hur bråttom 
kommunen har med planen, samt hur viktig en fråga är, därav sker arbetet ibland internt och 
ibland externt. Planchefen och stadsbyggnadschefen framhåller även i intervjun att kommunen 
anstränger sig för att få en bred representation i medborgardialoger genom att bjuda in 
barnfamiljer och ungdomar, men de menar att det är svårt att få en bra representation och då får 
man förlita sig på de förtroendevalda. För att öka representationen i medborgardialog framhöll 
planchefen att kommunen exempelvis i översiktsplanearbetet under en månad utförde 
medborgardialog i ett tidigt skede, där de gick ut med tematiska frågor gällande hur invånarna ser 
på exempelvis idrott i kommunen eller vart i kommunen de vill se utveckling. Detta genomfördes 
med hjälp av en webbenkät med sju sidor för vuxna två sidor för barn. Fokus med denna metod 
var att få bort fenomenet av att enbart ”proffstyckarna” tycker till, det vill säga de personer som 
alltid uttalar sig.  

Som mer konkreta metod och verktyg diskuterade stadsbyggnadschefen och planchefen 
kulturmiljöprogrammet. De nämnde olika typer av workshops vilka främst genomförs internt 
med politiker och tjänstemän. De nämnde även medborgardialog som metod, där de främst 
genom att anordna öppnahus, frågar medborgarna om vad de anser är viktigt för just den 
specifika platsen. De framhöll vidare att de i dagsläget undersöker möjligheten till att använda 
olika typer av webbverktyg för att nå fler medborgare. Planchefen diskuterade vidare att de i 
arbetet med gällande översiktsplan även använde sig utav en medborgarpanel. De nämnde att 
fokus i medborgardialogerna har varit på att ta reda på vad medborgarna tycker är viktigt på den 
befintliga platsen samt i utveckling av platsen.  

I framtagandet av gällande översiktsplan berättade planchefen att kommunen även tog in 
konsultstöd i medborgardialogen. Där planchefen framhöll att syftet med att ta in konsulter var 
att få stöd i metodutveckling då konsulter har erfarenheter från andra likande projekt, med han 
var tydlig med att konsulterna inte löser frågorna om platsens identitet eller känsla.  
Stadsbyggnadschefen och Planchefen framhöll vidare att det är ganska ovanligt med konsultstöd 
men att punktinsatser förekommer.  

Stadsbyggnadschefen framhöll även att de på detaljplanesidan har börjat arbeta mer med 
medborgarworkshops genom öppna hus för att diskutera viktiga planfrågor. Ofta innebär det att 
kommunen har ett förslag på en plan som de vill diskutera med invånarna, för att på så vis samla 
in ny information och kunskap.  Stadsbyggnadschefen lyfte specifikt fram två större projekt; 
Ekerö centrum och Stenhamra centrum. Där utförde de paneldiskussioner och genomförde en 
mängd möten med invånarna vilket pågick under flera år. Det arbetet resulterade i att de 
identifiera platsernas identitet, samt vad som var viktigt för platsernas fortsatta utveckling.  

Planchefen bekräftade då att kommunenser till dessa frågor som ovan visat med hjälp av 
medborgarna, men även mer fysiskt med hjälp av olika planeringsunderlag som; kapacitetsplaner 
för skola och förskola. Stadsbyggnadschefen diskuterade även att de vid detaljplanearbete alltid 
mer eller mindre omfattande utför någon form av platsanalys där de bland annat ser till 
näringsliv, historisk förankring, bebyggelsestrukturer och kommunikationer.  
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Till sist nämner de att i Ekerö kommun lever man med en stark känsla av identitet. Identiteten är 
alltid där. De påpekar att många invånare väljer kommunen därför att den har en speciell prägel 
med Sveriges äldsta kulturhistoria. Varför kommunen vill och ska fortsätta arbeta med identitet. 

Hinder 
Varken stadsbyggnadschefen eller planchefen framhöll att de upplever några direkta hinder för 
att arbeta med dessa frågor. Istället framhöll de snarare att det är en naturlig del i Ekerö att dessa 
frågor måste behandlas i och med det starka kulturarvet.  Stadsbyggnadschefen framhöll istället 
att det kanske är ett hinder i sig att Ekerö har en väldigt strak identitet och att det genom det kan 
vara svårt om kommunen eller någon byggherre skulle vilja göra något helt nytt. Det vill säga 
bygga något som inte anses passa in i befintlig kommunidentitet och kulturhistoria. 
Stadsbyggnadschefen uttryckte även att han personligen kanske ser att kommunen tar för stor 
hänsyn till människors åsikter och uppfattningar gällande motstånd till utveckling. Han framhåller 
att om kommunen vill skapa något nytt och bättre behövs det en tydlig vilja från kommunen och 
politikerna, där han diskuterade att politikerna är mycket känsliga för människors uppfattningar 
av plats. Stadsbyggnadschefen upplever att det finns en skräck från medborgarna till förändring 
och snabb förändring. 

Vidare framhöll stadsbyggnadschefen under intervjun att det finns ett behov inom kommunen att 
hitta ett systematiserat sätt för att arbeta med dessa frågor. Han lyfter inte ämnet direkt i relation 
till hinder men ser detta som en utvecklingsmöjlighet kring hur kommunen kan fortsätta arbeta 
med frågorna. Han framhåller att de behöver hitta ett bra verktyg för att systematiskt kunna 
hantera dessa frågor, vilket även är viktigt om kommunen skulle vilja avvika från den befintliga 
identiteten. Han framhåller att det skulle vara bra med ett systematiserat verktyg i planeringen, så 
att dessa frågor alltid hanteras på samma sätt. Stadsbyggnadschefen menar det skulle underlätta 
argumentation om varför vissa aspekter ges hänsyn och andra inte, då de alltid arbetar på samma 
sätt. Gör de alltid på samma sätt, blir det samma typ av resultat och det blir tydligt vad som är 
platsens identitet samt hur planen har tagit hänsyn till eller inte tagit hänsyn till olika aspekter och 
då skulle samma typ av material även följa med i beaktning.  

Planchefen framhöll då att kulturmiljö- och gestaltningsprogramet redan idag är viktiga verktyg 
för detta.  Planchefen framhöll också att det är lätt att säga i en intervju att kommunen borde ta 
fram ett sådant verktyg, men att de senare i verkligheten även har många andra frågor på sitt 
bord. Stadsbyggnadschefen menar dock ändå att det vore bra med ett och samma verktyg, då de 
idag trevar lite kring dessa frågor och testar olika metoder i olika projekt, där det ibland blir lyckat 
och ibland mindre lyckat. Vidare diskuterar stadsbyggnadschefen att ett verktyg kanske inte 
fungerar på alla platser men att det ändock vore bra att systematisera på något vis.  

Det politiska perspektivet på ’a sense of place’ 
Kommunstyrelsens ordförande beskriver Ekerö kommuns identitet som en landsortskommun 
nära Stockholm. Han diskuterar vidare att många invånare pendlar in till Stockholm för arbete 
men att kommunen inte ser sig, eller vill se sig som en förort. 

Kommunstyrelsens ordförande beskriver vidare att kommunens officiella identitet eller vision är 
”Från landsort till småstad”. Han framhåller vidare att denna vision var något hans parti gick till 
val på. Så visionen om småstaden är även kopplad till partipolitik. För att nå visionen diskuterar 
kommunstyrelsens ordförande att det idag är en brist på infrastruktur i kommunen då det enbart 
finns en väg ut ur kommunen. Vidare diskuterar han dock det positiva i att Drottningholm som 
tillhör Ekerö kommun ligger som en lantlig buffert mellan kommunen och Stockholm, vilket 
gynnar att kommunen kan bibehålla ett eget centrum.  

Vidare diskuterar kommunstyrelsens ordförande att även då de utvecklar småstad vill kommunen 
bevara ”Ekerö känslan” och få med den in i småstaden. Han beskriver Ekerö känslan som att 
människor på landsbygden har personliga kontakter och människor känner varandra. Detta är då 
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något kommunen vill bevara även när de bygger småstaden, varför kommunstyrelsens ordförande 
framhåller att det är viktigt med nya mötesplatser, varför kommunen exempelvis satsar på ny 
simhall. Han trycker även på att kommunen vill bli småstad inte förort. Enligt kommunstyrelsens 
ordförande är kommuninvånarana även ganska nöjda med hur det ser ut i Ekerö idag. 

Kommunstyrelsens ordförande ser att det är viktigt att arbeta med identitet eller visioner då det 
är viktigt att alla parter har en liknande målbild. Han ser även att det är viktigt att arbeta med 
dessa frågor för att definiera identitet och riktningar, där han tar upp exemplet av att det är viktigt 
att definiera vad det innebär att gå från landsort till småstad, vilket han ser att kommunen delvis 
har gjort genom att sätta avgränsningen för utveckling till ”tätortsbandet”. Dock påpekar 
kommunstyrelsens ordförande att kommunen inte behöver marknadsföra sig utåt, då han 
framhåller att det inte finns något behov av det i och med kommunens Stockholmsläge.  

Kommunstyrelsens ordförande menade också att detta är viktiga frågor på en mindre geografisk 
skala. Han påpekade att det är viktigt att exploatörer får med ”känsla” varför det gäller att 
kommunen och de som bygger har en gemensam samsyn på, samt målbild för utvecklingen.  
Gällande känsla diskuterar kommunstyrelsens ordförande exempelvis att utseenden av husen är 
viktigt och framhöll att kommunen jobbar mycket med frågan om hur de kan skapa en känsla i 
stadsmiljön. Som exempel tog han upp att det inom Ekerö centrum idag finns vägar, men att de i 
bygget av småstaden vill skapa ett utomhuscentrum av gator och torg.   

Vidare framhåller kommunstyrelsens ordförande att det är viktigt att hantera dessa frågor då det 
är detta (identitet och känsla) som skapar samhörighet och känslan för invånarna, där han nämner 
att det är viktigt att ta vara på och få med den positiva och lokala känslan vid utveckling. Då han 
menar att en plats identitet eller känsla är det som är skillnaden om man trivs på en plats eller 
inte.  

Sammafattande diskussion  
Inom Ekerö kommun diskuteras både materiella och immateriella aspekter av ’sense of place’ 
eller platsidentitet.  Materiella aspekter diskuteras genom att framhålla fysisk struktur som 
kulturhistoria, kultur- och naturmiljö samt geografiskt läge. I intervjun med planchefen och 
stadsbyggnadschefen framkom det även mer implicit i diskussionen att mänsklig verksamhet 
genom exempelvis industri och jordbruk kan vara en del av platsidentiteten. Kommunstyrelsens 
ordförande framhöll i intervjun ytterligare en abstrakt socialnivå med att beskriva ”Ekerö 
känslan”. Vilken beskrevs som en lokal landsbygdskänsla av att invånare känner varandra. 
Kommunstyrelsens ordförande framhöll även att detta är något som kommunen har för avsikt att 
bevara i utvecklingen av kommunen.  

Vidare förs diskussioner om platsidentitet i förhållande till att skapa något nytt och bygga en ny 
identitet, där det inom Ekerö kommun handlar om en vilja att gå från landsbygd till småstad.  
Kommunstyrelsens ordförande trycker även på att kommunen vill bli småstad och inte förort 
vilket tyder på att kommunen vill fortsätta att vara och utvecklas till något eget. Det framkom 
även att Ekerö kommuns identitet kanske är tydligare från ett utifrån perspektiv och att det då är 
en större otydlighet och oenighet bland befintliga invånare om kommunens identitet. I samband 
med detta har det inom intervjuerna förts diskussioner som tyder på att det finns mycket starka 
lokala identiteter tillhörande kommunens olika öar, vilket till och med har gett upphov till en viss 
polarisering mellan öarna. Vilket kan tyda på att det genom en stark platsidentitet skapas ett ”vi 
och dem” tänk som bland andra Eckstein (2003) och Sandercock (2003) diskuterar.  Av empirin 
framkommer det att kommunen ser detta som ett problem, vilket de försöker motverka genom 
att lyfta och skapa en större samhörighet genom en övergripande kommunal identitet.  
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Tabell 9, Sammanfattning av resultat: Ekerö kommun 

Teman Ekerö kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Det som lyfts fram i intervjun samt i översiktsplanen som kommunens identitet är främst 
kommunens kulturhistoriska arv, vilket definieras med de unika kultur- och naturmiljöer. 
Kommunens historia och natur samt det geografiska läget som en övärld, lyfts fram som 
bidragande till en tydlig identitet.  Vidare diskuteras det implicit att mänsklig verksamhet genom 
industri och jordbruk är en del av platsers identitet. Det har även framkommit en annan aspekt av 
identitet inom kommunen, nämligen viljan att skapa en ny identitet, där kommunen vill gå från 
landsbygd till småstad. Vidare diskuteras det att det finns en viss polarisering mellan öarna inom 
kommunen, där varje ö har sin specifika identitet och att människor mer förknippar sig med ön 
de bor på än kommunen som helhet. Vidare kompletterade kommunstyrelsens ordförande med 
att framhålla Ekerökänslan det vill säga den lokala landsbygdskänslan med att invånare känner 
varandra samt att detta är något som kommunen har för avsikt att bevara i utvecklingen av 
kommunen.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till: 
- Viktigt för att öka sammanhållningen och skapa en stolthet och känsla hos medborgarna som 
kommunbor 
- Minska polarisering och konkurrens, skapa ett ”vi i kommunen” framför ”vi på denna ö” 
- Viktigt med skapandet av den nya identiteten som småstad, till argumentation med övriga 
instanser som Trafikverket och Sll.                                                                                                  
 - Närma sig Stockholmsregionen  
- Marknadsföring, kändiskap; få befintliga invånare att stanna kvar, samt attrahera nya invånare 
och företag. 
- Viktigt för att identifiera vilka värden som ska bevaras och utvecklas på en plats  
- Bevara särprägeln av kulturövärld                                                                                              - 
Politiskt intresse i bevarande av kulturhistoria och då kommunens identitet  

När:  

Frågor kopplade till platsidentitet och platskänsla hanteras främst på en strategiskt övergripande 
nivå genom översiktsplanen. För detaljplaneringen gäller att översiktsplanen är vägledande eller så 
hanteras dessa frågor i framtagandet av planprogrammet. Vidare så diskuterades det att dessa 
frågor är aktuella under hela översiktsplanearbetet men att det i detaljplaneringen främst hanteras i 
de tidiga inledande skedena av en planprocess.  

Hur: 

När det kommer till hur Ekerö kommun arbetar med dessa frågor framkommer det i intervjun att 
kommunen inte har något systematiserat sätt eller några specifika strategier och policys. Mycket 
arbete sker på en övergripande nivå genom översiktsplanen och tanken är att den ska vägleda 
övriga planeringsnivåer. För att stärka samhörigheten och kommunidentiteten inom kommunen 
arbetar de mycket, speciellt genom översiktsplanearbetet, med att lyfta fram positiva egenskaper 
och kvaliteter som Ekerö kommuns gemensamma kvaliteter. Vidare kom det fram att de 
använder sig mycket av intern expertkunskap genom att tjänstemän och framförallt politiker 
känner sin kommun och invånarna i kommunen. De tar även hjälp av medborgarna i större 
planprojekt och översiktsplanearbetet, med syftet att samla in kunskap om vad invånarna tycker 
om platsen och vilken utveckling de vill se, dock i planeringsprojekt går de oftast ut med ett 
färdigt förslag. De arbetar även med mer och mindre detaljerade platsanalyser där de ser till 
exempelvis näringsliv, historia, bebyggelsestruktur och kommunikationer. Kommunen ser även 
att dessa frågor kommer att vara fortsatt viktiga även i framtiden.   

Hinder: 

Varken samhällsbyggnadschefen eller planchefen ser några direkta hinder för att arbete med 
frågor om platsidentitet eller platskänsla inom planeringen. Dock framhöll 
samhällsbyggnadschefen att en stark identitet kan hindra vissa typer av utveckling om det inte 
anses passa in i befintlig identitet. Vidare diskuterade samhällsbyggnadschefen att det finns ett 
behov av att hitta ett systematiskt verktyg för att hantera dessa frågor inom planeringen. Vilket 
argumenteras kan underlätta för handläggare och beslutsfattare, samt kan öka förståelsen till 
varför vissa aspekter ges hänsyn och inte andra.  

 

När det kommer till motiv är det intressant att tjänstemännen framhåller marknadsföring för att 
attrahera nya invånare och företag som ett motiv då kommunstyrelsens ordförande inte ser något 
behov av detta. Dock så påpekar planchefen att behovet av marknadsföring inte är speciellt stort 
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då de ser att kommunen har en tydlig extern identitet (läs positiv identitet) då de i samma veva 
poängterar att kommunen måste jobba på att motverka den potentiella ökändheten, med dåliga 
kommunikationer. Vidare när det kommer till motiv lyfte även kommunstyrelsens ordförande 
vikten av vision och målbild, det vill säga vikten av att samtliga parter är överens om och arbetar 
för samma målbild.  

5.3.2 Nynäshamns kommun  
Nynäshamns kommun har en lång kust och är geografiskt beläget i sydöstra hörnet av 
Stockholms län. Nynäshamn har en geografisk yta på 359 kvkm (SCB 2015a) och det bor 27 500 
invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt ökat med 
cirka 14.8 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i Nynäshamns 
kommun är Nynäshamn.  

Nynäshamns gällande översiktsplan antogs år 2012. Översiktsplanen utgår ifrån kommunens 
övergripande vision om att vara den mest attraktiva kommunen i stockholmsregionen 
(Nynäshamns kommun 2016a). För att uppnå visionen arbetar kommunen mot fyra mål; ”en 
öppen och tillgänglig kommun, en ledande tillväxtkommun, en kommun med god livsmiljö samt 
en resurseffektiv kommun” (Nynäshamns kommun 2016a). När det kommer till detaljplanering 
har kommunen tjugotvå detaljplaner igång för tillfället (Nynäshamns kommun 2016b). I intervjun 
med kommunarkitekt likväl översiktsplanerare framkom det att Nynäshamns kommun har ett 
pågående arbete med att ta fram ett platsvarumärke för kommunen, vilket ska upp för antagande 
under våren 2016.   

Begrepp och betydelse  
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll i intervjun att kommunen inte har diskuterat 
betydelsen av begreppet platsidentitet/platskänsla i sig, men att de inom kommunen använder sig 
av och partar om identitet. Identitet enligt intervjupersonens uppfattning har betydelsen av att 
känna sig hemma och känna stolthet. Vidare diskuterar hon att identitet innehar betydelsen av en 
gemensam vision och målbild. Enligt intervjupersonen kopplar då identitet även tydligt till 
gemensam visionsbild eller framtidsbild samt mål, på så vis att identitet beskriver vad ”vi är” nu 
men även vart vi vill. Kommunarkitekt och översiktsplaneraren beskriver således att mål och 
visionsbild visar vilka värden och kvaliteter som ska stärkas samt vilka brister som bör åtgärdas. 
Vilket då kopplar an till vad kommunen/platsen är idag, samt hur kommunen/platsen ska 
utvecklas. Vidare diskuterade kommunarkitekt och översiktsplaneraren att människors upplevelse 
av plats utgör en del av platsidentiteten, exempelvis om platsen upplevs som trygg ellerotrygg. 

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll även i intervjun att platsers historia och 
kulturmiljö är viktig för vad platsen är idag genom att bidra till den unika karaktären.  I 
samrådshandlingen till den fördjupade översiktsplanen över Nynäshamns stad står det även 
uttryckt att en plats identitet och karaktär skapas av platsens specifika kvaliteter (Nynäshamns 
kommun 2014:12).  

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll att frågor om platsidentitet och 
kommunidentitet behandlas inom samhällsbyggnadsförvaltningen som traditionellt har haft 
ansvar för dessa frågor, men att de i dagsläget även är aktuella frågor för kommunstyrelsen och 
kommunikationsenheten, på grund av framtagandet av ett nytt platsvarumärke. Det framkom 
vidare i intervjun med kommunarkitekt och översiktsplaneraren att kommunidentitet är en 
högaktuell fråga inom kommunen just nu i och med framtagandet av platsvarumärket, en 
varumärkesplattform. Platsvarumärket ska sätta bilden av Nynäshamns kommun och svara på 
frågan om vad som är det bästa och sämsta med Nynäshamn, samt vad som är unikt för 
Nynäshamn. I platsvarumärket beskrivs Nynäshamn som en plats där hav, landsbygd och stad 
möts. Nynäshamn beskrivs vidare som en plats som erbjuder möjlighet att kombinera ett tryggt 
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småstadsliv med storstadens möjligheter som en del av Stockholmsregionen. Vidare lyfter 
platsvarumärket skärgården och det vackra kulturlandskapet (Nynäshamns kommun 2016c).  

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll att platsvarumärket kommer att ge en 
gemensam bild och utgångspunkt kring vad Nynäshamn är, för tjänstemän, politiker, 
medborgare, besökare och näringsliv. Vidare diskuterade hon att det är många olika platser och 
orter likväl som stad och landsbygd inkluderat i den övergripande identiteten ”Nynäshamn” samt 
att kärnan i Nynäshamns kommuns nya varumärkesplattform (vilken ska upp för beslut och 
antagande våren 2016) är ”Där havet och livet möts” (Nynäshamns kommun 2016c). 
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren påpekar att det har blivit en tydligare koppling till den 
specifika platsen Nynäshamn, genom referensen till havet, mot vad det har varit i tidigare 
visionsarbeten.  

Under intervjun framkom det även att platsidentitet eller frågan kring vad som är och definierar 
Nynäshamns kommun har varit, om kanske indirekt och undermedvetet, aktuella sedan 
millennieskiftet. Kommunarkitekt och översiktsplaneraren diskuterade att Nynäshamn hamnade i 
något av en identitetskris kring millennieskiftet i samband med att kommunens huvudindustri 
och företag flyttade från kommunen eller lades ner. Detta i samband med den då pågående 
regionförstoringen ledde till något av en identitetskris för kommunen. Där kommunarkitekt och 
översiktsplaneraren framhöll att frågor som; är vi småstad? är vi landsbygd? klarar vi oss själva? 
kom upp och har diskuterats sedan dess. Vidare påpekar kommunarkitekt och 
översiktsplaneraren att hon upplevde att det fanns en rädsla inom kommunen för att få rykten 
om sig, eller att bli identifierad och associerad med något som inte finns kvar, genom exempelvis; 
Nynäshamn är kommunen där Eriksson brukade finnas. Därav menar hon att kommunen kanske 
om än omedvetet har arbetat med dessa frågor sedan millennieskiftet.   

I översiktsplanens förord nämns det att kommunens vision om att bli den mest attraktiva 
kommunen i Stockholmsregionen uppnås genom att utveckla det som gör Nynäshamns kommun 
speciell där miljö, havet, samarbetsandan och livskvaliteten nämns (Nynäshamns kommun 2012). 
I översiktsplanen finns det tre strategier uttryckta för hur Nynäshamns kommun ska nå de fyra 
målen samt en hållbar utveckling, den tredje av strategierna ”en levande landsbygd och skärgård” 
poängterar att skärgården och landsbygden är viktiga för kommunens identitet(Nynäshamn 
2016a). Det vill säga kommunen beskriver den övergripande identiteten i översiktsplanen genom 
att framhålla fysiska natur-och kulturmiljövärden, genom landsbygd och skärgård. Kommunen 
framhåller även icke fysiska karaktärsdrag som livskvalitet och sammarbetsanda (Nynäshamns 
kommun 2012:3). Det vill säga kommunen framhåller att det som gör Nynäshamns kommun 
unik är både fysiska och icke fysiska karaktärsdrag.  

Vidare framhöll kommunarkitekt och översiktsplaneraren att det främst är de positiva aspekterna 
av platsidentitet som diskuteras och framhålls som platsens identitet, då negativa aspekter eller 
karaktärsdrag diskuteras på en plats är det främst i termer av utmaningar.  

Motiv 
I varumärkesplattformen står det beskrivet att det nya platsvarumärket ska stärka bilden av 
Nynäshamn (Nynäshamns 2016c). I intervjun med kommunarkitekt och översiktsplaneraren 
framkom det att gemensam är ett nyckelord i syftet till arbetet med platsvarumärket. 
Platsvarumärket ska bidra med en gemensam beskrivning av platsen Nynäshamn vilket ska leda 
till att det är samma bild av platsen som förmedlas både internt inom kommunens verksamhet till 
tjänstemän och politiker samt externt mot medborgare, besökare och näringsliv.  

Intervjupersonens uppfattning var att syftet främst är att rikta sig till befintliga medborgare samt 
tjänstemän och politiker med syftet att ha en gemensam utgångspunkt och känsla, i att detta är 
Nynäshamn idag och detta arbetar vi för. Det vill säga syftet är att det ska vara samma bild som 
förmedlas av kommunen, invånare och näringsliv. Därefter upplever hon att tanken är att arbetet 
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med platsvarumärket, samt att förmedla och lyfta positiva bilder och kvaliteter av Nynäshamn 
även ska skapa en stolthet inom kommunen. Hon ser även att det figurerar ett argument om att 
då medborgare är uppriktigt stolta över kommunen kan de fungera som ambassadörer för 
kommunen, på så vis att de kan sprida positiva budskap om Nynäshamn. Därav framhåller 
kommunarkitekt och översiktsplaneraren att hon även uppfattar att platsvarumärkesarbetet har 
ett motiv i att skapa stolta invånare.  I varumärkesplattformen finns det även beskrivet en 
målgruppsprisma, denna beskriver att befintliga invånare, potentiella inflyttare, besökare samt 
företag inom närområdet är prioriterade målgrupper därefter framhålls även media, politiker, 
kommunanställda, föreningar och grannkommuner som målgrupper (Nynäshamn 2016c).  

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll även ur ett tjänstemannaperspektiv att hon 
ser vikten av att ha en gemensam målbild eller identitet att utgå ifrån, då det tydliggör vilket håll 
kommunen vill gå åt. En gemensam målbild eller framtidsbild är även en bra utgångspunkt för 
diskussion och kan fungera som referens då människor har olika uppfattning om platsen eller 
upplever platsen olika. På så vis kan en gemensam målbild även vara ett medel och verktyg för 
tjänstemän vid bemötande av förväntningar gällande en plats framtid. Intervjupersonen 
framhåller även att en gemensam bild av en plats inte nödvändigtvis behöver innebära att 
samtliga parter håller med om den bilden, men att bilden oavsett kan öppna upp för diskussion 
kring platsen.   

Kopplat till planeringen ser kommunarkitekt och översiktsplaneraren även motivet i att 
platsidentitet och målbild kan verka som ett planeringsunderlag och verktyg, då det ger en röd 
tråd i ett projekt, vilket även möjliggör för uppföljning av projektet. Vidare diskuterade hon att då 
det finns en gemensam målbild eller uppfattning och utgångspunkt blir det lättare att diskutera, 
driva och argumentera för platsens identitet eller känsla i projekt. Det blir lättare att argumentera 
för dessa frågor i relation till exempelvis tekniska frågor vid nybyggnation och ombyggnation. 
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren diskuterade då att man som tjänsteman får ett stöd i 
ryggen, på så vis att kommunen är enad om målbilden, vilket gör det lättare att argumentera för 
och emot viss typ av utveckling.   

Ett annat motiv som kommunarkitekt och översiktsplaneraren såg på en övergripande nivå var 
vikten av att identifiera vad som skiljer Nynäshamn från andra skärgårdskommuner. Hon 
påpekade att skärgårdskommuner ofta har samma värdeord med hav, natur etc. varför det är 
viktigt att hitta skillnader i vad det är som skiljer Nynäshamns kommun från exempelvis Trosa 
kommun. Kommunarkitekt och översiktsplanerarens uppfattning var även att visionsarbete går ut 
på att identifiera och hitta vad kommunen/platsen är nuläget och vad som behövs på platsen. 
Det vill säga arbete med att hitta en identitet och identifiera vad kommunen arbetar mot. Som 
exempel tog kommunarkitekt och översiktsplaneraren upp att framtidsbilden för Nynäshamns 
stad, vilken beskriver Nynäshamns stads befintliga identitet, samt hur en önskvärd utveckling ser 
ut.  

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll även att arbete med en plats identitet är ett 
sätt att i översiktsplaneringssammanhang arbeta med de allmänna intressena. I 
samrådshandlingen till den fördjupade översiktsplanen över Nynäshamns stad står det uttryckt att 
en plats ofta innehar flertalet olika kvaliteter vilka kan attrahera olika intressenter, samt att dessa 
intressen och intressenter kan vara i konflikt med varandra (Nynäshamns kommun 2014:12). Det 
vill säga att arbeta med att identifiera en plats kvaliteter (ovan diskuterat som identitetsgivande) 
bidrar till arbetet med att identifiera platsens allmänna intressen, samt möjliggöra avvägningar 
dem emellan.  

Som motiv till att arbete med platsidentitet nämnde även kommunarkitekt och 
översiktsplaneraren även sociala motiv. Där hon lyfte vikten av att arbeta med dessa frågor för att 
medborgare ska känna trygghet, stolthet och en hemkänsla, samt trivas i sin närmiljö.  
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Kommunarkitekt och översiktsplaneraren ser även att mycket av stadutveckling idag kretsar kring 
ekonomi och vinst med fokus på att få in så många bostäder som möjligt, varför hon ser att det 
är extra viktigt med frågor om platsens identitet och det unika med platser för att undvika risken 
med, som hon uttryckte det ”att vi inte bygger bort oss”. Hon framhåller således att utvecklingen 
styrs mycket av marknad och vinstintressen. Vidare diskuterar hon dock att vissa exploatörer och 
byggherrar även arbetar med frågor kopplade till platsens identitet.  

Kommunarkitekt och översiktsplaneraren upplever att många av politikerna tycker att dessa 
frågor är viktiga somt tycker om att diskutera dem. Därefter nämner hon att det finns en risk i att 
dessa frågor glöms bort efter diskussionerna, då de kanske upplevs som lite flummiga av 
politiken. Vidare diskuterar hon att politiker är kommunens ambassadörer och att de ofta har en 
stark och tydlig koppling till en viss geografisk del av kommunen, varför de på så vis specifikt 
värnar om, samt ser att dessa frågor är viktiga för det området.  

När 
Då det kommer till frågan om när frågor om platsers identitet och känsla arbetas med, framkom 
det genom intervjun att frågorna är aktuella på en kommunövergripande nivå i arbetet med 
kommunens nya platsvarumärke.  

När det gäller planeringen framhöll kommunarkitekt och översiktsplaneraren, att ju större ett 
område är geografiskt ju större ”behov” finns det av att beskriva platsen. Varför dessa frågor 
främst hanteras på en översikt- och fördjupad översiktsplanenivå. I och med detta framhöll hon 
även att detaljplanearbetet utgår ifrån de övergripande dokumenten översiktsplan och 
fördjupadeöversiktsplaner. Vidare påpekade hon att dessa frågor hanteras i tidiga skedena av 
planprocesser. Utöver detta framhöll även kommunarkitekt och översiktsplaneraren att samtligt 
fysiskt planarbete alltid utgår ifrån den specifika platsens förutsättningar och historia. 
  

Hur  
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll att kommunen i all fysisk planering tar 
utgångspunkt i det som finns på platsen samt tar hänsyn till platsens historia och kulturhistoria, 
exempelvis genom fornlämningar men även den mer nutida historian som i fallet med den relativt 
unga Nynäshamns stad. Dock talar kommunen inte i termer om bevarande då det har en negativ 
klang och kan låta hämmande för utveckling. Istället talar kommunen om att utveckla och stärka 
kvalliteter.  

När det kommer till specifika verktyg eller metoder som kommunen använder sig av för att 
arbeta med, samt identifiera platsens identitet på en mer översiktlig nivå framhöll 
kommunarkitekt och översiktsplaneraren att de inte har några standardiserade metoder eller sätt 
att arbeta på. Istället är metodval beroende av typ av projekt samt vem som handlägger projektet. 

Som exempel på verktyg diskuterar hon i intervjun att de använder SWOT-analyser. I 
översiktsplanearbetet användes exempelvis SWOT för att identifiera kvaliteter och utmaningar, 
vilket hon även ser beskriver platsens identitet. Vidare framkom det i intervjun att de kan 
använda sig utav ortsanalys samt olika typer utav inventeringsverktyg som exempelvis checklistor. 
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll vidare att identifiering av en plats kultur och 
miljövärden, sociala värden samt barnkonsekvensbeskrivningar kan bidra till att beskriva en plats 
unika karaktär och identitet, varför det på så vis kan ses som verktyg till att arbeta med platsens 
identitet.  

Kommunarkitekt och översiktsplanerearen framhöll att det är stort fokus på medborgardialog i 
översiktsplanearbetena för att identifiera vad som är unikt med kommunen eller ett specifikt 
område. Medborgarna tillfrågas då i tidiga skeden av en planprocess för att fånga in bilden och 
upplevelsen av plats, samt vilken utveckling invånare vill se. Då det gäller hur mycket hänsyn 
kommunen tar till människors uppfattning och upplevelse av plats vid planering framhåller 
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kommunarkitekt och översiktsplaneraren att ”vi gör så gott vi kan”.  Där hon diskuterar att hur 
mycket hänsyn som ges till människors upplevelse och åsikter även är beroende av tekniska krav, 
marknad och ekonomi, men att de inom kommunen har en god vilja att ta tillvara på människors 
uppfattningar och åsikter.  Ett exempel på detta är ’Ösmo centrum lyft’ vilket inte inbegreps av 
en planprocess, då det enbart hanterar hur det offentliga rummet kan utvecklas. Då det inte är 
inbegrips av en planprocess finns det heller inget lagkrav att tala med medborgarna, men 
kommunen tyckte ändå att det var viktigt och förde därav dialog med medborgarna. 
Kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll att det sågs som viktigt då Ösmo idag har 
något av en ”stämpel” varför kommunen i dialog med invånarna ville identifiera bristerna för 
möjligheten att vidta åtgärder, så att även bilden av Ösmo kan förändras.   

Vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad hade de omfattande 
medborgardialoger där de bland annat använde sig utav metoderna Charette och fokusgrupper 
samt utvecklade en app för en ökad möjlighet att fånga in ”yngre människor”, samt de individer 
som inte har tid att gå på möten för att sitta ner och diskutera i fokusgrupper. Genom appen 
ställde kommunen frågor med syfte att fånga in vad Staden är. De utförde dialogmöten med 
syftet ”inred stadens vardagsrum” där kommunen fick svar på vilken utveckling invånarna själva 
ville se i staden. Dialogen syftade även till att samla in upplevelser av staden.  . 

Kommunen arbetar främst självständigt utan konsultstöd i arbetet med dessa frågor. Ibland har 
det dock förekommit punktinsatser av konsulter samt sammarbete med forsknings och 
utvecklingsprojekt, samt att de har beställt medborgarundersökning av SCB.  

Av intervjun framkom det att platsvarumärket framförallt är framarbetat internt på kommunen. I 
material erhållet från kommunen kopplat till varumärkesarbetet står det även beskrivet att 
kommunen i arbetet med att ta fram platsvarumärket utförde intervjuer med representanter från, 
näringsliv, invånare, föreningsliv, besöksnäring och medarbetare. Samt att kommunen utförde 
workshops med grupper som representerade invånare, medarbetare, nyinflyttande, en 
kommunikationsgrupp, näringsliv, samarbetspartners och politiker. (Nynäshamns kommun 
2016c). Ett resultat av intervjuerna, som genomfördes i arbetet med platsvarumärket, var att det 
finns ett behov av tydligare mål, samt att kommunidentiteten behöver stärkas med förtydliganden 
kring vad Nynäshamn är, samt vad Nynäshamn vill bli.   

När det gäller att skapa stolta medborgare eller höja stoltheten berättar kommunarkitekt och 
översiktsplaneraen att kommunen arbetar mycket kommunikativt med människan i centrum för 
att höja stolthet. Exempelvis genom personporträtt i kommunens lokaltidning, där det finns ett 
exempel på en familj som portärteras och intervjuades om varför de valde bort storstaden 
Stockholm för ett liv Nynäshamn.  

Hinder 
Kommunarkitekt och översiktsplaneren framhöll att hon upplever några potentiella hinder eller 
försvårande omständigheter, till att arbeta med platsens identitet och känsla inom planeringen. 
Det första som kom upp var upplevelsen av att det är marknaden som styr utvecklingen, på så vis 
att tillväxt och ekonomiska värden prioriteras högst.  

Vidare såg kommunarkitekt och översiktsplaneren hinder kopplat till uppdraget som tjänsteman. 
På så vis att även fast hon som tjänsteman tycker att detta är viktiga frågor kan det vara svårt att 
motivera för exploatörer samt delvis för politiker varför de ska lägga resurser på att exempelvis, 
utföra en ortsanalys, göra en trygghetsvandring etc. Kommunarkitekt och översiktsplanereren 
framhöll att det är svårt att motivera vikten av detta då det inte blir några direkta intäkter eller 
tydligt konkreta vinster av att arbeta med dessa frågor, utan att vinsterna kommer senare i 
helheten av att människor trivs, känner sig hemma, stolta och trygga. Men att det då är väldigt 
svårt att mäta värdet och effekten av arbete med dessa frågor. Kommunarkitekt och 
översiktsplaneren diskuterade att upplevelsen av plats inte mäts på något vis idag inom 
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kommunen, men att det kanske skulle finnas utrymme för att få med dessa frågor i kommunens 
nöjd kund index (NKI) mätningar. Hon framhöll således att även om hon som tjänsteman ser 
värdet av att arbeta med dessa frågor saknas det idag starka och tydliga argument till varför detta 
är viktigt, då det inte är konkret i vilka intäkter och vinster det ger. 

En ytterligare försvårande omständighet som kommunarkitekt och översiktsplaneraren nämnde 
var att det inte finns något krav på kommunerna att arbeta med dessa frågor. Det vill säga att det 
inte finns någon övergripande instans som granskar dessa frågor, samt att det inte finns något 
lagkrav eller stöd i PBL för att arbeta med dessa frågor, vilket det exempelvis gör när det gäller 
miljökvalitets frågor. Kommunarkitekt och översiktsplaneraren menar därför att det är svårt att 
ställa krav från kommunens sida om inte övergripande myndigheter ställer krav.  

Dock diskuterar kommunarkitekt och översiktsplanerearen potential till att dessa frågor kan få ett 
tydligare argument och ses som viktigare då sociala aspekter ses som allt viktigare och får ett 
större utrymme i planeringen.  

Vidare diskuterar hon mer generellt problematiken kring subjektiviteten i upplevelsen av plats 
och platsers identitet. Hon diskuterade att olika människor har olika preferenser och upplever 
platser olika, vilket är svårt att tillgodose fullt ut i planeringen. Hon tog upp exemplet kring om 
det är ett giltigt skäl för en överklagan om någon anser att ett planerat område är fult och inte 
passar in i omgivningen. Där hon diskuterade att det är lättare att bemöta åsikter om att ny 
bebyggelse är för hög, för nära etc. än att bemöta åsikter om att det är fult, vilket är svårare att 
bedöma samt argumentera mot då samtliga människor har olika uppfattning och smak.  Vidare 
tog hon upp att tekniska krav kan påverka till vilken grad det är möjligt att ta hänsyn till 
människors åsikter om plats.  

Det politiska perspektivet på ’a sense of place’ 
Då kommunstyrelsens ordförande fick frågan om vad hon skulle säga är Nynäshamns kommuns 
identitet framhöll hon att det finns olika identiteter inom kommunen, i grova drag definierat av 
de tre ursprungliga kommuner som Nynäshamns kommun är sammanslaget av.  Hon beskrev då 
att identiteterna hos Sorundabygden, Ösmo och Nynäshamns stad präglar hela kommunen 
genom landsbygdens arv, industrins unga arv och närheten och kopplingar till havet.   

Vidare diskuterade kommunstyrelsens ordförande Nynäshamns kopplingar till Stockholm, där 
hon beskrev att kommunen historiskt sett inte har haft tydliga kopplingar till Stockholm, utan att 
det är först på senare år med nya motorvägen som kopplingarna har stärkts.  Kopplingar till 
Stockholmsregionen ses som en framtidspotential och framhålls även i det nya platsvarumärket, 
dock framhåller kommunstyrelsens ordförande att det finns något av en generationsskillnad i 
synen på kopplingen till Stockholm. Där hon menar att de som har bott i kommunen under en 
lång tid värdesätter att kommunen utvecklas till något eget och det finns en stolthet i att 
kommunen har sin egen stad med ett lokalt utbud av handel, kultur och service. Mer nyinflyttade 
kommunbor uppfattar kommunstyrelsens ordförande ser en tydligare koppling till Stockholm, i 
och med att det går att bo i Nynäshamn och samtidigt få del av de kvaliteter som Nynäshamn 
erbjuder samtidigt som de har tillgång till Storstockholms utbud.  

Vidare lyfter hon att havet är en av Nynäshamns främsta tillgångar likväl att kommunen har en 
riktig stad med stadskvaliteter intill havet. Hon diskuterar även att nya platsvarumärkets kärna är 
”där havet och livet möts” samt att närheten till Stockholm och lokala kvalliteter (diskuterat 
ovan) framhålls inom varumärket.  Kommunstyrelsens ordförande framhåller att det från 
politiskt håll är viktigt att platsvarumärket är mer än en slogan att det verkligen är platsens 
varumärke och då bygger på platsunika kvaliteter.  

Kommunstyrelsens ordförande ser att det är viktigt att arbeta med kommunens identitet och 
platsvarumärket, då det är viktigt att kunna kommunicera en enhällig bild av kommunen mot 
viktiga samhällsaktörer som företagare och arbetsgivare, vidare diskuterar hon att det är mycket 
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viktigt att Nynäshamnsborna själva känner igen sig i platsvarumärkesbeskrivningen att den 
”landar i deras mage” att de kan känna igen sig i att detta är Nynäshamn. Hon framhåller att det 
är viktigt på grund av att det är de som bor och verkar i kommunen som bidrar till kommunens 
utveckling, varför det är viktigt att de är ”med på tåget” och känner igen sig i beskrivningarna 
kring vad som behöver utvecklas och vad som bör bevaras. Kommunstyrelsens ordförande 
framhåller också vikten av att arbeta med kännedomen om kommunen i storstaden, att man som 
invånare känner och berättar att man bor i den specifika kommunen och inte bara i Stockholm.  

Kommunstyrelsens ordförande framhåller att det är bra att olika delar av kommunen värnar sina 
specifika identiteter men att helheten inte får glömmas bort, att det behövs en helhetsidentitet 
som kommunen nu lyfter genom platsvarumärkesarbetet. Hon beskriver vidare att det är viktigt 
att arbeta med dessa frågor för att positionera sig gentemot Sveriges 290 andra kommuner, att det 
är viktigt att våga ta ställning till utveckling och näringsliv att våga profilera sig. Vidare framhåller 
hon att om kommunen inklusive medborgare och näringsliv har en gemensam syn på kommunen 
och vad Nynäshamn är, kan det vara lättare att få igenom viss typ av utveckling och eventuellt 
minska risken för överklaganden och höjda röster då tänkt utveckling passar in i den 
gemensamma bilden av kommunen, samt att en tydlig bild och identitet ger kommunen möjlighet 
att prioritera bland investeringar och förfrågningar. Vidare diskuterar hon att det även blir lättare 
för de i praktiken att veta vart kommunen vill, vilket även kan ge en ökad förståelse för avslag 
eller bifall. Till sist menar hon att det stora jobbet med platsvarumärket återstår i och med att det 
är det långsiktiga arbetet och implementeringen som avgör vilket genomslag det får.  

Vidare framhåller hon att det är viktigt att värna och arbeta utifrån varje plats unika identitet, 
exempelvis genom att ny utveckling måste passa in i kulturlandskap så klart att man tar hänsyn till 
platsens unika identitet vid utveckling och att det är olika förutsättningar och möjligheter på olika 
platser.  

Som en sista kommentar upplever kommunstyrelsens ordförande att de som har bott i 
kommunen länge är mer kritiska till vad kommunen kan erbjuda än de nyinflyttade. Hon har 
inget svar på detta men spekulerar i att det kan ha att göra med att Nynäshamn har förändrats 
kraftigt från en mer utpräglad bruksort till informations- och kunskapssamhälle och att man 
kanske inte helt känner igen sig i det.  

Sammafattande diskussion  
Som resultat av intervjuer samt från material med platsvarumärket är det tydligt att Nynäshamns 
kommun för tillfället befinner sig i ett skede där de arbetar mycket aktivt med kommunens 
identitet. Kommunen arbetar idag med att identifiera vad kommunen är och står för, vad 
kommunen kan erbjuda samt hur kommunen ska utvecklas. Som framkom i intervjun med 
kommunarkitekt och översiktsplanerearen försöker Nynäshamn kanske fortfarande hitta sin nya 
identitet efter de stora industrinedläggningarna kring millennieskiftet.  

Av resultatet går det att koka ner de framhållna motiven till att arbeta med platsers identitet och 
känsla till att beröra i huvudsak två områden i Nynäshamn: 

- Som platsvarumärke: Ta fram och förmedla gemensam bild av Nynäshamn med syfte att 
stärka bilden av Nynäshamn internt och externt. Internt är syftet att skapa stolta invånare 
som känner sig trygga och hemma i kommunen, samt att de således även kan fungera 
som ambassadörer. Externt handlar det om att ha en gemensam bild med syfte att 
attrahera besökare, nya invånare och företag.   

- Som utgångspunkt: vision och identitetsarbete fungerar som en gemensam plattform och 
”rödtråd” för fortsatt utveckling, samt som underlag vid diskussion då det blir något för 
tjänstemän att luta sig mot i bemötande av förväntningar och synpunkter.  

Resultatet visar också att kommunen har en vilja att aktivt involvera medborgare samt att ta 
hänsyn till deras åsikter om plats vid utveckling.  
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Det som lyfts fram som identitetsskapande eller som det unika för Nynäshamn som kommun, 
samt för platser inom kommunen, är både platsspecifika fysiska element och icke platsbundna 
element. Tydligt i Nynäshamnsfallet är att kommunen representerat genom kommunarkitekt och 
översiktsplaneraren, ser kopplingar till både de materiella och immateriella aspekter av ’a sense of 
place’. Det vill säga att människors subjektiva upplevelse av plats spelar in i skapandet av platsens 
identitet, likväl som att naturen, landskapets karaktär, samt platsens historia och kulturmiljö ses 
som viktiga och bidragande faktorer till vad platsen är idag. Vidare framhöll kommunarkitekt och 
översiktsplaneraren att det främst är positiva aspekter som framhålls som identitetsskapande, 
samt att negativa aspekter eller karaktärsdrag främst diskuteras i termer av utmaningar. Det vill 
säga identitet är ett positivt begrepp som beskriver det som är bra med en plats och det som är 
mindre bra på en plats ingår då inte i själva identiteten, utan ses istället som utmaningar som bör 
åtgärdas.  

På sätt och vis kopplar detta an till den iakttagelse som Relph gjorde på 70-talet, där han 
diskuterade att vetenskapliga discipliner förutom kulturgeografin ser att ’a sense of place’ är ett 
genomgående positivt begrepp. Vidare skulle det ju gå att härleda identitet som ett positivt 
begrepp inom Nynäshamn till de motiv som Nynäshamn lyfter fram till att arbeta med identitet. 
Nämligen intern och extern marknadsföring. Då marknadsföring av plats har som syfte att stärka 
attraktivitet och locka nya invånare och nytt näringsliv (se exempelvis: Niedomysl 2004; Anholt 
2007) samt att kommunen vill stärka stoltheten hos invånarna, blir det naturligt att det är positiva 
egenskaper och styrkor som lyfts fram.  

Kommunstyrelsens ordförande ser också vikten av att Nynäshamnsborna själva känner igen sig i 
bilden av Nynäshamn då hon framhåller att det är invånarna som driver utvecklingen av 
kommunen.  Kommunstyrelsens ordförande tog även upp argumentet att en gemensam samsyn 
och utgångspunkt skulle kunna minimera risken för överklaganden och höjda röster vid 
utveckling av plats, vilket är något som exempelvis de Wit (2013) diskuterar som en möjlighet i 
sin forskning.   

Intressant iakttagelse är även att kommunarkitekt och översiktsplaneraren ser att det kan vara 
svårt att argumentera för vikten av dessa frågor till exploatörer samt styrande politiker samtidigt 
som kommunstyrelsens ordförande i intervjun ändå framhåller vikten av att arbeta med dessa 
frågor. Dock så gick inte intervjun med kommunstyrelseordförande in på till vilken grad de ser att 
dessa frågor är viktiga, eller hur dessa frågor står i prioritet till andra frågor. Kommunarkitekten 
framhöll ju även att hon ser att det finns ett stort politiskt intresse för dessa frågor samt att det är 
frågor som diskuteras mycket, men att de kanske delvis tappas bort längs vägen.    

Det är även intressant med kommunstyrelseordförandes spekulation om att medborgare som har 
bott länge i kommunen är mer missnöjda med utbudet på grund av att de inte helt känner igen sig 
i kommunens ändrade karaktär från bruksort till informations och kunskapssamhälle. Detta 
argument skulle kunna kopplas till de teorier som har att göra med att plats utgör en del av 
människors identitet (se exempelvis Proshansky et al. 1983) samt att grad av tillhörighet till plats 
hänger ihop med nöjdhet vilket diskuteras av Florek och Insch (2008). Denna individuella nivå 
undersöks ju inte inom ramen för denna studie men det framförda argumentet tyder på att 
Nynäshamn skulle kunna vara ett intressant fall för vidare studier inom detta.  
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Tabell 10, Sammanfattning av resultat: Nynäshamns kommun 

Teman Nynäshamns kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Det som lyfts fram som identitetsskapande eller det unika för en viss plats samt för 
kommunen i helhet är natur och landskap genom hav, skärgård och landsbygd. Vidare lyfts 
verksamheter genom industri och hamnen, platsens historia och kulturmiljö samt icke 
platsbundna karaktärsdrag i form av livskvalitet och samarbetsanda. Vidare diskuteras att en 
plats kvaliteter ger platsen dess identitet och karaktär. Det diskuteras även att platsidentitet är 
människors subjektiva upplevelse av plats, där känslan av att känna sig hemma, känna stolthet 
och trygghet lyfts fram. Platsidentitet likställs även med visionsbild eller framtidsbild och 
målsättningar, då visioner beskriver vad kommunen/platsen är samt hur utveckling bör ske.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till: 
- Identifiera vad som särskiljer Nynäshamn som skärgårdskommun från andra kommuner 
- Gemensam utgångspunkt och plattform kring vad kommunen/platsen är som utgångspunkt 
för vidare arbete och diskussion, en röd tråd i planering och utveckling 
- Skapa stolta medborgare, med en vilja att bo kvar samt våga stå för vad de kommer ifrån, 
medborgare som ambassadörer 
- Extern marknadsföring mot nya företag, besökare och invånare 
- Planeringsverktyg; Identifiera vad som är och vad som behövs, vad som ska bevaras, stärkas 
och utvecklas, hantera allmänna intressen 
- En möjlighet till att diskutera samt möta förhoppningar och tankar om platsers utveckling                         
- Möjlighet att vända negativ bild av en plats 
- Sociala värden; hemkänsla, stolthet, trygghet och trivsel i närmiljön 
- Indirekt; lyfter fram koppling till social och ekologisk hållbarutveckling 
 
Politiskt tillägg: Medborgare och företagare driver kommunens utveckling varför det är viktigt 
med samsyn i arbetet. Potential att minska risken för överklaganden och höjda röster.   

När:  

Kommunövergripande och sektorsövergripande nivå med platsvarumärkesarbetet.  
När det kommer till planering främst i tidiga skeden av mer övergripande planering genom 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Detaljplanering utgår från övergripande nivåer, 
dock all fysisk planering tar alltid utgångspunkt i platsens förutsättningar och historia.  

Hur: 

När det kommer till hur Nynäshamns kommun arbetar med dessa frågor är det tydligt att de 
har ett fokus på medborgare och försöker nå ut genom dialog, där de använder sig utav 
intervjuer, workshops, telefon-app, med mera. Vidare framhålls att kommunen inte har något 
standardiserat sätt att arbeta med dessa frågor, utan att det är beroenda av projekt och 
handläggare. Kommunen arbetar även med dessa frågor genom att ta fram olika 
planeringsunderlag, ex kultur- och naturmiljö inventeringar samt barnkonsekvensanalyser. De 
använder sig även av SWOT, ortsanalyser och inventeringsverktyg som checklistor. Utöver det 
går det även att se att de använder sig av intern expertkunskap, samt att kommunen arbetar 
kommunikativt genom media med att lyfta profiler av Nynäshamnsbor med syfte att stärka 
stoltheten hos Nynäshamnsbor. 

Hinder: 

De hinder som kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll går att sammanfatta i 
följande punkter: 
- Marknaden som styr 
- Svårt att argumentera för vikten av frågorna 
- Svårt att mäta värdet av att arbeta med dessa frågor 
- Subjektiviteten i upplevelsen av plats 

 

5.3.3 Sundbybergs stad  
Sundbyberg kommun är geografiskt beläget strax norr om Stockholms stad i Stockholms län. 
Sundbybergs kommun är Sveriges minsta kommun sett till ytan med endast 9 kvkm (SCB 2015c) 
och det bor 98 877 invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har 
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befolkningen totalt ökat med cirka 36.15 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). 
Centralort är Sundbyberg stad.  

Det antogs ändringar i Sundbybergs gällande översiktsplan år 2013, så senast antagna årtal för 
översiktsplanen är 2013 (Sundbybergs stad 2013). När det kommer till detaljplaner har 
kommunen arbete med 31 planer igång för tillfället (Sundbybergs stad 2016b). Utöver detta har 
kommunen fyra prioriterade områden för stadsutveckling, vilka är Stora Ursvik, Hallonbergen 
och Ör samt Rissne, samt nedgrävning av järnvägen i centrum (Sundbybergs stad 2015).  

I inramningen till Sundbybergs vision 2020 beskriver de Sundbyberg som en attraktiv plats för 
boende och företagare på grund av sitt läge med närhet till både storstad, natur och goda 
kommunikationer (Sundbybergs stad 2016a. Vision 2020 sammanfattas just i meningen ”Sundbyberg - 
där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten” (Sundbybergs stad 2008:1).  

Begrepp och betydelse  
Sundbybergs stads gällande vision, vision 2020, beskriver kommunen som: ”Sundbyberg - där 
staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten” (Sundbybergs stad 
2008:1). På hemsidan beskriver kommunen Sundbyberg som Sveriges minsta kommun sett till 
ytan, vidare framhåller de kommunens geografiska läge och strategiska läge i regionen med att 
lyfta närheten till Stockholm och närhet till flygplatser (Sundbybergs stad 2016e). Kommunen 
framhåller även att Sundbyberg har en småstadskaraktär samt att det är nära till service, kultur 
och grönområden (Sundbyberg 2016e). I Sundbybergs nuvarande översiktsplan beskrivs 
Sundbyberg genom vision 2020. Vidare beskrivs Sundbyberg som expansiv och charmig 
(Sundbybergs stad 2013).    

Infrastrukturstrategen framhöll i intervjun att hon ser att frågor gällande platsers identitet eller 
platskänsla är aktuella inom kommunen och speciellt i arbete med omfattande utvecklingsprojekt. 
Hon framhåller vidare att invånare i kommunen har mycket starka åsikter om sina boendemiljöer. 
Hon tog upp det omfattande dialogarbetet i samband med nedgrävningen av Mälarbanan i 
centrum som ett exempel när invånare gav rekommendationer om utvecklingen där de vill bevara 
de kvaliteter som finns där småstadskänsla och småstad kom upp som kvaliteter. 
Infrastrukturstartegen diskuterade vidare att samtliga åsikter och upplevelser kanske inte är 
representativa för alla invånare men att de är viktiga för några. Vidare framhöll 
infrastrukturstaretgen att kommunen vill bevara ”Sundbybergskaraktären” vid utveckling av 
centrum vilken hon beskriver som karaktärsmässigt tar sig i utryck på Sturegatan med bland annat 
kullersten och tätbebyggelse.  Infrastrukturstrategen och projektansvarig för utvecklingsprojektet 
Hallonbergen- Ör framhåller att invånarna är med i skapandet av platsens historia och identitet 
att det sker ett kontinuerligt samhällsskapande av invånarna på platsen. 

I intervjun med infrastrukturstrategen och projektansvarig för utvecklingsprojekt Hallonbergen –
Ör, framkom det att den övergripande identiteten kan beskrivas som ”småstaden i staden” men 
även att det är en stark tillväxtkommun. ”Småstaden i staden” syftar då till kommunen som del av 
Stockholm.  Vidare framhöll de att kommunen värdesätter att det finns mycket grönt i 
kommunen och då de diskuterar vision 2020, diskuterade de att ”plats för mänskliga möten” 
syftar till att kommunen är liten och nära. Nära geografiskt samt att det är nära mellan politiker 
och medborgare samt mellan stadens olika förvaltningar.  

De framhöll även att det finns en stark ”Sundbybergs känsla” med utryck som ”Sumpan” och det 
gamla lokal ordspråket ”se Sundbyberg och sen dö”6.  Vilket knyter an till en känsla av 
hemhörighet.  

                                                           
6
 ”Se Sundbyberg och sedan dö” är ursprungligen titeln på en visa skriven av Ulf Peder Olrog, år 1958. (Statens 

musikverk 2016). Visan handlar i stora drag om att man inte behöver ut och resa i världen utan kan stanna i 
Sundbyberg och Södertälje.  
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Infrastrukturstrategen framhöll att de inte använder något specifikt begrepp systematiserat som 
beskriver platsidentitet eller platskänslan, men att platskänsla är något som alltid ingår i skeden av 
exploatering, gestaltning, genomförande då det platsspecifika är i fokus.  Vidare diskuterade 
projektansvarig för social hållbarhet att begreppet platsidentitet enligt hennes uppfattning handlar 
om hemkänsla, att känna stolthet och trygghet. Hon framhåller vidare att om medborgare inte 
känner detta har de heller inget engagemang för platsen.  

Förslaget till vision 2030 baseras på tre värdeord vilka är levande, nytänkande och tillsammans 
(Sundbybergs stad 2016d). Levande hanterar att Sundbyberg i framtiden ska vara en levande stad 
med aktivitet ”mellan husen” och platser som uppmuntrar för liv och möten som lekplatser.. 
Värdeorden tillsammans och nytänkande fokuserar främst på styrningen av kommunen som 
organisation samt vilket arbetssätt och arbetskultur som ska vara rådande. Tillsammans syftar på 
sammarbete inom kommunens organisation samt med andra parter och kommuner, det syftar 
även till samarbete och dialog med medborgarna. Nytänkande syftar till att kommunen ska våga 
testa nya idéer och arbetssätt och att våga misslyckas och lära av sina misstag (Sundbybergs stad 
2016d).  

Motiv 
Infrastrukturstrategen och projektansvarig för utvecklingsprojekt Hallonbergen-Ör diskuterar 
under intervjun att då frågor kopplade till platsens identitet behandlas på en mer övergripande 
nivå är deras upplevelse att det fokuserar mer på marknadsföring. På så vis att kommunen 
exempelvis vill visa på att de är en stark tillväxtkommun och att de bygger mycket bostäder och 
växer.  

Kommunen framhåller i delrapporten och visionsförslaget till vision 2030 att visionen ska peka ut 
riktningen för framtiden, vilket ska bidra till att kommunen arbetar på enad front mot samma 
mål. Vidare ska det bidra till att ge en ökad förståelse för medborgare och intressenter om vilken 
stad Sundbyberg vill utvecklas till (Sundbyberg 2008:1).    

Infrastrukturstrategen framhöll att det är viktigt att arbeta med dessa frågor i utvecklingsprojekt 
då det är viktigt att identifiera vilken historia som faktiskt finns på platsen och vilka kopplingar 
människor har till platsen. Där hon belyser att dialogarbete i ett utvecklingsprojekt även kan 
handla om att ge tillbaka platsen dess identitet. Vidare diskuterar hon att det finns en uttalad vilja 
att ny utveckling ska förhålla sig till den befintliga fysiska strukturen, vilket i sig inte 
nödvändigtvis behöver betyda mer av samma. 

Då intervjupersonerna tydligt ansåg att platsidentitet och platskänslan är inneboende hos 
människor kom diskussionen om motiv till att arbeta med dessa frågor i stor utsträckning att 
handla om motiv till att ha medborgardialog, där de framhöll ett motiv från politiken är viljan att 
komma närmare sina väljare. De framhöll motivet att få reda på de boendes upplevelser av sin 
stad för att kunna ta hänsyn och använda den kunskapen i utvecklingen av plats. De framhöll 
även att de såg minskat motstånd till förändring och skapa legitimitet för det beslut som fattas 
som ett argument för att hålla medborgardialog. Dock diskuterar de att även det motsatta kan 
inträffa då intresset och engagemanget för frågorna väcks genom en dialogprocess.  

Projektansvarig för utvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör ser även personligen att dessa frågor 
samt medborgardialog i allmänhet är viktiga att arbeta med ur ett rent ideologiskt perspektiv då 
det är viktigt att värna demokratin. Hon framhåller att alla ska få ha en åsikt och en röst, och då 
det gäller platsutveckling är det invånarna som har platskännedom. Vidare diskuterade 
infrastrukturstrategen att det är viktigt att invånarna har och känner en stolthet över platsen och 
dess identitet, där platsidentitet enligt henne är hemkänsla, stolthet och trygghet. Hon diskuterar 
vidare att om invånare inte känner och upplever detta finns det heller inget engagemang för 
platsen hos invånarna.  
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Projektansvarig för utvecklingsprojekt Hallonbergen-Ör upplever att det finns ett politiskt 
intresse för dessa frågor och att det finns ett intresse av att ha medborgardialog då hon upplever 
att det är ett sätt för politiker att komma närmare sina väljare. Hon framhåller även att det är 
synligt med ett politiskt intresse i dessa frågor i den pågående processen om att arbeta fram en ny 
vision, där hon upplever att politikerna är måna om att hitta det som Sundbyberg kan stå för, hitta 
vad Sundbyberg är.  Dock enligt hennes uppfattning är politiker mer benägna att prata varumärke 
än platsidentitet. Vidare diskuterar hon att ett ökat fokus på dialog idag kan ses som en 
konsekvens av mer rörliga väljare, mer blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Där hon 
framhåller att dialog är nödvändigt för att över huvudtaget få igenom något, då besluten måste 
förankras brett.   

När 
Genom den kommundokumentation som konsulterats är det tydligt att frågor gällande 
kommunens identitet är synligt på en övergripande strategisk nivå genom övergripande visions 
arbete (Sundbybergs stad 2016c; 2016d) samt genom översiktplanen (Sundbybergs stad 2013). 
Det står även uttryckt att vision 2020, antaget år 2008, ska vara till grund för kommunens 
översiktsplan (Sundbybergs stad 2008). Under intervjun med kommunstyrelsens ordförande i 
Sundbyberg framkom det att dessa frågor har varit aktuella från start i det övergripande 
visionsarbetet och på kommunens hemsida går det att se att dessa frågor om vad Sundbyberg är 
idag och ska utvecklas till har ett tydligt fokus i den pågående medborgardialogen (Sundbybergs 
stad 2016c) där medborgare uppmanas att lämna åsikter om ”Hur är ditt Sundbyberg 2030?” 
(Sundbybergs stad 2016c).  

Denna bild bekräftas även i intervjun med infrastrukturstrategen och projektansvarig där de 
framhåller att dessa frågor kommer med tydligast och arbetas mest aktivt med i större 
planprojekt, på en större områdesnivå. Vidare framhåller de att frågorna främst hanteras i tidiga 
skeden av framtagandet av planprogram. Dock så diskuterar de vidare att dessa frågor alltid är 
med i framtagandet av nya planer och att handläggarna alltid ser till platsspecifika egenskaper och 
utgår ifrån platsens förutsättningar och tillgångar. Där infrastrukturstrategen framhäller att det 
finns en uttalad vilja inom kommunen att ny bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga fysiska 
strukturen, vilket i sig inte nödvändigtvis behöver betyda mer av samma. 

Hur 
I det empiriska materialet går det att se att övergripande visions nivåer ska verka vägledande för 
andra planeringsnivåer där det exempelvis står uttryckt att vision 2020, antaget år 2008, ska vara 
till grund för kommunens översiktsplan (Sundbybergs stad 2008).  

Ett första förslag till innehåll av kommunens nya vision 2030 arbetades fram internt av 
tjänstemän och politiker, tidigare medborgardialoger har dock varit vägledande (Sundbybergs stad 
2016d). Under våren och sommaren 2016 pågår det en medborgardialog kring vision 2030 där 
kommunen beskriver att syftet med dialogen är att skapa engagemang samt att samla in nya idéer, 
kunskap och perspektiv vilket ska arbetas in i den nya visionen (Sundbybergs stad 2016d). 

I översiktsplanen går det också att se att det finns ett fokus på social hållbarhet där bland annat 
trygga miljöer nämns samt vikten av att analysera människors behov och rörelsemönster 
(Sundbybergs stad 2013). 

När det kommer till frågan om kommunen använder specifika verktyg eller metoder ser 
infrastrukturstretegen och projektansvarig för utvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör att 
medborgardialog är det självklara och kanske enda verktyget för att faktiskt lära sig något om 
platsen. Där de framhåller att det enda sättet att fånga in människors upplevelse av plats, deras 
mentala bild och vad som är platsspecifikt är att faktiskt prata med människorna på platsen.  

De framhåller vidare att det även går att arbeta med mer tekniska verktyg som att kartlägga 
flöden och skapa sociala kartor. Men för att få en förståelse till varför människor rör sig på en 
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viss plats, eller inte uppehåller sig på en annan plats, ser infrastrukturstrategen att observationer 
behöver kompletteras med frågor till brukarna av platsen. Intervjupersonerna framhåller att 
upplevelse av fysisk plats är något subjektivt, varför kommunen måste fråga människor.  

Som främsta metod för att identifiera betydelsen av platsen och vad som är unikt med platsen 
framhåller infrastrukturstaretgen och projektledaren medborgardialog och att fråga brukarna av 
platsen. De ser medborgardialog som ett tillfälle av kunskapsinhämtande som går direkt in i det 
konkreta arbetet med platsen. De framhåller att det är viktigt att ta del av de boendes syn på sin 
boendeplats, där de diskuterar att invånarna är med i skapandet av platsens historia och identitet, 
att det sker ett kontinuerligt samhällsskapande. De diskuterar även att platsidentiteten utvecklas 
genom att människor i samtal med tjänstemän och andra invånare får diskutera vad denna plats är 
och vad den betyder, vilket även synliggör intressekonflikter. Föra dialog med medborgarna är 
därför viktigt för att hitta värden i platsen och synligöra intressekonflikter.  

I intervjun med infrastrukturstaretgen samt projektansvarig för utvecklingen av Hallonbergen-Ör 
framkom det då att Sundbybergs stad tillfrågar sina medborgare i stor utsträckning gällande 
människors upplevelse av plats. Vidare framhåller de i intervjun att resultatet av dialogerna 
kommer med i plan och utförande i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga på frågan om 
hur mycket hänsyn kommunen ger till människors känslor och värderingar av plats är svaret att 
de ges hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt. Vidare diskuterade projektansvarig att hon 
personligen kunde önska mer medbestämmande då dialoger ofta handlar mer om information 
om projekten. Infrastrukturstrategen diskuterar vidare att hon ser att det finns ett 
antidemokratiskt perspektiv till medborgardialogarbeten, där resultat av representativdemokrati 
ibland frångås på grund av bland annat protektionism och främlingsfientlighet hos boende. 
Varför hon anser att dialog arbeten bör ske med stort omdöme och ses som en möjlighet till 
relationsbyggande mellan offentlighet och allmänhet samt en som en möjlighet till att synliggöra 
konflikt.    

Hur stor påverkansgrad medborgare faktiskt har varierar från projekt till projekt. Som ett bra 
exempel tar de upp projektet parklek, där dialogen blev en paus i utvecklingsplanerna för att 
lyssna på invånarnas åsikter. Det dialogarbetet fick en stor påverkan genom att det faktiskt 
ändrade planförslaget genom omlokaliseringar av byggnader.  

Inom Praklek tog kommunen in en extern konstnär som projektledare, med syftet att fånga in 
platsens identitet. Detta utmynnade i ett par års dialogarbete samt ett konsverk. 
Infrastrukturstrategen och projektansvarig framhöll under intervjun att bakgrunden till parklek 
var att kommunen hade tagit fram en exploateringsplan som invånarna motsatte sig starkt. 
Förslaget gick ut på att Hallonbergen och Ör skulle växa ihop. Framförallt Ör-borna ville inte 
växa ihop med Hallonbergen, områdena har mycket olika social sammansättning och det fanns en 
del främlingsfientliga förtecken.  

I intervjun framkom det att kommunen precis upphandlat en konsult att leda utökad dialog i ett 
projekt men överlag ser intervjupersonerna en poäng i att kommunen utför dialoger själva då 
mycket kunskap kan gå förlorad annars. Samt att ett tillfälle till relationsbyggande mellan 
offentlighet och allmänhet går förlorad.   

I intervjun framkom det även att kommunen arbetar innovativt för att nå ut till sina medborgare i 
de utökade dialogerna. Som exempel berättade infrastrukturstartegen att kommunen inför 
utvecklingen av området Ursvik, vilket är ett gammalt militärområde med få invånare idag, 
byggde ett litet hus och därefter cyklade runt och fångade in människor på plats, istället för att 
bjuda in till ett traditionellt samråd. Syftet var då att identifiera vilken historia som faktiskt finns 
på platsen samt vilka kopplingar kommunbor har till platsen. Där infrastrukturstrategen framhöll 
att trots att det bor få invånare på platsen idag har många en stark anknytning till platsen och 
kunde berätta historier om platsen.  
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Förutom medborgardialog framhåller intervjupersonerna att dessa frågor alltid beaktas vid 
framtagandet av skissförslag för en plan eller vid utveckling av plats. Då de framhåller att det 
ingår i tjänstemännens arbeta att vara ute på platsen och känna in, samt uppleva platsen. Vidare 
diskuterar de att kommunen vid utveckling av plats alltid måste visa hur de hur de har tagit 
hänsyn till befintlig bebyggelse. Vidare framhåller infrastrukturstratgen att hennes uppfattning är 
att det är svårt att hitta en arkitekt som inte skulle säga att de har tagit hänsyn till den befintliga 
platsen.   

Hinder 
Då det var tydligt under intervjun att infrastrukturstrategen och projektansvarig såg att 
platsidentitet och platskänsla är inneboende hos människor, kom diskussionen om de såg några 
hinder för att arbete med dessa frågor att handla om hinder för att utföra medborgardialog. Där 
de upplever att resurser är största hindret. Projektansvarig utryckte även att hon upplever att 
ansvariga högre upp i organisationen kanske inte alltid ser betydelsen av att arbeta med 
människors upplevelse av plats, i så stor utsträckning.  

När det gäller medborgardialoger framhöll projektansvarig att det förekommer åsikter om att 
”dialogande försenar processen”. Projektansvarig framhöll att det från politikens håll ofta ställdes 
motfrågan till tjänstemännen att; om ni har en dialog kan ni då lova att det inte blir några 
överklaganden? Vilket enligt projektansvarig absolut inte går att lova, då det inte är säkert att 
dialog minskar risken för överklaganden då kommunen genom dialog även väcker kunskap och 
intresse för frågorna. Det vill säga som projektansvarig utryckte det att kommunen väcker ett 
intresse hos invånarana att faktiskt ha en åsikt. Så projektansvarig såg ett hinder i att avsätta 
resurser för medborgardialog samt att hon upplever att det finns en rädsla för att dialog innebär 
långsamma och dyra processer.  

Vidare diskuterade de att det i medborgardialogerna ibland blev mer fokus på dialogen i sig än på 
människors upplevelse av platsen, vilket indirekt skulle kunna tolkas som ett hinder. 

Det politiska perspektivet på ’a sense of place’ 
Kommunstyrelsens ordförande inledde intervjun med att kort redogöra för det politiska läget 
inom kommunen, då kommunen hade haft ett maktskifte under pågående mandatperiod, knappt 
ett halvår före intervjun ägde rum. I samband med detta diskuterade även nuvarande 
kommunstyrelsens ordförande att olika politiska läger kan ha olika syn på vad som är utmärkande 
och unikt för en kommun, men menar ändå att det inom Sundbybergs kommun har varit god ton 
och sammarbete gällande samhällsbyggande och stadsbyggande.  

När kommunstyrelsens ordförande beskriver Sundbybergs stads identitet framhåller han att 
urbanitet är ett viktigt ord. Han ser att urbanitet samt ”nära” är intimt förknippat med 
Sundbybergs själ och hjärta då Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till yta och tillika den 
mest tätbebyggda kommunen.  

Vidare diskuterar kommunstyrelsens ordförande att industrin och industriarvet har en viktig roll i 
vad som är unikt för Sundbyberg. Kommunstyrelsens ordförande fortsätter att diskutera vilka 
fysiska karaktärsdrag som är utmärkande för kommunens olika stadsdelar, där han exempelvis 
framhåller stenstaden i centrala Sundbyberg som har växt fram i ett rutnätsmönster sen 
anläggningen av järnvägen på 1800-talet. Kommunstyrelsens ordförande beskriver området 
Storskogen som byggdes på 50-talet som att kommunen gick ifrån rutnätet och byggde mer grönt 
och glest. Vidare diskuterar han Hallonbergen och Rissne som tydliga miljonprogramsområden 
byggda på 70-talet, där han även framhåller att miljonprogrammen byggdes mer som ”öar” i 
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kommunen genom ABC7förorts tänk, samt att centrala Sundbyberg är mer sammanhängande. 
Vidare diskuterar kommunstyrelsens ordförande att resultatet av att miljonprogramen byggdes 
som ”öar” har fört med sig ett negativt arv i realtid med segregation mellan stadsdelar. Han ser 
även att segregation är en negativ sak som Sundbyberg förknippas med. 

Kommunstyrelsens ordförande beskriver vidare att kommunens officiella identitet eller vision är 
Vision 2020, men att kommunen håller på att arbeta fram en ny vision, vision 2030 för antagande 
våren 2016. Kommunstyrelsens ordförande diskuterar att värdeorden i vision 2020 är nära, 
charmigt, expansivt men att dessa värdeord inte nödvändigtvis kommer vara kvar i den nya visionen. 
Han framhåller att de fortfarande är aktuella men kanske något motsägelsefulla och trycker på att 
det antagligen kommer att vara ett större fokus på mänskliga värden i nya visionen. I arbetet med 
den nya visionen berättar kommunstyrelsens ordförande att kommunen ska ha medborgardialog 
om förslaget under våren 2016, men att de i arbetet med vision 2030 redan från början har tagit 
utgångspunkt från tidigare genomförda medborgardialoger, då det har kommit in många generella 
synpunkter om kommunen inom dessa.  Kommunstyrelsens ordförande trycker på att 
kommunen är stolt över och har många bra fysiska värden men att kommunen är mindre bra på 
mjuka värden, som exempelvis skolor och integration, varför mänskliga värden ska få ett större 
fokus i den nya visionen.  

Kommunstyrelsens ordförande framhåller att platsers identitet samt kommunens identitet är 
mycket viktiga frågor för kommunen och lyfter specifikt att detta är mycket viktiga ämnen i 
kommunens två stora stadsutvecklingsprojekt.  Dels i Stora Ursvik där de börjar från noll med att 
skapa en ny identitet och dels i Sundbyberg centrumomvandling där de ska bygga 3000 nya 
bostäder i och med nedgrävningen av järnvägen.   

Kommunstyrelsens ordförande anser vidare att dessa frågor är viktiga på en mer övergripande 
nivå där han framhåller att det i kommunens varumärkesarbete har identifierats som en utmaning 
att kommunen är mycket stadsdelsbaserad. Det vill säga att stadsdelarna har starkare identiteter 
än kommunen som helhet.  På så vis att exempelvis invånare i Rissne ser att de bor i Rissne och 
inte i Sundbybergs kommun, likväl som att de snarare ser att Rissne är en del av Stockholm än 
Sundbyberg. Kommunstyrelsens ordförande framhåller att detta har en delvis historisk förklaring 
då kommunen har byggt mycket i stadsdelar, där han bland annat ser att förtätning skulle kunna 
vara ett sätt att överbygga ”glappet” mellan stadsdelarna. Vidare diskuterar han att det kan vara 
viktigt att få in ny arkitektur i stadsdelarna som kan länkas samman med Sundbybergs kommun 
som helhet och på så vis delvis överbygga den starka stadsdelsidentiteten som då kanske 
överskuggar Sundbybergs kommunidentitet. Kommunstyrelsens ordförande ser då att det finns 
ett behov av, samt är ett politiskt mål att stärka kommunens identitet samt samhörigheten inom 
kommunen.  

På en mer detaljerad nivå framhåller kommunstyrelsens ordförande att det är viktigt att arbeta 
med dessa frågor då det är viktigt att känna till platsen idag samt dess historia vid utveckling av 
plats.  Vidare framhåller kommunstyrelsens ordförande att Sundbyberg är bra på att ha med dessa 
frågor vid ombyggnation och utveckling av områden, där han menar att fokus snarare är på hur 
den nya fastigheten passar in på platsen, än på hur mycket boyta som får plats. Vilket han även 
ser som en förklaring till att kommunen får in få överklaganden av planer. Som avslutning på 
intervjun diskuterar kommunstyrelsens ordförande att det är viktigt att arbeta med dessa frågor 
inom den kommunala planeringen då det är viktigt att samtliga parter arbetar åt samma håll.  

 
 

                                                           
7
 ABC (Arbetsplatser, Bostäder och Centrum) förorter var ett rådande planeringsparadigm i Stockholm under 

50-talet och gick ut på tanken att människor skulle kunna leva hela sin vardag med arbete, bostad och fritid i 
samma område (Stockholmskällan och Stockholmstad 2016).  
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Sammafattande diskussion  
I Sundbybergs stad är det ett stort fokus på människa- plats relationen, vilket bland annat är 
tydligt genom stort fokus på medborgardialog. På så vis uttryckte kommunen, genom 
tjänstemannaintervjun, att de tydligt ser att betydelsen av plats är inneboende i människors 
upplevelse av plats. Vidare framkom det under intervjun med tjänstemännen ett erkännande om 
att då platsers identitet är inneboende i individers upplevelse av plats, kan plats inneha multipla 
identiteter, på så vis att infrastrukturstartegen diskuterade att samtliga upplevelser kanske inte är 
representativa för samtliga invånare, men att de är viktiga för några. Detta med multipla 
identiteter är något som bland annat Massey (1994), Hague (2005a) och Higgins (2005) 
diskuterar.  

Under intervjun diskuterar även tjänstemännen att det även självklart alltid ligger i professionen 
att ta hänsyn till platsen, dess bebyggelsekaraktär och fysiska förutsättningar. Men de poängterar 
att för att verkligen förstå platsen måste observationer kompletteras med frågor till brukarna av 
platsen. Tjänstemännen diskuterar då även att mänskligt liv och aktivitet är en del av 
platsidentiteten vilket även är med och skapar platsens historia, vilket bland andra Kalandides 
(2011) samt Beidler och Morrison (2015) diskuterar teoretiskt. Således ser de intervjuade 
tjänstemännen till de immateriella aspekterna av ’sense of place’. Vidare framhålls geografiskt 
läge, befintlig bebyggelsestruktur och historisk utveckling som viktiga delar av kommunens, samt 
platser identitet. Således verkar Sundbybergs stad arbeta aktivt både med de materiella och 
immateriella aspekter av ’sense of place’.  

De motiv som framhålls lutar främst åt att kommunen vill upptäcka och bevara platsspecifika 
viktiga värden. Det finns även ett drag av marknadsföring för att höja attraktivitet, likväl som att 
vikten av att ha en gemensam målbild framhålls. Kopplat till medborgardialog framhöll 
tjänstemännen även att de anser att det är en fråga om demokrati, då det handlar om att ge 
människor möjlighet att påverka sin närmiljö, vilket som diskuterat i kapitel fyra kopplar an till 
social hållbarhet.   

Vidare har det framkommit att kommunen har problem med segregation mellan stadsdelar vilket, 
sett till ovanstående teorier (Se exempelvis Eckstein 2003; Relph 1997) skulle kunna förklaras 
med att människor känner en stark tillhörighet till sitt område samt till invånarna i sitt område, 
varför det då kan uppstå ett ”vi” och ”dem” tänk. Om detta är fallet i Sundbyberg går dock inte 
att säga utifrån det insamlade empiriska materielet, dock tyder intervjun med kommunstyrelsens 
ordförande på att det skulle kunna vara en del av problematiken.  

Det är även intressant att diskutera det som tjänstemännen framhöll gällande dialogen om det 
gamla militärområdet Ursvik. Där det i dialogen framkom att många invånare har en relation till 
platsen trots att det idag knappt bor några människor på platsen, eller finns några specifika 
aktiviteter i området. Detta förstärker argumenten om att plats har betydelse för människor samt 
att det är viktigt att undersöka och förstå olika betydelser vid utveckling av plats även på relativt 
oexploaterade platser (Se exempelvis: Relph 1976; Davenport och Anderson 2005).  
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Tabell 11, Sammanfattning av resultat: Sundbybergs stad 

Teman Sundbybergs stad 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Platsidentitet ses som inneboende i människors upplevelse av plats. Det som framhålls som 
karakteristiskt i Sundbyberg är geografiskt läge och yta, fysisk karaktär i form av 
bebyggelsestrukturer samt en specifik ”Sundbybergs känsla”. Vad Sundbyberg är, eller vill vara 
sammanfattas i kommunens vision 2020 (dock ny vision under framtagande) där fysisk karaktär 
som att kommunen är stad och har natur framhålls. Vidare presenteras en social dimension i att 
Sundbyberg ska vara en plats för mänskliga möten. I intervjun med tjänstemännen framkom det 
även tydligt att platsgens unicitet eller identitet ses som inneboende hos människor, då de direkt 
som svar på frågan började diskutera invånarnas syn och upplevelser av plats genom utförda 
medborgardialoer och möten. Således går det att se att platsens identitet i deras arbete kretsar 
mycket kring att identifiera vad brukare av platsen upplever som platsens positiva och värdefulla 
kvaliteter likväl mer negativa aspekter. Likväl framhålls det att mänskligt liv och aktivitet är med 
och skapar platsens historia och identitet.  

Vidare på en mer övergripande nivå beskrivs Sundbybergs identitet som ”Småstaden i staden” 
och ”där staden är som bäst” vilket tydligt kopplar an till att Sundbyberg ser sig som en del av 
Stockholm. Dock som framkom i intervjun med kommunstyrelsens ordförande vill kommunen 
arbeta för att stärka kommunens identitet som helhet i relation till kommunens stadsdelars starka 
identiteter, samt att invånare i hela kommunen ska känna sig som kommunbor och inte bara 
stadsdelsbor eller stockholmare. Kommunstyrelsens ordförande framhåller även historiskt arv 
som en viktig del av kommunens identitet.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till: 
- Samlad målbild för att alla intressenter ska arbeta åt samma håll och mot samma mål.  
- Extern marknadsföring; visa på att de är en stark tillväxtkommun, stärka attraktivitet   
- Kommunstyrelsens ordförande ser vikten av att arbeta för en övergripande kommunidentitet för 
att minska segregationen.  
- Upptäcka och identifiera platsens identitet där invånarna spelar en viktig roll.  
- Ge tillbaka platsen dess identitet. 
- Sociala värden, identifiera människors kopplingar och anknytning till platsen  
- Arbeta med dessa frågor genom medborgardialog, värna demokrati och allas rätt att ha en röst.  

När:  

Dessa frågor hanteras på kommunövergripande nivå genom visionsarbete och översiktsplanering, 
vidare hanteras de främst på en större områdesnivå och i större planprogram. Frågorna har störst 
fokus i tidiga skeden av planprocesser. Vidare framhåller infrastrukturstrategen att dessa frågor 
alltid beaktas vid utveckling eller omvandling av plats.  

Hur: 

Materialet visar att övergripande visioner ska vara vägledande för andra planeringsnivåer, så som 
översiktsplanen. Därefter går det att se att det inom Sundbybergs stad är ett stort fokus på 
medborgare och brukare av platser, både på en övergripande nivå som i den pågående 
medborgardialogen om Sundbybergs nya vision men kanske ännu mer tydligt i intervjun med 
projektansvarig och infrastrukturstrategen som framhöll att enda sättet att faktiskt ta reda på 
platsens betydelse och vad som är unikt på en viss plats är att fråga de människor som befinner 
sig på platsen. Det vill säga det är ett stort fokus på invånare och medborgare, där kommunen 
använder olika metoder och verktyg och en hel del innovativa lösningar för möjlighet att nå så 
många människor som möjligt.  
Vidare framhåller infrastrukturstrategen att det även ingår i professionen att ta hänsyn till och 
utgå ifrån platsens specifika förutsättningar, och att detta är något som bearbetas i skisskedet av 
en ny plan, eller utveckling av plats. Sammanfattningsvis så är medborgarna i fokus samt att 
kommunen även ser till intern expertkunskap att det även ligger i planerarens hantverk att ta 
hänsyn till platsens unika egenskaper och förutsättningar. 

Hinder: 

Då det var tydligt under intervjun att tjänstemännen såg att platsidentitet och platskänsla är 
inneboende hos människor, kom diskussionen om de såg några hinder för att arbete med dessa 
frågor att handla om hinder för att utföra medborgardialog. De främsta hindren ansågs då vara 
tillräckliga resurser och en rädsla från politiken att medborgardialog innebär långsamma och dyra 
processer. Det vill säga hindren skulle kunna sammanfattas till resurser i form av kapital och tid. 
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5.3.4 Österåkers kommun 
Österåkers kommun är en skärgårdskommun belägen nordöst om Stockholms stad i Stockholms 
län. Kommunen har en geografisk yta på 558 kvkm (Österåkers kommun 2016a) och det bor  
24 130 invånare (2015-12-31) i kommunen (SCB 2016). Sedan år 2000 har befolkningen totalt 
ökat med cirka 22.37 procent (egen bearbetning av statistik från, SCB 2016). Centralort i 
Österåkers kommun är Åkersberga.  

Österåkers kommuns gällande översiktsplan antogs år 2006 och idag pågår arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för kommunen. Under hösten 2015 genomfördes en större 
medborgardialog i samband med översiktsplanearbetet för att samla in medborgarnas åsikter om 
kommunen och dess framtida utveckling (Österåkers kommun 2016b). När det gäller 
detaljplanearbete pågår det för tillfället arbete med 22 detaljplaner inom kommunen (Österåkers 
kommun 2016d).   

Kommunens vision 2020 antagen år 2009 har det övergripande målet om att Österåker ska vara 
länets mest attraktiva skärgårdskommun (Österåkers kommun 2016e). ”Österåker ska vara länets 
mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och 
verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass” (Österåkers kommun 
2010). Det första som möter besökare av just Österåkers kommuns hemsida är budskapet 
”Länets mest attraktiva skärgårdskommun” (Österåkers kommun, nd).  

Begrepp och betydelse  
I intervjun med en planarkitekt och en översiktsplanerare från kommunen framkom det att deras 
upplevelse är att frågor gällande platsidentitet och platskänsla är viktiga och aktuella för 
kommunen. I kommunens gällande översiktsplan från 2006 belyses i förordet "Den vackra 
skärgården ger vår kommun en alldeles särskild kvalitet och identitet" (Österåkers kommun 
2006). Översiktsplanen inleder även med en visionsbild som beskriver den övergripande visionen 
som ”Österåker – Skärgård och stad” (Österåkers kommun 2006:1) vidare beskriver visionen att 
de mer centrala delarna av kommunen ska satsa på en mer stadsmässig utveckling med tydligare 
kopplingar till havet och skärgården genom en utveckling av ”Kanalstaden” (Österåkers kommun 
2006:1). Utveckling av Kanalstaden innebär att Åkersbergas centrumkärna ska växa västerut mot 
vattnet och den kanal som finns där (Österåkers kommun 2006).  

I det pågående arbetet med en ny översiktsplan genomfördes i ett tidigt inledande skede en 
omfattande medborgardialog under hösten 2015, där kommunens nuvarande och framtida 
identitet var en viktig fråga (Österåkers kommun 2015f). Det som lyftes fram av medborgarna 
som karakteristiskt för Österåkers kommun var främst närheten till havet, skärgården och 
naturen, samt småskalighet och småstadskänsla (Österåkers kommun 2016f:3).  

I arbetet med att ta fram ett planprogram för Åkersberga centrumomvandling genomfördes även 
en medborgardialog där fokus var på att låta medborgarna lyfta styrkor och svagheter med, samt 
önskvärd utveckling av, nuvarande centrum. Deltagarna ombads även beskriva Åkersberga med 
tre ord, där de vanligaste orden var havsnära, lugnt, trevligt, mysig, trygg, fin, natur och skog. 
Vidare framkom även mindre positiva egenskaper genom ord som exempelvis dött, fult och 
osammanhängande (Österåkers kommun 2014:2).  

Planarkitekten framhåller att identitet i kommunen har en tydlig geografisk koppling med sin 
vision ”skärgård och stad”. Där visionen leder till att kommunen arbetar mycket med kopplingar 
till vattnet och känslan av vatten och skärgård. Hon framhåller att invånare och besökare ska 
känna att det är en skärgårdskommun.  Vidare framhåller planarkitekten att visionen ”Skärgård 
och stad” är tydlig i centrumomvandlingen av Åkersberga, där visionen är att Åkersberga ska bli 
en modern småstad.  

Vidare diskuterar planarkitekten och översiktsplaneraren att kommunen generellt satsar mycket 
på att ta fram starka visioner för kommunen och Åkersberga centrum.  Där de i centrumvisionen 
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använder och tar vara på kulturmiljöerna genom Åkers kanal, men att det stadsmässigt eller 
bebyggelsemässigt inte finns så mycket att bygga vidare på till skillnad från många andra städer 
och kommuner, där de exempelvis jämförde med äldre kulturbyggder som Vaxholms stad och 
Trästaden Eksjö. Planarkitekten, även ansvarig för centrumomvandlingen, beskrev att de tar 
tillvara på det som är unikt, men att de även fokuserar på att bygga upp en ny identitet. Detta ser 
de delvis som en utmaning men även som en fördel genom att de får skapa något helt nytt och 
inte måste ta hänsyn till en stark befintlig identitet. Det pågår även ett arbete med att definiera 
innebörden av vad Åkersbergas nya identitet som modern småstad innebär.   

Översiktsplaneraren framhöll även att ett starkt föreningsliv och småföretagande är något som 
ofta lyfts fram i diskussioner om Österåkers kommuns identitet.  Vidare diskuterar planarkitekten 
och översiktsplaneraren att dessa frågor diskuteras i sammanhanget av att förstärka det som är 
bra på en plats eller i kommunen samt tillföra sådant som kan stärka och utveckla identiteten. De 
diskuterar att det handlar om att bibehålla och lyfta fram det som är positivt, att lyfta de 
kvalliteter som finns. Som exempel framhöll de kommunens skärgård och arbetet med att 
tillgängliggöra skärgård och kulturmiljöer.    

Planarkitekten framhåller även att flera av människans sinnen påverkar hur vi upplever en plats 
och diskuterara exempelvis att ljud (buller eller tysthet) är en aspekt som påverkar hur människor 
upplever en plats. Vidare diskuterade planarkitekten att mycket av det som utgör en plats själ eller 
identitet enligt hennes uppfattning är små detaljer som inte går att påverka i en detaljplan. 
Detaljer så som fönsterskyltning, blommor, fasader och färgsättning, likväl som typ av 
verksamhet som etablerar sig på platsen.  

Motiv 
Översiktsplaneraren framhåller att ett motiv för att arbeta med kommunens identitet är syftet att 
skapa och stärka samhörigheten inom kommunen, att uppnå en ”vi-känsla”. Översiktsplaneraren 
disskuterar att genom att skapa och framhålla en tydlig kommunidentitet får kommunens 
medborgare något de kan förhålla sig till och knyta an till. Genom detta diskuterar han även att 
platsidentitet kopplar an till den sociala hållbarheten på så vis att en tydlig identitet kan skapa en 
stolthet över platsen hos medborgarna och då personer känner en tillhörighet och stolthet över 
platsen ser han att det stärker samhörigheten samt även ökar chansen till lokala initiativ och att 
människor investerar i platsen/kommunen.  

Vidare framhåller planarkitekten att en gemensam uppfattning om platsensidentitet eller vision är 
viktig för att alla parter ska sträva åt samma håll. Hon framhåller att kommunens vision/identitet 
”länets mest attraktiva skärgårdskommun” ger en gemensam och tydlig målbild för alla 
kommunens verksamheter, även fast samtliga verksamheter måste diskutera vilket arbete och 
vilka satsningar visionen innebär för dem  

Vidare diskuterar planarkitekten och översiktsplaneraren att en delad gemensam upplevelse av en 
plats, en gemensam känsla och identitetsbild kan bidra till mindre otrygga medborgare, där de 
diskuterar att berättelser om en plats spelar roll i människors upplevelse av plats.  De diskuterar 
att om en person får höra av andra att en plats är otrygg kommer personen antagligen att uppleva 
platsen som mer otrygg. Får personen däremot höra positiva berättelser kommer hen antagligen 
uppleva platsen mer positivt.  Således ser planarkitekten och översiktsplaneraren att det är viktigt 
med en delad gemensam känsla av platsen, samt målbild både för kommunens invånare samt 
verksamheter. 

Vidare diskuterar översiktsplaneraren att en tydlig kommunidentitet är viktigt ur en 
konkurrenssynpunkt i regionen. På så vis att det är viktigt att kunna förmedla en tydlig och 
gemensam bild av att ”detta är vi”, det vill säga vad kommunen är och står för idag, samt vart 
kommunen vill. Översiktsplaneraren framhåller att en tydlig kommunidentitet både då kopplar an 
till kommunens befintliga invånare men att det även syftar till att attrahera nya invånare, 
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investerare, arbetskraft och turister. Detta argument är även mycket tydligt i kommunens vision 
2020 där det står uttryckt ”Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den 
skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en 
skärgårdskommun i världsklass” (Österåkers kommun 2010:2).  

Planarkitekten diskuterar att dessa frågor antagligen kommer att få en större betydelse även på 
detaljplanenivå. Som exempel tar hon upp Åkersberga centrumomvandling, där hon menar att 
om kommunen säger att det ska bli modernsmåstad måste det tydliggöras i definition och 
därefter synas i utformningen av den fysiska miljön. Översiktsplaneraren och planarkitekten 
framhåller även att det vid omvandling och utveckling av plats är viktigt att tillvarata de tillgångar 
och förutsättningar som finns på platsen, det vill säga värna om platsens unika kvaliteter.  

Planarkitekten och översiktsplaneraren diskuterar även att de upplever att det finns ett stort 
politiskt intresse för dessa frågor inom kommunen där det är tydligt att politiker vill lyfta, 
utveckla och visa på styrkorna med skärgårdskommunen i syfte av platsmarknadsföring. 
Intervjupersonerna upplever att kommunens politiker gillar att prata identitet och 
kommunidentitet. De diskuterar vidare just trygghet inom kommunen är en mycket viktig 
politiskt fråga kommunen och som ovan diskuterat ser planarkitekten och översiktsplaneraren en 
tydlig koppling mellan upplevd trygghet och personers upplevelse av den fysiska miljön. 
Översiktsplaneraren och planarkitekten diskuterade vidare att involvering medborgare genom 
satsningar på medborgardialoger även är ett uttalat politiskt mål inom kommunen.  

När 
Översiktsplaneraren och planarkitekten framhåller att kommunen inom planverksamheten främst 
arbetar med dessa frågor i översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner samt i planprogram. 
Planarkitekten framhåller att det som ges utryck för i fördjupade översiktsplaner och 
planprogram är vägledande för och ”sipprar ner” till detaljplanenivån.  Vidare framhåller hon att 
de inom detaljplanearbetet i tidiga skeden av planprocessen alltid ser till platsens specifika 
förutsättningar i relation till det område som platsen befinner sig i, då de även identifierar vad 
som är bra och mindre bra och då vad som bör bevaras och utvecklas. På så sätt diskuterar 
planarkitekten att platsens unicitet utreds i varje detaljplan genom bland annat beskrivningar av 
platsens natur och kulturmiljö, vidare nämner hon att invånarna på plats alltid är engagerade i vad 
som sker på platsen. Men hon trycker på att de stora identitetsdragen samt karaktär och vision 
för en plats/ett område diskuteras på mer övergripande nivå och därefter verkar vägledande för 
detaljplanearbetet.  

När det gäller den översiktliga planeingen framhåller översiktsplaneraren att dessa frågor är 
viktiga genom hela planprocessen men att de är extra viktiga och har ett mer tydligt fokus i de 
inledande skedena.  Där han pekade på exemplet om att kommunen har genomfört en 
omfattande medborgardialog i översiktsplanearbetets inledande skede med syfte att samla in 
åsikter kring bland annat invånarnas uppleveles av kommunen, vilket han framhåller är en viktig 
input för utformningen av planens riktlinjer.  

Vidare diskuterar planarkitekten och översiktsplaneraren att kommunens övergripande vision inte 
enbart är tydlig för kommunens planarbete, där de diskuterar att kommunen arbetar mycket för 
att även andra offentliga miljöer ska ha tydlig koppling till skärgården. Där de exempelvis nämner 
att kommunens rondeller ska ha och har ett tydligt skärgårdstema, där det är mycket symbolik 
med bland annat fyrar. 

Hur  
Planarkitekten framhöll att gällande översiktsplan från 2006 med visionen ”skärgård och stad” 
har lett till tydliga val i kommunen kring vart utveckling ska ske, bland annat genom ett tydligt val 
av utvecklandet av ”kanalstaden” som en del av att bygga stad vid vattnet för att tydliggöra 
kopplingar till havet.  Vidare diskuterar planarkitekten att visionen har tydliga kopplingar till 
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prioriteringar inom kommunens planarbete på så vis att kommunen prioriterar skärgården och 
ska alltid ha minst en plan igång i skärgården för att utveckla skärgården. Planarkitekten 
framhåller således att visionen har fått ett tydligt genomslag i den kommunala planeringen och 
styrt prioriteringen av planprojekt.  

Vidare diskuterar planarkitekten och översiktsplaneraren att kommunens övergripande vision och 
identitet som skärgårdskommun har lett till att kommunen arbetar mycket med kopplingar till 
vattnet och känslan av vatten och skärgård, där de inom planering och i offentliga miljöer arbetar 
mycket med bryggor och skärgårdstema i stadsmiljöerna samt i exempelvis rondellerna. De 
framhåller att invånare och besökare ska känna att det är en skärgårdskommun, där de vidare 
berättar att även kommunens informationskanaler och informationsmaterial har skärgårdstema 
genom färgsättning, bilder och symbolik.   

Av intervjun framkom det att kommunen inte har något standardiserat sätt att arbeta med dessa 
frågor utan att olika metoder och verktyg förekommer.  Översiktsplaneraren framhöll att dessa 
frågor är tydligt inkluderade i den tidiga medborgardialog som genomfördes i samband med 
översiktsplanearbetet. Under medborgardialogen använde sig kommunen utav olika metoder och 
informationskanaler. Översiktsplaneraren diskuterade att de inom medborgardialogen 
genomförde intervjuer, hade en webbenkät, genomförde workshops med ungdomar och en 
workshop med näringsliv samt genomförde öppet hus på olika platser i kommunen. Kommunen 
hade även en fast utställningslokal i centrala Åkersberga där medborgare och besökare kunde få 
information samt lämna åsikter genom bland annat en frågelåda. Planarkitekten framhöll att 
medborgardialog även har varit ett inslag i arbetet med Åkersberga centrumomvandling där de 
använde sig av liknade metoder och informationskanaler som i översiktsplanearbetet. Under 
intervjun framkommer det att det finns ett tydligt mål från politiken att medborgare ska 
involveras i planarbetet.  

Vidare diskuterade översiktsplaneraren och planarkitekten att kommunen använder sig av 
SWOT-analyser samt ser till resultat av olika utredningar och olika planeringsunderlag. De utför 
även olika typer av inventeringar kopplat till platsens/kommunens specifika förutsättningar i 
form av exempelvis historia, kultur- och naturmiljöer samt befolkningssammansättning.  Vidare 
nämnde planarkitekten att kommunen även lite smått har börjat använda sig utav space syntax för 
att kartlägga hur människor faktiskt rör sig, vilket de även ser kopplar an till människors 
upplevelse av plats. 

När det kom till frågan om hur mycket hänsyn kommunen ger till befintlig karaktär vid ny- och 
ombyggnation diskuterade planarkitekten att det är svårt att ge hänsyn till detta då det inte finns 
en tydlig identitet eller karaktär som i fallet med Åkersbergas centrum. De ser det som en 
utmaning då det inte finns något specifikt att utgå ifrån men även som en möjlighet att skapa 
något nytt.  Planarkitekten ser även en potential i att utveckla arbetet med platsens specifika 
karaktär på olika vis. Hon tar upp exempel från Malmö där kommunen har arbetat mycket med 
lekplatser och att lekplatser genom olika teman ska knyta an till den specifika platsen.  Det vill 
säga planarkitekten framhåller att det finns potential att arbeta med platsens specifika karaktär i 
flera skeden och nivåer för att synligöra platsens unicitet och identitet i den fysiska miljön.  

I relation till hur mycket hänsyn kommunen ger till människors befintliga upplevelse och 
uppfattning av plats framkom det i intervjun att kommunen arbetar aktivt med medborgares 
åsikter och upplevelse av plats genom olika former av utökad medborgardialog. Vidare 
diskuterade översiktplaneraren och planarkitekten att kommunen arbetar mycket med trygghet 
och att genom planering motverka upplevd otrygghet samt att skapa trygga miljöer. Då de 
diskuterar att känslan av otrygghet och trygghet ofta kommer upp i medborgardialoger. Som 
exempel diskuterar planarkitekten att trygghetsfrågorna var mycket tydliga i dialogen kring 
Åkersberga centrumarbetet.  
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Där de diskuterade att det finns mycket rykten rörande centrum och att det människor hör av 
andra påverkar hur de själva upplever platsen, då centrum ibland upplevs som otryggt. För att 
motverka den upplevda känslan av otrygghet diskuterar planarkitekten och översiktsplaneraren 
att kommunen bland annat arbetar med fysiska lösningar som belysning, entréer, skapa blandad 
stad med mera. De framhåller vidare att om det finns en gemensam känsla och identitet anser de 
att människor känner sig mindre otrygga. De diskuterar att det är viktigt att genom dialog ta reda 
på vad människor är stolta över samt inte är stolta över. Planarkitekten framhåller att det i 
centrumdialogen blev fokus på negativa aspekter och att arbetet då måste gå ut på att försöka 
vända den negativa bilden. I samband med trygghetsarbetet nämns dock att kommunen genom 
plan enbart kan göra en viss del och att det är upp till de aktörer som tar vid efter planprocessen 
att förverkliga tankar i planen.   

Översiktsplaneraen diskuterar också resultatet av översiktsplanens tidiga medborgardialog i 
relation till frågan om hur mycket hänsyn kommunen ger till människors upplevelse av plats. Han 
diskuterade att resultatet av dialogen var att kommunen och medborgare hade en ganska samspelt 
syn om vad kommunens identitet är. Resultatet var även att vissa platser lyftes fram som extra 
viktiga av medborgarna som exempelvis ett utav kommunens fritidsområden. 
Översiktsplaneraren diskuterade att även fast kommunen också tidigare också har tyckt att detta 
är ett viktigt område förstärks den positionen för området genom resultatet av 
medborgardialogen, vilket kommunen då bär med sig i det fortsatta arbetet med planen.  

Översiktsplaneraren framhöll att kommunen använder sig av konsultstöd gällande 
hållbarhetsfrågor i framtagandet av nya översiktsplanen, där han diskuterar vidare att det även 
innebär att identitetsfrågorna lyfts även med konsulterna. Planarkitekten framhöll att kommunen 
även tog in konsultstöd i medborgardialog i Åkersberga centrumprojektet. Konsulterna utförde 
då djupintervjuer på plats i centrum, där de bland annat frågade människor att beskriva centrum 
med tre ord.  Planarkitekten diskuterade att även i centrumarbetet lyftes identitetsfrågan med 
konsulterna. Där konsulterna lyfte frågorna mot kommunen om vilken målbild kommunen har 
och vad kommunen menar att modern småstad är för kommunen och i relation till övriga 
regionen.  

Hinder 
Översiktsplaneraren och planarkitekten framhöll att de inte ser några direkta hinder för att lyfta 
och arbeta med dessa frågor. De ser dock ett hinder genom att allt som bidrar till platsens 
identitet eller själ inte är möjligt att påverka genom plan, som exempelvis belysning, typ av 
verksamhet som etableras och blomsterprakt. Där menar de att det krävs mer samverkan mellan 
planeringen och övriga aktörer, då det genom planering bara går att påverka till en viss gräns och 
därefter behöver ytterligare aktörer ta vid. Där översiktsplaneraren och planarkitekten igen 
trycker på att det är viktigt med dialog, samt att ha en gemensam bild och samsyn på utveckling 
med medborgare och övriga aktörer som kommunens bostadsbolag och byggherrar då det är de 
som tar vid efter plan.  

Som svårighet inom medborgardialoger framhåller planarkitekten och översiktsplaneraren att 
medborgarna inte alltid är medvetna om vad som går att påverka inom ramen för planering. 
Översiktsplaneraren och planarkitekten framhöll även svårigheten kring att olika människor och 
olika målgrupper har olika uppfattningar av plats. Som exempel lyfte planarkitekten 
medborgardialogen i samband med Åkersberga centrumomvandling, där ungdomar uppfattade 
det nya centrumbyggnaden som något positivt med åsikter om att den var ljus, luftig och modern, 
men att äldre invånare såg byggnaden som något negativt med åsikter som att byggnaden är 
murrig, mörk och inte så attraktiv. Planarkitekten diskuterade i relation till detta svårigheten kring 
subjektiviteten i upplevelse av fysiska miljöer likväl som svårigheten för planerare att avgöra och 
se till vem kommunen planerar för framåt, på så vis att befintliga invånare är med och ger input 
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men kommande nya invånare kanske skulle ha en helt annan syn vilken då inte får utrymme i 
planprocessen, vilket då upplevs som en problematik.  

Översiktsplaneraren framhöll även att ”den moderna småstaden” som uttryck och 
vision/identitet i sig är lite problematisk. På så vis att modernt är något ständigt skiftande, ska 
utvecklingen då vara efter det som är modernt idag, eller ska staden alltid vara modern och då 
vara en stad i ständig utveckling. Där de i sammanhanget framhåller vikten av tydliga definitioner 
och att samtliga parter är överens om innebörden. 

Sammafattande diskussion  
Det är tydligt att Österåkers kommun likväl som medborgarna i kommunen ser kommunens 
geografiska läge som skärgårdskommun som karakteristiskt och identitetsskapande genom att 
lyfta värden som havet, skärgården och naturen. Utöver natur, kulturhistoria, fysisk karaktär och 
struktur vilket var det första som framkom i intervjun likväl det som framhålls i dokument och på 
hemsidan, så framkom det även under intervjun immateriella aspekter som identitetsskapande 
eller som bidragande till platsens själ, vilket var ytterligare ett begrepp som figurerade i intervjun. 
De immateriella aspekter som lyfts fram är mänsklig aktivitet i form av verksamheter på platsen 
samt sett till hela kommunens identitet lyfts även ett starkt föreningsliv. Vidare är det tydligt att 
de intervjuade tjänstemännen ser att det unika hos en plats är inneboende i människors 
upplevelse av plats, vilket bland annat de utökade tidiga medborgardialogerna tyder på.   

När det kommer till motiv till varför kommunen arbeta med dessa frågor går det att utskilja tre 
huvudstråk. Dels social hållbarhet med en ökad trygghet och stolthet bland invånarna då 
invånarna delar en gemensam uppfattning om övergripande identitet och målbild.  I intervjun 
framhöll tjänstemännen även att de ser att detta kan leda till individers ökade engagemang och 
investeringar i platsen. På så vis diskuterar de att en gemensam målbild och gemensamma 
värderingar och målsättningar underlättar för engagemang och vidare handling. Detta knyter då 
an till tankar om socialt kapital, på så vis att den delade gemensamma målbilden eller delade 
uppfattningen om identitet kan ses som delade värderingar, vilket anses vara en del av socialt 
kapital (Putnam 1995:66; Adler & Kwon 2002:17) vilket i sin tur underlätta sammarbete och 
vidare handling i frågan.  Det knyter även an till det argument om att tjänstemännen ser en fördel 
i att samtliga parter involverade i utvecklingen arbetar för en gemensam målbild, samt att de 
bevarar och utvecklar de värden som finns på platsen. Som sista övergripande motiv går det att se 
extern marknadsföring, då kommunen vill stärka sig ur en konkurrenssynpunkt i regionen.  

Det som är intressant i sig från resultatet av de två medborgardialoger som redovisats för, ovan är 
att då medborgarna beskriver hela kommunen är det ett större fokus på fysisk karaktär och natur. 
Då medborgarna beskriver centrumområdet, det vill säga en mindre yta är det vanligare att 
medborgarna framhåller sina beskrivningar och uppfattningar i form av upplevda känslor, som 
trevligt, mysigt, fult. Detta skulle kunna tyda på det som Zimmerbauer (2011) diskuterar då hans 
forskning tyder på att människors upplevelse av platsidentiteten på en mindre geografiskskala 
knyter an till sociala band och relationer där upplevelsen av platsidentitet på en större skala är 
mer beroende av abstrakta symboler så som landskap och landmärken.   

Vidare i samband med diskussionen om medborgardialogen kring Åkersberga 
centrumomvandling diskuterade intervjupersonerna att det finns mycket rykten rörande centrum 
samt att det människor hör av andra påverkar hur de själva upplever platsen, där de beskrev det 
som att centrum ibland kanske upplevs som mer otryggt än det faktiskt är. Att andra människors 
berättelser påverkar våra egna upplevelser av plats diskuterars exempelvis av Eckstein (2003) och 
Van Hulst (2012) vilka talar om att berättelser hjälper dagens aktörer att förstå en plats eller ett 
visst events historia och nutid, samt möjliggör till uppfattningar om framtiden. Det främsta 
hindret för att arbeta med dessa frågor som framkom under intervjun är kopplat till arbetet med 
människa – platsrelationen, då de ser att subjektiviteten kring upplevelse av plats och den 
variation av upplevelser som det medför skapar dilemman för planerarna gällande avvägning.  
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Tabell 12, Sammanfattning av resultat: Österåkers kommun 

Teman Österåkers kommun 

Begreppsutredning 

och betydelse 

Österåkers kommun profilerar och identifierar sig med sitt geografiska läge som 
skärgårdskommun med värden som havet, skärgården och naturen. Kulturhistoria och 
kulturmiljöer framhålls också som identitetsskapande. Vidare diskuterades mänsklig aktivitet som 
föreningsliv och småföretagande som karakteristiska drag för kommunen samt mänsklig aktivitet i 
form av vilka verksamheter exempelvis caféer som finns på en plats påverkar platsens själ och 
upplevelsen av plats. Österåkers kommun ser att platsidentitet och platskänsla är inneboende hos 
människors upplevelse av plats, vilket är synligt genom kommentaren om att flera mänskliga 
sinnen spelar in i hur människor upplever en plats, samt att detaljer som skyltning och blommor 
lyfts fram som identitetsskapande och att begreppet själ nämns i intervjun. Det är även tydligt 
genom de stora medborgardialogerna på olika planeringsnivåer. När medborgarna säger sitt om 
kommunen visar dialogresultatet att även de främst lyfter fram havet, skärgården och naturen.  

Motiv: 

De motiv som har identifierats genom intervjun till att arbeta med platsidentitet kan summeras 
till: 
- Stärka samhörigheten och uppnå en ”vi-känsla” 
- Social hållbarhet; stolta medborgare som känner tillhörighet, vilket även ökar chansen till lokala 
initiativ och tryggare medborgare 
- Extern marknadsföring; attrahera nya invånare, besökare, arbetskraft och investerare. 
- Gemensam målbild genom tydlig identitet och vision, viktigt för kommunens samlade arbete 
- Se till platsens förutsättningar och ta tillvara på unika kvaliteter och tillgångar vid utveckling och 
omvandling av plats 
- Politiskt intresse kring platsidentitet och marknadsföring, samt trygghet och inkluderande av 
medborgare genom dialogarbete.  

När:  

Kommunen arbetar främst och tydligast med dessa frågor på övergripande planeringsnivåer 
genom översiktsplanen samt fördjupade översiktsplaner och planprogram. Dessa frågor ses som 
aktuella genom hela planprocessen men har ett större fokus i de inledande skedena. 
Övergripande plannivåerna är vägledande för detaljplaneringen, dock så utgår kommunen alltid 
från platsspecifika förutsättningar och kvaliteter i framtagande av detaljplaner. 
Vidare arbetar kommunen med att synliggöra ”skärgårdskommunen” i övriga offentliga miljöer 
som exempelvis rondeller.  

Hur: 

Den övergripnare identiteten ”skärgård och stad” uttryckt i gällande översiktsplan genomsyrar 
planeringen både i vilka projekt som prioriteras samt utformning där de arbetar mycket med att 
stärka kopplingar till vattnet. Vidare diskuterar de att skärgårdstemat även är tydligt och synligt i 
de offentliga miljöerna där fyrar i rondeller är ett tydligt exempel, samt att kommunens 
kommunikation utåt mot medborgare och övriga aktörer genomsyras av skärgårdstema med 
färgsättning, symbolik och bilder.  
Det är även tydligt att medborgarna står i fokus för kommunens arbete med dessa frågor, där de 
arbetar med medborgardialoger och använder sig av olika metoder och verktyg inom dialogerna 
som intervjuer, öppna hus, målgruppsworkshops, fototävling, webbenkäter med mera. Vidare 
använder sig kommunen av SWOT-analys samt inventeringsarbeten och existerande 
planunderlag. Kommunen har även börjat se till användning av space syntax.  
Österåkers kommun använder konsultstöd i arbete som kopplar till identitetsfrågor. Dock som 
framkommit av intervjun verkar det även som att konsulterna bidrar till att lyfta identitetsfrågor 
ett varv till, det vill säga lyfta vad kommunen faktiskt menar med den identitet eller vision som 
beskriv, varför kommunen behöver definiera och berätta vad definitioner innebär samt 
positionera och relatera vision och identitet i förhållande till andra frågor som hållbarhetsfrågor.   

Hinder: 

Det framkom att planarkitekten och översiktsplaneraren inte ser några direkta hinder för att 
arbeta med eller lyfta dessa frågor. De hinder som dock diskuterades under intervjun med 
planarkitekten och översiktsplaneraren var dels att alla aspekter som bidrar till upplevelsen av 
plats eller platsens identitet/själ inte går att påverka genom plan.  
I relation till planering och medborgardialog framhöll även planarkitekten svårigheten med 
subjektiviteten kring upplevelse av plats och i relation till den problematiken, planeringsdilemmat 
kring vem kommunen faktiskt planerar för. 
Vidare diskuterade översiktsplaneraren implicit vikten av definition av visioner och platsers 
identitet, då det är av vikt med en samsyn kring de begrepp och visioner som används för att styra 
utvecklingen.  
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6. Övergripande analys   
Varje kommunfall har i ovanstående kapitel en kortare sammanfattande diskussion och analys där 
intressanta aspekter har lyfts fram. Detta kapitel innehåller en övergripande analys av studiens 
empiriska material, samt knyter an till studiens teoretiska ramverk presenterat i kapitel tre och 
fyra. För en tydlig struktur följer analysen samma teman som vid redovisningen av det empiriska 
materialet, det vill säga begrepp och betydelse, motiv, när, hur samt hinder. 

6.1 Inledande diskussion 
Som inledning till den övergripande analysen ges en kritisk reflektion över resultaten, detta görs 
för att stärka förtroendet till analysen och lyfta den problematik som studiens angreppsätt har 
inneburit för generalisering och kompatibilitet mellan respektive kommunresultat. En del av 
studiens syfte är att verka teoretiskt och empiriskt begreppsutredande. Genom den teoretiska 
begreppsutredningen i kapitel tre går det att se att frågor kopplade till platsens unicitet ’a sense of 
place’ har en teoretisk förklaring genom olika begrepp och teorier, samt att ett begrepp kan 
inneha flera betydelser, likväl att en betydelse kan förklaras genom flera olika begrepp. Detta 
konstaterande resulterade i att denna studie inte låste fast sig vid ett specifikt begrepp eller en 
specifik definition, utgångspunkten var istället att det är just platsens unicitet, identitet eller känsla 
’a sense of place’ som fenomen som har undersöks. En del av den empiriska undersökningen syftar 
som sagt också till att vara begreppsutredande. Det vill säga syftar till att identifiera vad 
kommuner menar och talar om när de diskuterar vilken identitet eller känsla en specifik plats 
innehar.   

Problematiken som följer av detta upplägg av studien gäller möjligheten att utföra en komparativ 
analys av resultaten. Då kommuner använder och ser något olika betydelser kring platsens 
identitet/unicitet/själ/känsla följer det även att de har något olika utgångspunkt när de diskuterar 
frågeställningarna. Exempelvis gällande hur kommunen arbetar med detta, vilka motiv, samt vilka 
hinder kommunen ser för att arbeta med detta. Karaktären av intervjusvaren samt övrigt 
textmaterial möjliggör ändå för ett visst mått av jämförelse av resultaten. Dock ska analysen i 
första hand ses som en diskussion kring hur kommuner i Sverige idag kan tolka betydelsen av 
samt arbeta med platsers identitet, unicitet och känsla, samt hur det förhåller sig till ovanstående 
teoretiska diskussion.  

Analysen ska även ses som en diskussion kring vilka sätt kommuner kan angripa dessa frågor 
inom planarbetet, samt ge en indikation till vart dessa frågor får störst utrymme inom den 
kommunala verksamheten genom en diskussion kring motiv. Vidare diskuteras vilka upplevda 
potentiella hinder som figurerar sett ur ett tjänstemannaperspektiv. Vilket förhållningsätt, eller 
vilken betydelse kommuner lägger i diskussioner kring ’a sense of place’ spelar specifikt roll för 
vilka potentiella hinder tjänstemännen upplever för att arbeta med dessa frågor, vilket även 
diskuteras vidare i analysen under rubriken ”hinder”.       

Ytterligare en aspekt som dock inte kommer att ges något större utrymme men ändock är värd att 
poängtera i inledningen till denna övergripande analys, är att samtliga kommuner i studien ser 
något olika ut organisatoriskt, samt har sina specifika förutsättningar gällande storlek och 
geografiskt läge. Exempelvis består Torsås kommuns planavdelning endast av en person vilket är 
i stor kontrast mot exempelvis Sundbybergs stad där det finns flertalet tjänstemän med olika 
funktioner och roller. Storlek på kommun samt antalet tjänstemän är självklart en påverkande 
faktor till hur mycket tid och resurser kommunen har att lägga på frågor och ämnen utöver 
lagstadgade krav. Dessa skillnader kommer dock inte att diskuteras eller undersökas mer 
djupgående i analysen men de är ändock värda att erkänna som en potentiell påverkande faktor 
till hur kommuner arbetar med dessa frågor.  

Som inledande stycke för analysen är det intressant att nämna att ett av de mer intressanta 
resultaten av screeningen är att i stort samtliga kommuner arbetar med frågor och ämnen kopplat 
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till ’a sense of place’ där de materiella aspekterna är mest tydliga genom exempelvis diskussioner 
kring bebyggelsestrukturer, vilket förstärker argumentet framfört av Beidler och Morrison (2015) 
att det främst är materiella aspekter av ’a sense of place’ som ges hänsyn inom planeringen. 
Vidare så bekräftar resultatet av screeningen även den bild som planexperten på SKL framhöll, 
nämligen att frågor om kommuners och platsers identitet och attraktivitet är vanligare idag än för 
tio till femton år sedan.  

Som inledande generellt resultat är det även intressant att poängtera att samtliga sju medverkande 
kommuner är unika i hur de förhåller sig till arbete med platsers unicitet, identitet och känsla. 
Respektive kommun har sina unika kombinationer av vad de lägger för betydelse i begreppen, 
samt vilka motiv och hinder de ser till att arbeta med platsers unicitet eller identitet. Trots denna 
unicitet finns det även många likheter mellan fallen, varför både likheter och skillnader diskuteras 
nedan.  

6.2 Begrepp och Betydelse 
Som beskrivet i begreppsutredningen i kapitel tre är samtliga teoretiska begrepp hanterade i 
studien med fokus på ’a sense of place’, åtföljda av en ambiguitet. Som diskuterat i kapitel tre 
skapar detta problem för forskningsfältet gällande jämförelser av studier och resultat. På grund av 
denna flertydighet sågs det som nödvändigt att i respektive kommunfall identifiera vilka begrepp 
kommuner använde, (om de använder specifika begrepp). Framförallt var det intressant att 
undersöka vad kommunerna lägger i betydelsen av platsers unicitet och om hänsyn ges till 
människa-platsrelationen. Denna empiriska begreppsutredning eller undersökning ansågs 
nödvändig av samma anledning som det är nödvändigt med definitioner inom forskningsfältet. 
Det vill säga för möjligheten att jämföra mellan studier och här mellan de olika 
kommunresultaten.  

Tabell 13, Resultat ”Begreppsutredning och betydelse” presenterat i nyckelord per kommun 

Kommun/ 
Teman 

Gävle Luleå Torsås Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Österåker 

Begrepp/ 

Betydelse   

Befintlig karaktär, 
Fysiska strukturer  
Igenkänningsfaktor, 
Kulturhistoria  
Lyfta ny identitet       
Natur   

Fysisk karaktär, 
Geografi, 
klimat,  
Historia,  
Invånarnas 
berättelser, 
Lyfta ny 
identitet  
Själ, 

Befintlig 
karaktär, 
Kulturhistoria 
"Torsås 
mentalitet" 
och socialt 
kapital  

"Ekerö känslan", 
Kulturhistoria, 
Lyfta ny identitet, 
Mänsklig aktivitet 

Geografi, 
Individers 
upplevelse,     
Kultur- och 
Naturmiljö, 
Mänsklig aktivitet, 
Vision/målbild,  

Befintlig karaktär,  
Geografi, 
Hemkänsla 
Individers 
upplevelse.  
Mänsklig aktivitet 
och liv  
"Sundbybergs 
känslan" 

Föreningsliv/socialt 
kapital 
Geografi,  
Individers 
upplevelse, 
Kultur- och 
Naturmiljö,  
Lyfta ny identitet  
Mänsklig aktivitet 

  

Generellt går det att se att den av studien identifierade breda definitionen av ’a sense of place’ 
som; de specifika egenskaperna och atmosfären som gör en plats unik, vilket är inneboende i människors 
upplevelse av plats, vilket påverkas av platsens fysiska karaktär, mänsklig aktivitet samt sociala relationer, är 
mer eller mindre erkänd av samtliga medverkande kommuner i studien. Samtliga kommuner 
bekräftar att platsens unicitet är inneboende hos människorna som upplever platsen, på så vis att 
samtliga kommuner ser vikten av att rådfråga sina medborgare på ett eller annat sätt. På så vis ser 
kommunerna i studien betydelsen av människa – platsrelationen och har ambitionen att ge 
hänsyn till den samma. Vidare diskuterar samtliga kommuner betydelsen av platsens fysiska 
karaktär, det vill säga materiella aspekter av ’a sense of place’. I samtliga kommuner, om ändock 
på något olika vis, kom även diskussionen om mänsklig aktivitet eller sociala relationer upp som 
en del av att beskriva platsens unicitet. Detta tog sig i uttryck genom att kommunerna diskuterade 
sociala relationer eller socialt kapital genom att beskriva ”kommun känslan” som exempelvis 
”Torsås känslan” eller att kommuner lyfte föreningsliv och engagemang. Vidare tog det sig i 
uttryck genom att vissa kommuner diskuterade betydelsen av mötesplatser och att skapa 
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attraktiva, livfulla offentliga platser. Likväl som att ”livet mellan husen” det vill säga mänsklig 
aktivitet, lyftes av några kommuner, bland andra Luleå, som av vikt för platsens unicitet och 
atmosfär.  

Det generella var att kommunerna inte använder några specifikt begrepp uteslutande. De hade 
inte heller specifikt definierat de begrepp som de använde i någon större utsträckning. Identitet 
var ändå ett vanligt förekommande begrepp ute hos kommunerna, vidare nämndes även känsla, 
själ och hjärta. Att identitet var det vanligaste förekommande begreppet kan dock ha påverkats av 
att identitet främst användes under intervjuerna då frågeställningar var i behov av ett 
förtydligande, varför det självklart kan ha varit ledande i diskussionerna. Dock så är identitet även 
det mest frekventa begreppet i kommunala handlingar, i de fall då något begrepp användes 
explicit. Ett annat exempel på tolkning av identitet är att planexperten inom SKL diskuterade 
identitet i termer av attraktivitet. Hon framhöll att arbete med utveckling av attraktiva platser 
även handlar om identitetsutveckling då de arbetar med utveckling av platsbunden attraktivitet. 
Hon diskuterade även att det idag inte finns någon kommun som inte vill vara attraktiv, vilket då 
genom hennes resonemang kan tolkas som att samtliga kommuner vill arbeta med attraktivitet 
och då indirekt med identiteten.     

På grund av att kommunerna inte använder några specifika begrepp uteslutande, är inte heller 
diskussionen om vilket begrepp kommunerna använde(r) det mest intressanta. Istället är det mer 
intressant att se till vad de valde att ta upp och diskutera i relation till ’a sense of place’.  

Ytterligare en intressant aspekt värd att lyfta, är att ingen kommun diskuterade platsens identitet 
som något negativt. Det som lyftes fram som identiteten, eller identitetsskapande aspekter, var 
alltid positiva aspekter och egenskaper. Då negativa aspekter eller karaktärsdrag behandlades 
diskuterades de i termer av ”utmaningar” eller som en ”stämpel på platsen”.  I de fall då platser 
med mer negativa identiteter eller aspekter diskuterades, såg kommunerna att det är viktigt att 
uppmärksamma och arbeta för att vända detta. Ett exempel på detta är Ösmo i Nynäshamns 
kommun där kommunarkitekt och översiktsplaneraren framhöll att Ösmo har något av en 
”stämpel” idag, varför kommunen genom dialog med invånarna vill identifiera brister för 
möjlighet till åtgärder samt möjlighet att förändra bilden av Ösmo.   

Resultatet av empirin bekräftar att samtliga kommuner ser att ’a sense of place’ är inneboende i 
människors upplevelse av plats. I några av intervjuerna diskuterades även möjligheten i att 
konflikt kan uppstå vid olika syn på platsens identitet. Samtliga kommuner diskuterade även 
vikten av att ha en gemensam samsyn på platsen och dess utveckling. Dessa ovanstående 
resonemang tyder på att kommunerna bekräftar, eller i vilket fall kommer i kontakt med 
argumentet om att plats inte har en singular identitet utan multipla identiteter. Vilket bland andra 
Massey (1994), Hague (2005a) och Higgins (2005) diskuterar.  

Det är även tydligt från empirin att kommunerna genom planeringsverksamheten har ambitioner 
om, i vilket fall i övergripande planeringsnivåer, att ta hänsyn till människors olika syn på samt 
upplevelser av plats.  Samt att de även försöker identifiera generella teman och hitta en 
bild/identitet som de flesta kan känna igen sig i och samsas kring. Den gemensamma 
”identiteten” användes sedan som utgångspunkt för fortsatt utveckling av kommunen eller ett 
område. Det vill säga kommunerna arbetade generellt på så vis, som bland andra Kalandides 
(2011) och Beidler och Morrison (2015) diskuterar, nämligen vikten av att hitta det gemensamma 
i de unika berättelserna. Dock finns det även risker med att generalisera platsens identitet vilket 
bland andra Massey (1994), Hague (2005a) och Van Hulst (2012) diskuterar. De diskuterar bland 
annat att det alltid finns avvikande tolkningar från den officiella tolkningen samt att det är viktigt 
att fundera över vems tolkning av platsidentitet som får ta plats, hur den har skapats samt varför 
(Massey 1994; Hague 2005a; Van Hulst 2012). Detta knyter då an till vikten av att undersöka 
motiv till arbetet med platsidentitet, samt den av tjänstemännen upplevda problematiken av 
subjektivitet av platsidentitet. 
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Exempelvis Nynäshamn, Sundbyberg, Österåker och Luleå diskuterade subjektiviteten i platsers 
unicitet, på så vis att människor har olika uppfattningar kring vad det är som gör en plats unik. 
Det vill säga de diskuterar att en plats har multipla identiteter vilket bland andra Massey (1994), 
Relph (1997) Davenport & Anderson (2005) och Kalandides (2011) diskuterar. Vidare 
diskuterade intervjupersonerna från Nynäshamn och Österåker de implikationer detta har för 
planeringen, då det är svårt att värdera och göra avvägningar mellan människors åsikter. Det vill 
säga problematiken i hur kommunerna ska gå tillväga inom plan då det finns konflikterande 
identiteter för en plats, problematiken med att identifierar gemensamma teman i de unika 
berättelserna.  

Överlag är resultatet av den empiriska undersökningen att kommunerna diskuterar i stort samma 
sak när de talar om platsers identitet eller unicitet. Samtliga kommuner bekräftar betydelsen av 
både materiella och immateriella aspekter av ’a sense of place’. Dock får de materiella aspekterna i 
form av natur, geografi, kulturhistoria och arkitektur överlag ett större utrymme än exempelvis 
social relationer. Dock av de diskussioner som förs går det även att se att samtliga kommuner 
hävdar att betydelsen av plats är inneboende i människors upplevelse av plats där samtliga 
kommuner mer eller mindre aktivt och fokuserat tillfrågar invånare och brukare om platsen om 
deras upplevelse av plats. Det som främst skiljer mellan kommunerna i betydelsen av plats är 
dock hur mycket hänsyn och utrymme kommunerna anser att människors upplevelse av plats bör 
ha vid identifiering av platsers identitet. Som extremfall går det att lyfta fram Sundbybergs stad 
där intervjupersonerna väldigt tydligt demonstrerade att betydelsen av plats är inneboende i 
människors upplevelse av plats, då de i stort drog likhetstecken mellan arbete med platsers 
identitet och känsla samt arbete med medborgardialog. Vilken grad kommunerna anser att 
människa-plats relationen ska ges hänsyn inom planeringen påverkar då i sin tur vilka olika sätt 
kommunerna arbetar med ’a sense of place’ samt vilka hinder kommunerna ser till att arbeta med 
dessa frågor inom ramen för kommunal planering.   

Ett annat generellt resultat är att det är ett större fokus på vad kommunerna/platserna vill bli, än 
vad kommunerna/platserna är idag. En möjlig förklarande faktor till detta är just 
planeringspraktikens framtidsorienterade fokus. Där planering alltid syftar på vad som komma 
skall och framtiden. Detta var tydligt i flera av intervjusamtalen då vissa kommuner i stort drog 
likhetstecken mellan identitet och framtidsbild, det vill säga då intervjupersoner diskuterade 
kommunens identitet eller en plats identitet gjorde de ingen skillnad på identitet eller vision. Där 
visionen eller framtidsbilden beskrevs som framtidens identitet, vad de vill bli. Som regel i de 
flesta fall tar kommunerna dock utgångspunkt i den befintliga platsen, där flera kommuner väver 
in invånarnas upplevelse av plats i skapandet av framtidsbilden eller visionen. Att flera kommuner 
drog paralleller mellan identitet och vision var även tydligt då kommunerna beskrev hur de 
arbetar med dessa frågor (vilket beskrivs mer nedan) där flera kommuner beskrev hur de kan 
förstärka en övergripande identitet eller nå en visionsbild genom utveckling av den fysiska miljön. 
Som exempel ska Österåker bygga modern småstad i Åkersberga och Gävle satsar på att förstärka 
identiteten av närheten till havet genom utveckling av den byggda miljön.  

Denna tidsdimension med nutid/framtid skulle vara intressant att ge ett större utrymme i 
framtida studier. Det vill säga att i vidare studier och forskning på området skulle det vara 
intressant att göra en större åtskillnad på om kommuner diskuterar en ”nutidsidentitet” eller en 
”framtidsidentitet”. Oavsett är ett intressant resultat av denna studie att kommunerna diskuterar 
kommun- och platsidentitet både i nutid och i framtid utan att tydligt särskilja mellan 
tidsperspektiven. Ett bidrag till möjlighet att reda ut tidsperspektiven kring hur kommuner 
diskuterar identitet, skulle gå att få från teorier kring storytelling. I storytelling finns det tankar om 
att nutiden banar väg för framtiden, på så vis att existerande berättelser om en plats skapar 
förutsättningar till vad platsen är, samt hur platsen kan utvecklas (se exempelvis Eckstein 2003; 
Van Hulst 2012).  



99 
 

Tre intervjupersoner i respektive tre kommunfall framhöll att de upplever att det finns en mer 
abstrakt känsla som en del av platsens identitet. Där denna känsla beskrevs i termer av ”Torsås 
mentalitet” och ”Ekerö känslan” vilka båda skulle kunna översättas till termen av socialt kapital. 
”Torsås mentaliteten” beskrevs som en vilja och inställning av invånare att hjälpa och ställa upp 
för varandra, samt att de vill det bästa för orten i stort. Vidare beskrevs ”Ekerö känslan” av 
Ekerös kommunstyrelseordförande som en småstadskänsla i betydelsen av att människor känner 
varandra och hälsar på varandra, vilket även det kan översättas till socialt kapital. Då socialt 
kapital är uppbyggt av sociala nätverk, gemensamma värderingar och normer vilket underlättar 
för samarbete och interaktion mellan individer och därav ger ömsesidiga fördelar (Putnam 
1995:66; Sander & Putnam 2010:9). Vidare går det att se att intervjupersonerna då även ser 
betydelsen av de mer immateriella aspekterna av ’a sense of place’ i form av sociala relationer på 
en plats. 

Vidare nämndes ”Sundbybergs känslan” i intervjun med tjänstemännen på Sundbybergs stad 
vilket knyter an till en känsla av hemhörighet med det lokala och det lokal ordspråket ”se 
Sundbyberg och sen dö” samt Sundbybergs smeknamn ”Sumpan”. Denna hemkänsla skulle 
kunna tolkas som en känsla av platstillhörighet så som Low och Altman (1992) definierar det som 
“the bonding of people to places” (Low & Altman 1992:2). Där en persons platstillhörighet är 
uppbyggt utav känslor, tillgivenhet, kunskap, åsikter, handling och beteenden kopplat till den 
platsen (Low & Altman 1992:5).  

Intressant nog så har det genom intervjuerna i både Torsås och Ekerö kommun framkommit att 
det inom kommunerna finns tendenser på konkurrens eller avundsjuka mellan olika orter och 
kommundelar. Detta skulle kunna ha en förklarande orsak i att människorna i kommundelarna 
identifierar sig mer med ”sin” bygd/ort/del än kommunen som helhet. Relph (1997) och 
Eckstein (2003) diskuterar bland andra att en stark uppfattning av plats, eller enligt denna studie 
en stark ’sense of place’ och en stark anknytning till plats, kan leda till ett vi och dem tänk. Detta 
var även delvis tydligt i Nynäshamns kommun där det fanns ett fokus på att skapa en 
helhetsbild/identitet för kommunen Nynäshamn. Det vill säga en allt för tydlig platsidentitet och 
känsla av platstillhörighet kan även skapa en problematik inom kommunerna i form av 
konkurrens. I intervjun med Ekerö kommuns tjänstemän kom det exempelvis fram att 
kommunens näst största ort till och från kände sig bortprioriterad till gagn för huvudorten, samt 
att landsbyggden eller andra öar inte såg nyttan för dem, då centralön fick satsningar i form av 
exempelvis en ny väg. För att invånarna ska uppleva att satsningar inom kommunen gynnar 
samtliga invånare, ansåg intervjupersonerna att det var viktigt att invånarna ser sig mer som 
kommunbor än ”öbor”. Denna diskussion var även tydlig i flera kommunfall då flera av 
kommunerna, vilket diskuteras nedan, angav intern marknadsföring i syfte att skapa stolta 
medborgare som ett motiv till att arbeta med dessa frågor.  

Som en sammanfattning listas nedan de identifierade aspekter som kommunerna diskuterade i 
relation till en plats identitet eller unicitet. Det vill säga de aspekter som lyftes fram som det unika 
med plats, när de diskuterar kommunen som helhet eller en specifik plats.   

Empiriskt identifierade betydelser: 

- Betydelse av plats och unicitet är inneboende i människors upplevelse av plats  tydligt 
genom fokus på medborgardialog 

- Framtidsorienterad 
- Mer implicit den mänskliga aktivitet som sker på platsen – togs ofta upp i form av hur 

kommunen kan arbeta med offentliga mötesplatser, samt att typ av verksamheter på en 
plats har betydelse för platsens identitet. 

- Socialt kapital: Mer abstrakt - en specifik anda och atmosfär, känsla inneboende hos 
invånarna exempelvis ”Torsås mentaliteten” och ”Ekerö känslan” 

- Historia - Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 
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- Fysiska strukturer i form av landskap som hav, skog och skärgård 
- Byggda fysiska strukturer i form av kvartersstruktur och byggnader 
- Geografiskt läge och klimat   

Sammanfattningsvis går det då att konstatera att det som främst diskuteras inom 
planeringsverksamheten är de fysiska aspekterna av plats och ’a sense of place’ vilket då även 
bekräftar den bild som Beidler och Morris (2015) beskriver i sin artikel om att planering hittills 
främst har fokuserat på de fysiska aspekterna av ’sense of place’.  Dock så visar denna studies 
empiri att samtliga kommuner har ambition att ta hänsyn till människors upplevelse av plats samt 
att flera kommuner diskuterar kopplingar till sociala aspekter och social hållbarhet vilket kommer 
att diskuteras vidare under nästa rubrik motiv.   

Som en generell slutsats är det även intressant att se att det råder en större enighet empiriskt i hur 
kommuner talar om platsidentitet/unicitet och vad de lyfter fram som identitetsskapande 
aspekter, än vad det gör teoretiskt. Det vill säga det finns en större flertydighet kring 
ämnesområdet treoretiskt än empiriskt. En potentiell förklaring till detta skulle kunna vara att det 
empiriska fokus för denna studie har varit kommunal planeringsverksamhet, vilket leder till att 
kommunerna har i stort samma ramar att förhålla sig till i arbetet. Det teoretiska fokus var istället 
på ’a sense of place’ som fenomen, där studien har tillfrågat olika vetenskapliga discipliner. En 
ytterligare potentiell aspekt är att det finns ett större behov av definitioner inom 
forskningsvärlden. Varför det även går att identifiera fler definitioner där, än inom den 
kommunala verksamheten, där det inte finns samma behov, eller krav på definitioner. Det vill 
säga kommunerna kan arbeta med frågorna utan specifika definitioner.   

Sammanfattningsvis så är det främst den teoretiska betydelsen av ’a sense of place’ som beskrivs 
som individers och/eller gruppers upplevelse av specifika egenskaper och atmosfär som gör en 
plats unik, (både materiella och immateriella aspekter) främst det som kommuner menar när de 
diskuterar en plats identitet, vilket även var det vanligaste begreppet. Det vill säga den mindre 
inledande hypotesen uttryckt i sammanfattningen av avsnitt 3.3 kan anses stämma. Dock så lägger 
vissa kommuner ett större fokus på människors upplevelse av plats, där andra kommuner lägger 
större vikt vid fysisk karaktär, som natur och bebyggelsestruktur. 

De teoretiska tolkningar som inte har berörts genom det empiriska materialet, det vill säga inte 
har diskuterats explicit av kommunerna, är de tolkningar av ’a sense of place’ som beskriver 
individers och gruppers känslomässiga band till en viss plats, eller själva processen av att 
individer/grupper tillskriver mening till en viss plats. Vidare har inte de aspekter av platsidentitet 
som Proshansky et al (1983) diskutererar berörts empiriskt, det vill säga då plats ses som en del av 
individers identitetsskapande.  

6.3 Motiv 
Kapitel fyra ovan reflekterar utifrån teori och tidigare forskning vilka argument det finns till 
varför ’a sense of place’ kan anses viktigt att hantera inom samhällsplaneringen. Ett resultat av 
den litteraturgenomgången blev att tre övergripande teman, eller motiv identifierades vilka är; 
marknadsföring, bevarande av platsens befintliga värden, samt social hållbarhet.  

Nedanstående tabell 14 visar motiv presenterat i nyckelord per kommun. Där går det att se att 
samtliga kommuner har marknadsföring av plats som ett motiv till vikten av att arbeta med 
platsens eller kommunens identitet. Det vill säga kommunerna ser ett behov av att särskilja sin 
kommun från andra kommuner, vilket bland andra Hague (2005) diskuterar som motiv till att 
arbeta med platsidentitet i marknadsföringssyften. Motivet av att hävda originalitet och särskilja 
"oss från dem" (Hague 2005a).  Av empirin går det även att se en skillnad mellan intern och 
extern marknadsföring. Där intern marknadsföring riktar sig till befintliga invånare och företagare 
det vill säga existerande aktörer inom kommunen, med syfte att bland annat höja 
självmedvetenhet och stolthet. Tidigare forskning visar även att en gemensam positiv syn på 
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platsidentitet bidrar till att skapa stolta medborgare, vilka då även kan verka som ambassadörer 
och bekräfta den platsidentitet som marknadsförs (Braun et al. 2013; Florek och Insch 2008).   

Extern marknadsföring innebär marknadsföring utanför kommungränserna i syfte att attrahera 
nya invånare, besökare och näringsliv, det vill säga attrahera skatteunderlag och 
ekonomisktillväxt. Som framgår av teorierna är syftet att attrahera ekonomiskt kapital det 
vanligaste motivet till platsmarknadsföring, och det motiv som främst lyfts fram till varför det 
finns ett behov av marknadsföring av plats (se exempelvis: Philo & Kearns 1993 citerad i 
Cresswell 2004; Jenkins 2005; Florida 2006; Rader Olsson & Cars 2011).    

Tabell 14, Resultat ”Motiv” presenterat i nyckelord per kommun 

Kommun/ 
Teman 

Gävle Luleå Torsås Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Österåker 

Motiv: 

Gemensam 
plattform  
Identifiering av 
värden att bevara 
Intern/extern 
marknadsföring  
Stolta 
medborgare  

Extern 
marknadsföring,  
Identifiering av 
värden att bevara 
Stolta 
medborgare, 
Sociala värden,  
Vända bilden av 
Luleå,           

Extern 
marknadsföring 
Genomtänkt 
utveckling 
Identifiering av 
värden att 
bevara  
Värna om 
medborgare   

Argument till 
övriga instanser, 
Intern/extern 
marknadsföring 
Identifiering av 
värden att bevara 
Stolta 
medborgare, 
Stärka 
samhörigheten 
för 
kommunborna,  

Extern och intern 
marknadsföring, 
Gemensam 
plattform,  
Identifiering av 
värden att bevara 
Sociala värden, 
Social hållbarhet, 
Stolta 
medborgare  

Demokrati, 
Extern 
marknadsföring, 
Gemensam 
plattform, 
Identifiering av 
värden att bevara, 
Sociala värden, 
Social hållbarhet; 
Stolthet, 
Trygghet, Trivsel 

Gemensam 
plattform, 
Identifiering av 
värden att 
bevara, 
Intern/extern 
marknadsföring   
Social 
hållbarhet, 
Stärka 
samhörigheten,  

Samtliga kommuner arbetar (i olika utsträckning) med platsidentitet i syfte av både intern och 
extern marknadsföring. Gällande den externa marknadsföringen framförs de argument som förs 
fram enligt tidigare forskning och teori, nämligen attrahera kapital och ekonomisk tillväxt. Det 
som Niedomysl (2004) diskuterar i sin forskning med att svenska kommuner satsar på att 
attrahera just nya invånare för ett ökat skatteunderlag (Niedomysl 2004) är även högst synligt i 
resultatet av denna studie. Således styrker denna studie tidigare framförda argument om att 
kommuner är platsbundna konkurrenter om icke platsbundet kapital och människor (se 
exemplevis, Hauge & Jenkins, red. 2005; Rader Olsson och Cars 2011). 

Det som är intressant och som skiljer denna studie något från tidigare forskning är att flera av 
tjänstemännen kommunerna upplevde det som att den intern marknadsföring var viktigare än 
den externa. Det vill säga de såg att det var viktigare att öka självmedvetenheten och höja 
stoltheten hos befintliga invånare och företag, genom att influera människors syn på platsen och 
skapa en positiv bild, vilket bland annat Niedomysl (2004) även diskuterar.  Vidare diskuterade 
exempelvis tjänstemännen i Nynäshamns och Gävle kommun även argumenten om att genuint 
stolta invånare kan verka som goda ambassadörer för kommunerna. Det vill säga ett fokus på 
intern marknadsföring med att höja stolthet hos invånarna, kan på lång sikt även ses som en 
strategi för extern marknadsföring, detta diskuterar även Braun et al. (2013) samt Florek och 
Insch (2008) i sin forskning.   

För att ge en mer komplett överskådlig bild samt möjliggöra en översiktlig teoretisk jämförelse 
har specifika motiv och argument identifierat från det teoretiska ramverket samt från empirin 
sammanställts i tabell 15 här nedan. Kategoriseringen av motiven är en grov indelning vilken 
följer den i kapitel fyra, dock finns det inte alltid tydliga skiljelinjer och vissa motiv passar 
potentiellt in i fler än en kategori.  

Då det gäller motiv identifierade genom det empiriska materialet åtföljs respektive motiv av en 
parantes där respektive bokstav står för vilken/vilka kommuner som explicit har framfört 
argumentet med E för Ekerö kommun, G för Gävle kommun och så vidare.   
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Tabell 15, teoretisk och empirisk jämförelse av identifierade motiv 

Motiv identifierade från teori och tidigare forskning 

(se ovan kap.4) 

Motiv identifierade från det empiriska materialet 

(tjänstemannaintervjuer samt handlingar) 

Marknadsföring:   

- Influera människors uppfattning av plats  skapa en 
positiv bild (Niedomysl 2004)  
- Hävda originalitet och särskilja "oss från dem" (Hague 
2005a)  
- Generera ekonomisk tillväxt genom att attrahera nya 
invånare, investerare och besökare (Philo & Kearns 1993 
citerad i Cresswell 2004; Jenkins 2005; Florida 2006; Rader 
Olsson & Cars 2011)  
- Generera ökade skatteintäkter genom att bevara, samt 
attrahera nya, invånare (Niedomysl 2004)  
- Bidra till skapandet av platsens identitet, likväl som stärka 
regionens identitet och självmedvetenhet. (Jenkins & Hague 
2005; Zimmerbauer (2011).  

- Gemensam positiv syn på platsidentitet  stolta 
medborgare som bekräftar bilden samt verkar som 
ambassadörer (Braun et al. 2013; Florek och Insch 2008).   

- Intern marknadsföring: Gemensam positiv syn på 
platsidentitet skapar stolta medborgare som bekräftar bilden 
samt verkar som ambassadörer (G, L, N) 
- Stolta invånare som ambassadörer i extern marknadsföring 
(G, L, N)                               
- Särskilja kommunen/platsen från andra (E, L,N, Ö) 
- Attrahera invånare, näringsliv och besökare (E, L, N, Ö) 
- Bevara befintlig befolkning samt attrahera nya invånare (E, 
L, T, Ö)                                     
- Bidra till skapandet av platsens identitetet, skapa och/eller 
förstärka den positiva bilden, förstärka positiv 
självmedvetenhet (E, L, N, S, Ö)                                         
 - "Omvänt"; anpassa den fysiska miljön att passa den 
marknadsförda bilden (L) (samtliga kommuner genom planeringens 
natur arbetar ju dock för att omvandla fysisk miljö efter vision/målbild)  

  
Bevarande av platsens befintliga värden:  
- Skapa levande platser (Relph 1976/1997; Tuan 
1974/1977; Lewis 1979 citerad i Beidler & Morrison 2015)  
- Ny utveckling i linje med befintlig karaktär för möjlighet 
att bevara platsens ’sense of place’ (Relph 1976; Beidler och 
Morrison 2015:3; Higgins 2005). 
- Uppehåller människors känsla av tillhörighet till platsen 
vilket stärker engagemang för platsen (Carmona 2009)  
- Trygghet och igenkänningsfaktor (Norberg-Schultz 1980; 
Lynch 1960) 

- Identifiering av värden av vikt att bevara för framtiden (E, 
G, L, N, S, T, Ö)                                     
- Identifiera vad kommunen/platsen är rent fysiskt, vilka är 
de unika karaktärsdragen (L, N, S, Ö) 
- Ny utveckling utgå från befintlig karaktär/identitet (Detta är 
vi och dit vill vi) (E, G, L, N, S, T, Ö)                                                                     

- Visa på en tanke bakom utvecklingen  visa mot 
medborgare att kommunen bryr sig om platsen (T)                                   
- Viktigt att inte "bygga bort sig" då vinstintressen och 
marknad styr (N) 

Social hållbarhet: (se teoretisk analys i kap 4) 
- Tryggare invånare   
- Stoltare invånare   
- Ökad trivsel (Nash och Cristie 2003 citerad i Dempsey et 
al. 2009).                            
- Plats som del av människors identitet, vikt med 
tillhörighet till plats (Proshansky et al. 1983; Hauge 2007; 
Scannell & Gifford, 2010;  
De wit 2013)  
- Lokal demokrati och möjlighet att påverka sin livsmiljö  
- Ökat samhällsengagemang    
- Ökad gemenskap och socialt kapital   
- Attraktiva offentliga platser  

- Trygghet (G, L, N, Ö) 
- Stoltare invånare (G, L, N, S, Ö) 
- Ökad trivsel och ökat välmående (L, N, S)       

- Arbeta med innehåll och känsla i  offentliga platser  

Mötesplatser  möjlighet till ökad integration mellan platser 
(E, G, S)  

- Arbete med kommunidentitet stärka gemenskapen och 

invånares känsla av "kommunbo" ”Vi” minskad 
konkurrens/segregation mellan platser inom kommunen (E, 
Ö)  
- Demokrati, ta vara på invånares kunskap (S) 
- Stärka engagemang för platsen, stärka samhällsengagemang 
(S, Ö)  

Övrigt:   

  - Tydlig gemensam utgångspunkt och målbild  ger trygghet 

och underlättar tjänstemännens arbete  underlättar 
diskussion och bemötande av andra åsikter (G, N, Ö) 

- Tydlig syn på platsidentitet och gemensam målbild  
lättare att driva frågorna i projekten (N) 
- Identitet som argument mot regionplanering och 
kollektivtrafikplanering, ex; småstad = fler invånare = större 
befolkningsunderlag  (E)                              
- Arbete med platsidentitet och identifiering av platsens unika 
värden kan ses som arbete med allmänna intressen  (N) 
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Av ovanstående tabell går det då att utläsa att motiven identifierade genom empirin stämmer väl 
överens med tidigare identifierade motiv genom teori och tidigare forskning. Således bidrar denna 
studie till att bekräfta argument från tidigare forskning. De argument från teori och tidigare 
forskning som inte behandlas genom den insamlade empirin i denna studie är delvis argumenten 
om att plats är en del av människors identitet (Proshansky et al. 1983; Hauge 2007; Scannell & 
Gifford, 2010) varför det är av vikt att konsultera invånare vid omvandling av plats. Detta 
argument är inget som explicit lyfts fram genom studiens empiri, dock så skulle det argumentet 
potentiellt kunna vara en förklarande faktor till de diskussioner som framkommit om invånares 
motstånd mot utvecklingsplaner. Varför detta argument, eller teoretiska konstaterande, 
fortfarande bör ses vara av vikt för vidare studier inom platsidentitetens påverkan på planering.  

Ett resultat av empirin kopplat till planeringsprocessen som inte diskuteras genom teorin är att 
tjänstemännen tryckte på vikten av själva processen med att arbeta med platsers identitet eller 
unicitet. De såg processen som av största betydelse för att faktiskt identifiera vilka värden som är 
av vikt att bevara för framtiden. Vidare diskuterade de att processen och själva arbetet med 
platsens identitet är av vikt för att skapa en gemensam utgångspunkt, samt skapa en gemensam 
målbild. En bred gemensam samsyn kring målbild framhölls underlätta tjänstemännens arbete, 
samt underlättade för att driva frågor kopplade till platsens identitet mot andra frågor vid 
utveckling. Det vill säga en gemensam målbild ger tjänstemännen något konkret att luta sig mot i 
diskussioner och vid bemötande av argument till varför det är av vikt att bevara eller utveckla 
vissa aspekter av en plats.  

Ytterligare ett nytt argument som har identifierats genom studien kopplat till det svenska 
planeringssystemet var argumentet framfört av tjänstemännen i Ekerö kommun. Nämligen 
möjligheten av att använda kommunens identitet i argumentationen mot regionplanering och 
kollektivtrafikplanering. Där Ekerö kommun använder kommunens nya identitet ”småstad” som 
argument om behov av en utbyggd kollektivtrafik. Ytterligare argument kopplat till det svenska 
planeringssystemet är det argument, eller perspektiv, som kommunarkitekt och 
översiktsplanerren i Nynäshamn framförde. Då hon såg att arbete med platsidentitet och 
identifiering av platsers unika värden, främst på en översiktsplanenivå, kan ses som arbete med 
kommunens allmänna intressen8. 

Att samtliga sju kommuner lyfter motivet av identifiering av viktiga värden och kvaliteter att 
bevara för framtiden, där främst fysiska kvaliteter diskuterades, samt att utveckling av plats ska ta 
utgångspunkt i befintlig karaktär och identitet, stärker även resultatet av screeningen. Då 
bevarande av befintliga värden var den mest frekventa kategorin i screeningen. Vidare stärker 
detta resultat det argument som Beidler och Morrison (2015) lyfter fram. Nämligen att det hittills 
främst är fysiska aspekter som lyfts fram inom planeringsverksamhet. För som ovanstående 
resultat visar (se tabell 15) är just bevarande av platsens värden och kvaliteter något som samtliga 
kommuner nämner som motiv.  

Som tabell 15 även visar, hävdar i stort samtliga sju kommuner sociala perspektiv som motiv till 
att arbeta med dessa frågor inom den kommunala planeringen. Där motiv om att öka invånarnas 
känsla av trygghet samt öka invånarnas stolthet över platsen är de mest frekventa motiven, vilka 
då knyter an till att uppnå mer socialt hållbara samhällen. Flera kommuner (tjänstemän) ser även 
potential till att ’a sense of place’ kan få ett större utrymme i planeringen då frågor om social 
hållbarhet får ett tydligare fokus och blir mer (politiskt) prioriterat inom den kommunala 
verksamheten.   

                                                           
8
 Allmänna intressen anges i PBL kap.2 och kan exempelvis vara allmänhetens tillgänglighet till kultur- och 

naturvärden. Kommunen ska enligt PBL kap.2 i översiktsplanen precisera avgränsningar för allmänna intressen 
samt vilka allmänna intressen som ska tillgodoses.   
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Ytterligare ett intressant resultat är att flera kommuner lyfter motivet om att en övergripande 
kommunidentitet har potential att stärka gemensakapen inom kommunen, genom att invånarna 
känner sig mer som kommunbor, istället för exempelvis ”ortsbor”, ”stockholmare” eller ”öbor”. 
Detta argument lyftes som viktigt för att öka gemenskapen och minska segregation samt 
konkurrens mellan olika kommundelar. Tidigare forskning och teorier som kopplar ’a sense of 
place’ till social hållbarhet, eller kopplar ihop fysisk planering med social hållbarhet, fokuserar 
främst på hur utformning av den fysiska miljön kan bidra till mer socialt hållbara platser. 
Exempelvis genom att arbeta med trygghetsaspekter i den fysiska miljön på en mindre geografisk 
skala, som kvartersnivå (se exempelvis Dempsey et al 2009).  Ovanstående empiriska argument 
om att en gemensam kommunidentitet kan leda till ökad gemenskap och minskad segregation 
inom kommunen blir då ett intressant komplement och perspektiv till tidigare forskning kring 
planering och social hållbarhet. Således öppnar resultatet av denna studie upp för möjligheter att 
arbeta med social hållbarhet relaterat till planering och plats på mer övergripande geografiska 
nivåer. Dock krävs det vidare forskning för att undersöka och utvärdera om de faktiska positiva 
effekterna framhållna i argumentet inträffar.   

Ser vi till det politiska perspektivet är ett intressant konstaterande att de framförda motiven inte 
skiljer sig nämnvärt från de ovanstående motiven framhållna av tjänstemännen. Samtliga tre 
ordförande nämnde att de såg det som viktigt att arbeta med dessa frågor för att samtliga parter i 
utvecklingsprojekt ska vara överens om platsen idag och kommande utveckling. Det vill säga ha 
samma utgångspunkt och arbeta mot samma målbild, vilket även nämndes av flera tjänstemän. 

Kommunstyrelseordförande i Ekerö nämnde även att det är viktigt att få med ”känslan” vid 
utveckling av plats samt att i Ekerös fall bevara ”Ekerö känslan” då kommunen går från 
landsbygd till småstad. Kommunstyrelseordförande i Ekerö nämner även att det är just 
platsidentiteten som skapar trivsel och samhörighet på platsen, varför det är viktigt att arbeta med 
platsidentiteten just för att bibehålla och öka trivsel bland invånare. Argument om trivsel och 
trygghet är som ovan visat i tabell 15 tydliga argument från teorin samt framfört av flera 
tjänstemän. Nynäshamns kommunstyrelseordförande nämner även vikten av att platsidentiteten 
och arbetet med deras platsvarumärke landar hos invånarna, det vill säga att invånarna känner 
igen sig i den bild som kommunen kommer fram till att kommunen är, samt marknadsför. Detta 
rimmar ju väl med det argument som Braun et al. (2013) framför om att det är absolut 
nödvändigt att ha med sig invånarna för att skapa en framgångsrik platsmarknadsföringsstrategi, 
då invånarna kan falsifiera eller validera de argument som bärs fram i marknadsföring (Braun et 
al. 2013). Nynäshamns kommunstyrelseordförande framhåller att det är av vikt att invånarna 
håller med om vad som bör utvecklas och bevaras inom kommunen, samt om vart kommunen är 
på väg, då ordförande framhåller att det är invånarna som driver kommunens utveckling.  

Kommunstyrelseordföranden i både Nynäshamns och Sundbybergs kommuner att det är av vikt 
att arbeta med kommunens kännedom i storstadsregionen, samt att särskilja kommunen från 
regionen och Stockholm. Det vill säga de ser det som viktigt att kommunen är känd som en unik 
del av stockholmsregionen, vilket kopplar an till argument om externmarkandsföring. 
Sundbybergs kommunstyrelseordförande diskuterade även internmarknadsföring genom att 
framhålla vikten av att en övergripande kommunidentitet för att öka gemenskapen och minska 
segregation mellan stadsdelar, vilket som ovan diskuterat var något som diskuterades i flera 
kommuner, samt att det ger ett intressant perspektiv till forskningen inom ämnet planering och 
social hållbarhet.   

Samtliga politiker diskuterade även vikten av att ta hänsyn till platsspecifika kvalitéter vid 
utveckling av plats, vilket som ovan visat i tabell 15 var något som samtliga tjänstemän 
diskuterade. Likväl som att det är en av de tidigaste och mest grundläggande tankarna gällande ’a 
sense of place’, nämligen att plats har betydelse samt att den betydelsen är av vikt att ge hänsyn 
till vid utveckling av plats (se exemplevis Relph 1976; Tuan 1977).  
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6.4 När 
Av den teoretiska diskussionen i kapitel tre går det att utläsa att mycket av konceptet ’a sense of 
place’ uppkom, eller i alla fall fick ett ökat fokus under 60-talet som en reaktion på rädslan för en 
utbredd platslöshet (se Beidler och Morrison 2015). En platslöshet som Relph (1976:79) 
diskuterar karakteriseras av homogenitet, storskalighet och ytliga upplevelser, vilket sågs som en 
följd utav att planeringen inte gav någon, eller lite hänsyn till platsspecifika förutsättningar. Relph 
(1976) såg att en del av lösningen på detta var att planerarna skulle överge förutbestämda koncept 
samt resa sig från skrivborden och faktiskt uppleva platserna och på så vis låta planeringen utgå 
ifrån platsspecifika förutsättningar. På så vis finns det teoretiskt uttryckta önskemål om att ’a 
sense of place’ bör genomsyra samtlig platsutveckling och då planeringsverksamhet. Därefter ger 
inte den konsulterade teorin och tidigare forskningen vidare information om när i 
planeringsprocesser det är lämpligt att ge utrymme för dessa frågor.    

Sett till det empiriska materialet går det att se att det finns ambitioner hos samtliga kommuner till 
att arbeta med och ge hänsyn till platsens unicitet, samt människors upplevelse av plats vid 
omvandling och utveckling av plats. Det empiriska resultatet visar dock att kommunerna arbetar 
med frågorna på något olika vis i något olika skeden av planeringsprocesser, se tabell 16 nedan 
för en sammanfattning av resultatet i punktform. Sett till screeningens resultat är det även tydligt 
att näst intill samtliga kommuners översiktsplaner visar tendenser på att kommunerna på ett eller 
annat vis berör och arbetar med frågor som kopplar till platsens unicitet.  

Tabell 16, Resultat ”När” presenterat i nyckelord per kommun 

 

Det gemensamma i resultatet av de sju kommunfallen är att samtliga kommuner inom ramen för 
planeringsverksamheten främst arbetar med dessa frågor på mer övergripande planeringsnivåer i 
tidiga skeden. När det kommer till översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner fanns det flera 
fall, exempelvis Österåker, Gävle och Nynäshamn, där kommunerna använde utökad 
medborgardialog i tidiga skeden för att identifiera brukares upplevelser av platsen för att på så vis 
fånga in positiva och negativa egenskaper samt platsunika karaktärer.   

Samtliga kommuner arbetade således främst med detta i tidiga skeden på mer övergripande 
nivåer, därefter framkom det att flera kommuner önskade att dessa frågor var mer synliga och 
fick ett större utrymme även på detaljplanenivå, denna åsikt var dock delad mellan kommunerna. 
Vissa kommuner diskuterade att det är svårt att få med dessa frågor i detaljplanenivån, samtidigt 
som samtliga kommuner ändå nämner att detaljplaner alltid utgår från platsspecifika 
förutsättningar. Att vissa kommuner ändå nämner svårigheter med att få med dessa frågor i 
detaljplanenivån, eller att de vill se ett ökat fokus på dessa frågor i detaljplanenivån har mycket att 
göra med vad kommunerna lägger i betydelsen av platsers identitet. Det vill säga de kommuner 
som har ett större fokus på människa – platsrelationen såg generellt att det var svårare att göra 
utrymme för platsidentitet, eller platskänslan i detaljplaneringen. Som exempel framhöll 
detaljplaneraren i Österåkers kommun att detaljplanerna alltid utgår från platsspecifika 
förutsättningar, men trots det ansåg hon att det finns ett behov av att arbeta mer med just 
identiteten även i detaljplanerna och inte enbart på mer övergripande nivåer, som i planprogram. 

Kommun/ 
Teman 

Gävle Luleå Torsås Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Österåker 

När:  

Stad och ort, 
Större 
planprogram 
Tidiga skeden  
Övergripande 
nivåer  

Strategisk, 
kommunikativ 
nivå.  
Tidiga skeden 
Övergripande 
nivåer  

Områdesnivå  
Planprogram 
Tidiga skeden   

Planprogram 
Strategisk 
nivå genom 
hela ÖP-
processen,      
Tidiga skeden   

Kommun- och 
sektorsövergripande 
Tidiga skeden 
övergripande nivåer  

Kommun och 
sektorsövergripande 
Områdesnivå, 
Planprogram  
Tidiga skeden  

Fokus i tidiga 
skeden 
Planprogram, 
Övergripande 
planeringsnivåer, 
ÖP, FÖP,  
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Där andra kommuner som exempelvis Torsås och Ekerö diskuterade att de genom att utgå ifrån 
platsspecifika egenskaper får med frågor om identitet naturligt i arbetet med detaljplaner.  

Denna delade syn skulle då gå att härleda till vad kommunerna lägger i betydelsen av platsens 
unicitet/identitet samt vilket arbete de menar att det kräver för att identifiera platsens identitet 
eller unicitet, vilket även kommer att diskuteras nedan under rubrik 6.5 Hur. Generellt skulle det 
gå att säga att de kommuner som ser att platsens identitet kommer med i planen då hänsyn ges till 
platsspecifika egenskaper, lägger större vikt vid fysiska aspekter så som geografi och 
bebyggelsestruktur. De kommuner som inte ser att platsspecifika egenskaper är tillräckligt för att 
arbeta med dessa frågor i detaljplaneringen kan då anses ge ett större utrymme till människa – 
platsrelationen.  

Som framkommit av det empiriska materialet är det även inte nödvändigtvis kommunernas 
planenheter som arbetar med frågor kopplat till kommunens eller platsers identitet. När det 
kommer till arbete och frågor som rör platsidentitet i marknadsföringssyften samt 
platsvarumärken eller attraktivitet som planexperten på SKL uttryckte det, är det främst andra 
enheter på kommunerna som har haft det övergripande ansvaret. Ofta har kommunstyrelsen, 
näringslivs- och kommunikationsenheten varit involverade och drivande parter  i arbetet, vilket 
exempelvis är fallet i Luleå kommun. Likväl kan det vara andra externa parter som 
fastighetsägare, handels och besöksnäring som planexperten på SKL diskuterade i relation till 
stadsutveckling.  

När det gäller kommunernas planeringsverksamheter är det som ovan nämnt främst övergripande 
nivåer genom översiktsplaner eller områdes/stadsdelsnivå genom fördjupadeöversiktsplaner och 
planprogram där dessa frågor är uttalat synliga. Därefter var det generella att de övergripande 
nivåerna verkar vägledande för mer detaljerade nivåer. Sundbyberg, Österåker och Nynäshamn, 
lyfte även i diskussionen kring platsidentitet och platskänsla vikten av utformning av offentliga 
miljöer och livet mellan husen, det vill säga platsutveckling på en mer detaljerad skala utanför 
planprocessernas ansvarsområde.  

Genom empirin går det att se att samtliga kommuner arbetar med och ser ett behov av att lyfta 
dessa frågor inom den kommunala planeringsverksamheten. Utöver planeringsverksamheten 
visar empirin att kommuner ser att dessa frågor är viktiga både på en sektorsövergripande nivå 
samt på en än mer detaljerad nivå utanför planprocessens ansvarsområde. Resultatet av det 
empiriska materialet visar då att dimensioner av ’a sense of place’ genomsyra samtliga nivåer av 
platsutveckling och planeringsverksamhet. Som ovan beskrivet ger inte den konsulterade teorin 
och tidigare forskningen vidare vägledning kring när i planeringsprocesser det främst är lämpligt 
att ge utrymme för dessa frågor, av det empiriska materielet verkar det dock främst finnas ett 
behov av att hantera dessa frågor tidigt i planeringsprocesser på övergripande nivåer, för att 
möjliggöra en gemensam samsyn på platsen och dess utveckling. Denna samsyn verkar därefter 
vägledande för mer detaljerade nivåer.   

6.5 Hur  
Från den teoretiska begreppsutredningen står det klart att ’a sense of place’ även är ett 
multidimensionellt begrepp, då undersökningar av en plats ’sense of place’ enligt samtlig 
konsulterad litteratur kräver undersökning av flera aspekter eller dimensioner, exempelvis fysisk 
karaktär och människors upplevelser (se kap 3). Vidare som beskrivet i kap 4 finns det flertalet 
existerande planeringsverktyg och metoder för att arbeta med att identifiera delar av platsens 
unicitet eller platsens själ, som exempelvis metoden/förhållningsättet cultural planning.  

Dock så är ett övergripande intressant resultat av empirin att ingen av kommunerna nämnde att 
de har ett systematiserat sätt att arbeta med dessa frågor. Endast ett fåtal kommuner nämnde i 
förbifarten att de exempelvis tar influenser av cultural planning där exempelvis Luleå nämnde att 
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de har börjat ta lite influenser från detta. Gävle kommun nämnde även att de använder sig av 
Kevin Lynch inspirerade ortsanalyser, på så vis att de bland annat identifierar noder och barriärer.  

Figur 3 visar en analys av det teoretiska ramverket presenterat i kapitel tre och fyra, kring 
utgångspunkter att förhålla sig till vid planering med hänsyn till ’a sense of place’.  Denna 
teoretiska analys är utgångspunkt för den empiriska analysen då ingen kommun nämner att de har 
systematiserade sätt att arbeta med platsens identitet, unicitet och känsla.  

 

Figur 3, Identifierade utgångspunkter av vikt vid planering med hänsyn till ’a sense of place’ 

Ovanstående figur 3 är alltså inspirerad av studiens teoretiska ramverk presenterat i kapitel tre 
och fyra, och redogör för den analys utav vilka av teorin identifierade utgångspunkter en 
planeringsprocess med hänsyn till ’a sense of place’ bör förhålla sig till. Dock är den sista 
utgångspunkten eller aspekten om målarbete och vision identifierad teoretiskt genom kapitel fyra 
och framhålls här då detta även var en tydlig aspekt som lyftes genom intervjuerna med 
tjänstemännen.  

Tabell 17, Resultat ”Hur” presenterat i nyckelord per kommun 

Kommun/ 
Teman 

Gävle Luleå Torsås Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Österåker 

Hur: 

Medborgare i 
fokus 
Ortsanalyser, 
Övergripande 
vision    

Expertkunskap 
Medborgares 
berättelser, 
Media, 
Platsvarumärke, 

Inventeringar 
Planerarens 
expertkunskap,  

Intern kunskap, 
Medborgardialog, 
Platsanalyser 
Planerarens 
expertkunskap,   
ÖP vägledande 

Inventeringar, 
Medborgare i 
fokus,  
(Media) 
Planerarens 
expertkunskap, 
Platsvarumärke 
SWOT,   

Medborgare i fokus 
Planerarens 
expertkunskap 

Inventering, 
Medborgare i 
fokus,  
Offentlig plats, 
(Media)  
SWOT, 
Övergripande 
vision 

 

Ingen av kommunerna beskriver att de har ett utarbetat systematiserat sätt för att arbeta med 
platsens identitet i planprocesser. Tvärtemot nämner samtliga kommuner explicit att de inte har 
några systematiserade arbetssätt i dessa frågor. Empirin visar att hur och till vilken grad dessa 
frågor kommer med, är beroende av typ av projekt samt individuella handläggare. Det vill säga 
genom intervjuerna har det framkommit att på vilket vis och till vilken grad dessa frågor kommer 
med i planeringsprocesser, i stort är beroende av individuella tjänstemän. Vidare är det även 
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beroende utav projektets omfattning i geografiskt område samt budget, där det går att se en tydlig 
tendens till att människor tillfrågas genom utökad dialog, det vill säga dialog utöver lagstadgat 
samråd (SFS 2010:900 3 kap 12-18 §§, 5 kap 8-37 §§) i större projekt, samt på mer övergripande 
nivåer som i arbete med översiktsplan.  

Ekerö kommun diskuterade även att tidsaspekten i projekten är en påverkande faktor till om 
platsens identitet identifieras internt inom kommunen, eller externt med hjälp av invånare. Det 
vill säga, det är beroende på hur mycket tid kommunen har till att färdigställa planen. Vidare 
framkom det ytterligare en påverkande aspekt i intervjun med Nynäshamns kommun där det 
diskuterades att tekniska krav i relation till fysisk planering även påverkar hur mycket hänsyn 
kommunen kan ge till människors åsikter. Från empirin går det då att utläsa att det är vanligare att 
människors uppfattning och upplevelse av plats tillfrågas i tidiga skeden av planprocessen i mer 
övergripande planeringsnivåer, det vill säga där det finns tid och resurser. 

Dock så nämnde flertalet tjänstemän i kommunintervjuerna att det skulle vara bra att ha ett 
systematiskt sätt att angripa frågor gällande platsers unicitet eller identitet. Där det exempelvis i 
intervjuerna med Gävle respektive Ekerö kommun framhölls att det vore bra med ett 
systematiserat sätt för att ta sig an dessa frågor för att säkerställa att frågorna kommer med, likväl 
för att möjligöra diskussion om platsen, samt för att visa på vilken hänsyn som har getts till den 
befintliga platsen. Där detta även skulle underlätta för politiskt beslut om planen samt säkerställa 
att olika områden och platser behandlas på liknande sätt.  

Det generella för resultatet av empirin är som tidigare diskuterat att samtliga kommuner ändå 
bekräftar grundstommen i teorierna kring ’a sense of place’ nämligen att platsens unika 
karaktärsdrag och specifika känsla är inneboende i människors upplevelser av platsen. Det går att 
göra detta antagande då samtliga kommuner i arbetet med plats och vid framtagande av 
utvecklingsplaner har ett mer eller mindre fokus på medborgarna och brukarnas upplevelse av 
plats. Sundbybergs stad är den kommun som av empirin att döma arbetar mest aktivt med 
människors upplevelse av plats genom utökade medborgardialoger. I andra änden av skalan hittar 
vi Torsås kommun som i dagsläget inte arbetar med utökad medborgardialog, dock framkom det 
i intervjun att kommunen är känsliga för människors åsikter. 

Utöver medborgardialog diskuterar vissa kommuner andra verktyg som går att koppla till de 
sociala dimensionerna av ’a sense of place’, där bland annat Nynäshamn diskuterar identifiering 
av platsens sociala värden likväl som att barnkonsekvensanalyser bidrar till att beskriva platsens 
identitet.  Andra kommuner diskuterar också verktyg för att mäta mer sociala aspekter, som 
mänsklig aktivitet och flöden, där Österåker exempelvis diskuterar användning av space syntax, 
likväl som att Sundbybergs kommun diskuterar kartläggning av sociala värden och flöden av 
människor.  

Samtliga kommuner nämner även att identifierade visioner och målbilder i övergripande nivåer är 
vägledande för mer detaljerade planeringsnivåer. Empirin tyder även på att då kommunen har en 
övergripande kommunidentitet, verkar den även vägledande till vilka projekt som ska utvecklas 
och satsas på. Detta är tydligt i kommunfallen Gävle och Österåker, där områden nära vatten 
samt att skärgården som helhet i Österåkers fall är prioriterade projekt, vilket har koppling till 
Österåkers övergripande identitet ”skärgård och stad”. Likväl som att stadsutvecklingsprojekt 
med anknytning till kusten är prioriterade i Gävle genom Gävles övergripande identitet med 
”havsstad”. I dessa kommunfall är det även tydligt att den övergripande identiteten i viss mån är 
med och styr utformning på detaljplaner. I Gävles fall handlar om att ”vända staden” mot 
vattnet. Den övergripande skärgårdsidentiteten i Österåkers fall har även lett till prioriterad 
planläggning längs vattnet, vidare har det även påverkat övrig utformning av offentliga miljöer. 
Där ett tydligt exempel är att rondellerna i Österåkers kommun är utformad efter ett 
skärgårdstema med fyrar och liknande, intervjupersonerna diskuterade att målet är att invånare 
och besökare tydligt ska känna av kopplingen till skärgården och havet.   
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Samtliga kommuner diskuterar även att de tar utgångspunkt i platsens befintliga karaktär, där 
metoder och verktyg som inventeringar, exempelvis kulturmiljö- och bebyggelseinventeringar, 
samt ortsanalyser nämndes. I intervjuerna med Torsås kommun likväl som i intervjun med 
Sundbybergs stad framkom det även att intervjupersonerna ansåg att ta vara på platsens specifika 
karaktär, samt att utgå från platsens specifika förutsättningar ligger i planerares och arkitekters 
hantverk.  Det vill säga att dessa frågor i stort alltid berörs i arbetet med nya planer. Åsikterna om 
att det ligger i hantverket, skulle då även kunna liknas med en form av expertkunskap.  

I relation till det som Relph (1976/1997) diskuterar, det vill säga att samtliga platser har en 
betydelse och en identitet vilken är av vikt att ta hänsyn till vid omvandling av plats, är det 
intressant att lyfta de tre kommunfallen Ekerö, Österåker och Sundbyberg. Ekerö kommun har  
en mycket tydlig identitet och prägel genom sitt kulturhistoriska arv. Där samhällsbyggnadschefen 
i intervjun framhöll att den starka identiteten till och med kunde vara ett hinder för förändring av 
platser. Ser vi till intervjun med Österåkers kommun ansåg de som motsatts att huvudorten 
Åkersberga saknar en tydlig identitet. Detaljplaneraren och tillika projektledaren för Åkersberga 
centrumomvandling diskuterade i och med detta utmaningen med att Åkersberga centrum inte 
har någon tydlig identitet att bygga vidare på. På så vis tyder empirin på att grad av platsidentitet 
kan innebära potentiella utmaningar för omvandling och utveckling av plats. Där detaljplaneraren 
i Österåker dock nämnde att ”avsaknaden av identitet” även kan ses som en möjlighet att bygga 
något helt nytt, där kommunen även har genomfört en utökad dialogprocess för att identifiera 
svagheter och styrkor. Ytterligare en intressant aspekt av detta med befintlig platsidentitet lyftes i 
Sundbyberg, där det visat sig att även relativt anonyma platser officiellt sett, kan ha en betydelse 
för människor, vilket den utökade medborgardialogen som Sundbybergs stad genomförde 
gällande utvecklingen av det gamla militärområdet Ursvik tyder på. I Ursviks dialogen visade det 
sig att många människor hade kopplingar till, samt berättelser om området.  

Samtliga ovanstående tre exempel visar då på att detta med platsidentitet är subjektivt och 
komplext, samt att hänsyn till befintlig platsidentitet inte är en lätt planeringsfråga. Som ovan 
visat kan platsidentiteten vara ”för stark”, ”för svag”, eller ”gömd”.  Dock styrker detta även 
vikten av att arbeta med platsers befintliga betydelse, för att invånare och brukare ska känna sig 
trygga i utvecklingen. 

Gällande intern eller extern kunskap och kompetens om dessa frågor visar empirin att samtliga 
kommuner till och från använder sig av konsulter beroende på projekt och om det anses finnas 
behov av att ta in nya kompetenser. Den vanligaste anledningen till att ta in konsultstöd, var för 
att få nya perspektiv genom inhämtande av idéer, samt som metodstöd i medborgardialoger och 
vid identifiering av platsidentitet.  

Utöver kommunens planeringsverksamhet har det av empirin framkommit att kommuner även 
arbetar på andra fronter för att exempelvis lyfta stoltheten och självmedvetenheten hos 
kommunens invånare. Luleå och Nynäshamn diskuterade exempelvis att kommunen lyfter 
positiva porträtt av invånare i media, där Nynäshamns lokaltidning exempelvis hade intervjuat en 
nyinflyttad familj som fick berätta om varför de valde att flytta till kommunen och vilka värden 
de såg hos kommunen. Luleå kommun arbetar ännu mer aktivt med detta och bygger hela sin 
varumärkesplattform på ”Luleå original stories” vilket är personporträtt, samt andra berättelser 
om Luleå.  

Samtliga av kommunerna som uttryckte att de arbetade med platsvarumärken, det vill säga Gävle, 
Luleå, Nynäshamn har tillfrågat medborgare samt andra intressegrupper om deras upplevelse av 
platsen vilket Braun et al. (2013) diskuterar är absolut nödvändigt då invånare fungerar som 
ambassadörer vilka både kan verifiera och falsifiera bilden som lyfts fram. Empirin visar dock att 
platsvarumärkena varierar i hur pass platsspecifika de faktiskt är. Nynäshamns kommun har 
tydliga spatiala dimensioner i sitt platsvarumärke där de bland annat lyfter fram havet. Luleås 
platsvarumärke var dock framarbetat utan kommunens planenhet och som framkom av intervjun 
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med stadsplaneringschefen såg inte kommunen, det vill säga kommunstyrelsen och 
näringslivsenheten vilka var drivande parter, någon tydlig koppling mellan den fysiska planeringen 
och platsvarumärket. Istället upphandlades en kommunikationsbyrå som arbetade fram 
varumärket ”Luleå original stories”. Dock framkom det i intervjun att kommunen på senare tid 
har insett värdet av att involvera planenheten, då kommunen ser ett behov av att den fysiska 
miljön matchar platsvarumärket. Som exempel diskuterade stadsplaneringschefen att det är svårt 
att hävda att Luleå är en kuststad om vattnet inte är tillgängligt i stadsmiljön. Detta hänger ju även 
ihop med risken som Braun et al. (2013) beskriver i att existerande invånare kan falsifiera den bild 
som lyfts fram i platsvarumärken, då invånare inte känner igen sig i bilden.  

Av ovanstående diskussion stöder även denna studies empiriska material tidigare 
forskningsresultat om att marknadsföring av en region eller plats kan bidra till skapandet av 
platsens identitet eller bli en del av platsens identitet. Där Jenkins och Hague (2005:212) 
diskuterar att en utveckling av turistindustrin kan vara en drivande faktor för konstruktion av 
platsidentitet. Likväl som att Zimmerbauer (2011) diskuterar att en identifierad regional identitet 
kan fungera som bränsle till att skapa en regional image och att marknadsföringen av plats i sin 
tur kan bidra till att stärka regionens identitet och självmedvetenhet. Detta är bland annat 
empiriskt synligt då flera kommuner diskuterade hur de arbetar med att förstärka den 
identifierade kommun- eller platsidentiteten genom utveckling av den fysiska miljön. 

Sammanfattningsvis diskuterar samtliga kommuner att de inte har något systematiserat sätt att 
angripa dessa frågor, utan att det är beroende av projekt och individuell tjänsteman, varför 
kommunerna diskuterade flertalet olika verktyg och metoder för att angripa frågorna inom 
planeringsverksamheten. Dessa är samlade i punktform här nedan.  

Specifika metoder, verktyg och angreppsätt som nämndes explicit i intervjuerna: 

- Fokus på medborgare/brukare av platsen  

- Medborgardialog – möten, intervjuer, fokusgrupper, enkät, workshops 

- SWOT- analys, utförda internt (tjänstemän, politiker) eller externt (medborgare, 

intressegrupper) 

- Ortsanalyser (bl.a. inspirerade av cultural planning och Kevin Lynch) 

- Intern expertkunskap, planeraren som expert (ligger i hantverket) 

- Olika typer av inventeringar 

- Visionsarbete och övergripande målbilder 

- Landskapsanalyser 

- Bebyggelseinventeringar 

- Planeringsunderlag ex; kultur- och naturmiljöprogram, barnkonsekvensanalyser, 

kartläggning av sociala värden 

- Geografiska kartläggningar, Space syntax   

Sammanfattningsvis går det då att säga att ingen kommun har ett systematiserat sätt att ta sig an 
frågorna, samtidigt som flera kommuner gärna skulle se att det fanns ett enkelt standardiserat sätt 
att arbeta med dessa frågor på. Sammanfattningsvis så arbetar kommunerna mest aktivt med 
dessa frågor på övergripande nivåer. Vidare så är en ytterligare generell slutsats att samtliga 
kommuner då menar att betydelsen av plats är inneboende hos människor, då samtliga 
kommuner nämner att det är av vikt att ta hänsyn till människors berättelser och upplevelser av 
plats. Vidare så arbetar samtliga kommuner både med materiella och immateriella aspekter av ’a 
sense of place’, vilket även är synligt genom ovanstående lista på metoder, verktyg och 
angreppsätt. Återkopplat till avsnittets inledande figur 3, så är intressant nog samtliga fyra 
identifierade utgångspunkter mer (och mindre) berörda inom samtliga kommunfall.    
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6.6 Hinder 
Denna studie har en övergripande frågeställning som behandlar om det finns några av tjänstemän 
upplevda hinder till att arbeta med det de tolkar som platsens identitet, unicitet eller känsla inom 
den kommunala planeringsverksamheten. Teoretiskt sett har denna studie inte stött på någon 
forskning som direkt hanterar möjliga eller potentiell hinder till att arbeta med dessa frågor inom 
fysisk eller strategisk planering. Biedler och Morrison (2015) diskuterar dock att fysiska aspekter 
av ’a sense of place’ får ett större utrymme än sociala immateriella aspekter inom den fysiska 
planeringen, vilket de diskuterar beror på den fysiska planeringens fokus, samt att subjektiviteten i 
upplevelse av plats kan ses som svår att hantera (Beidler och Morrison 2015). Det vill säga 
subjektivitet i upplevelse av plats samt planeringens fysiska fokus kan indirekt tolkas som 
försvårande omständigheter till att arbeta med samtliga aspekter av ’a sense of place’ inom 
planering. Relph (1976) diskuterade även (dock på 70-talet) att planeringspraktiken och enskilda 
planerare i sig kan vara ett hinder till att ta tillvara på en plats ’sense of place’ då han diskuterade 
att ”skrivbordsplanering” efter färdiga koncept ledde till en utbredd ”placelessness”, platslöshet 
(Relph 1976:79f).  

Dock som ovan diskuterat tyder denna studies empiriska material på att samtliga kommuner har 
en ambition att, och i stor utsträckning arbetar med, varje plats unicitet och identitet, samt har 
ambitionen att (i vilket fall inom större projekt, där tid och budget tillåter) införliva invånarnas 
upplevelse av plats. Av intervjuerna framkom dock att vissa tjänstemän personligen hade sett att 
dessa frågor fick ett ännu större utrymme i dagens planering, men att de idag ser vissa hinder eller 
försvårande omständigheter till detta, vilket diskuteras nedan.  

Tabell 18, Resultat ”Hinder” presenterat i nyckelord per kommun 

 
Synen på vilka aspekter platsens identitet, känsla och unicitet inbegriper skiljer något mellan 
kommunerna, vilket första avsnittet av analysen diskuterar. Vad kommunerna lägger i betydelsen 
påverkar även hur kommunerna väljer att arbeta med dessa frågor, vilket i sin tur påverkar om 
tjänstemännen upplever hinder för att arbeta med dessa frågor inom den kommunala 
planeringsverksamheten.  

Tjänstemännen i kommunerna Gävle, Torsås, Ekerö och Österåker uttrycker under intervjuerna 
att de inte ser några direkta hinder för att arbeta med dessa frågor, dock framkommer möjliga 
hinder eller områden med förbättringspotential i samtliga kommunintervjuer förutom i intervjun 
med Torsås kommun. Att samhällsbyggnadschefen i Torsås kommun inte såg några direkta 
hinder till att arbeta med detta kan ha att göra med att han såg att dessa frågor gick in som en 
naturlig del av planerarens/arkitektens hantverk. Tjänstemännen i Ekerö kommun diskuterar 
också att det inte finns några direkta hinder för att arbeta med dessa frågor, då de menar att dessa 
frågor alltid måste behandlas i och med Ekerö kommuns starka kulturarv. Detta argument tyder 
även på att ju starkare identitet en plats har desto naturligare kommer dessa frågor in i 
planeringen. Vidare när det gäller Ekerö kommun kan nog politiskt intresse även spela en roll till 

Kommun/ 
Teman 

Gävle Luleå Torsås Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Österåker 

Hinder: 

Behov av 
systematiserat 
arbetssätt  
Behov av 
pedagogik i 
medborgardialog 
Inga direkta 
hinder,  
Politiskt intresse,  
Utrymme för 
frågorna i DP. 
 

Behov av nya 
verktyg och 
metodstöd samt 
kompetens-
utveckling  
Behov av bred 
kompetensbas 
Svårt att mäta och 
argumentera för 
värdet av "själ",  
 

Inga 
direkta 
hinder 

Behov av 
systematiserat 
arbetssätt, 
Endast en av flera 
frågor   
Inga direkta 
hinder,  
Stark platsidentitet 
hinder för nya 
perspektiv 
Tid och resurser,  
 

Ekonomi/Marknad
en som styr,  
Ej mätbart, 
Inget övergripande 
(lag)krav 
Politiskt intresse 
Svårt att 
argumentera för 
värdet,   
Subjektivitet i 
upplevelse av plats,  

Hinder = hinder för 
dialog:  
Politisk vilja,  
Rädsla för 
långsamma 
processer, 
Resurser,  
Tid 

Begränsad 
påverkan 
genom plan,  
Brist på 
definition  
Inga direkta 
hinder,  
Subjektivitet i 
upplevelse av 
plats,  
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att tjänstemännen inte upplever några direkta hinder, då det genom intervjun med tjänstemännen 
framkom att det finns ett mycket starkt politiskt intresse kring kulturmiljön och kulturarvet, där 
politiker lyftes fram som ”kulturmoraliska beskyddare”.   

Politiskt intresse var annars något som nämndes som ett upplevt hinder eller indirekt som ett 
potentiellt hinder till att arbeta med dessa frågor. Tjänstemännen i kommunerna Gävle, 
Nynäshamn och Sundbyberg nämnde vikten av att det måste finnas ett politiskt intresse för att 
dessa frågor ska få genomslag. Samtliga kommunintervjuer med tjänstemännen beskrev även att 
det finns ett politiskt intresse för dessa frågor eller aspekter av ’a sense of place’. De få 
genomförda intervjuerna med kommunstyrelseordföranden tyder även på att det finns ett intresse 
och en politisk medvetenhet kring dessa frågor. Dock är tre politikerintervjuer självklart alldeles 
för lite för att dra några generella slutsaser.  

I Österåkers kommun diskuterade tjänstemännen att det krävs mer sammarbete kring dessa 
frågor, då alla aspekter av det som utgör en plats själ eller identitet inte är möjliga att påverka 
genom plan. De diskuterade således hindret i att kommunen enbart kan påverka en plats 
utformning till en viss grad genom planering, därefter är det andra parter som tar vid i 
genomförandeskedet samt i underhåll av platsen. Gävle kommun diskuterade också betydelsen av 
att kommunicera vikten av dessa frågor mot exempelvis byggherrar och exploatörer. Således 
diskuterades indirekt planeringens begränsningar när det gäller frågor som har med platsens 
unicitet eller identitet att göra. Då flera aspekter av en plats unicitet eller själ inte är möjligt att 
påverka genom plan, som exempelvis typ av verksamheter i lokalerna, vilket kan påverka platsens 
livfullhet och karaktär.  

Generellt går det även att se att de kommuner som lägger ett större fokus på människa – 
platsrelationen överlag upplever fler hinder och svårigheter till att arbeta med dessa frågor. Där 
människors subjektiva upplevelse av plats lyftes fram som ett hinder eller en försvårande 
omständighet av tjänstemännen i Österåker, Nynäshamn och delvis Luleå. Subjektiviteten 
upplevs som en svårighet inom planeringen, då kommunerna lyfte att det är svårt att generalisera 
åsikter och upplevelser samt att det är svårt att göra avvägningar mellan olika människors åsikter 
och upplevelser. Planhandläggaren i Österåker lyfte i diskussionen om subjektivitet det välkända 
planeringsdilemmat; vem planerar vi för? I relation till subjektivitet och svårigheten kring att göra 
avvägningar mellan åsikter tog kommunarkitekten i Nynäshamn upp exemplet om ifall en 
överklagan av plan bör godkännas då objektet är att utformningen av planen är ful eller inte anses 
passa in. Det vill säga subjektiviten i upplevelse av plats ses som en försvårande omständighet till 
att arbeta med människa – platsrelationen inom den kommunala planeringen.  

Beidler och Morrison (2015) diskuterar just svårigheten kring subjektivitet men poängterar ändå 
att individers upplevelser, vilka är med och skapar 'a sense of place' inte ska bortses ifrån i 
planeringsprocesser på grund av den inneboende subjektiviteten. Istället menar de att det är av 
vikt att undersöka just individuella upplevelser i syfte att identifiera gemensamma teman specifika 
för just den platsen (Beidler och Morrison 2015:3). Det vill säga de förespråkar då vikten av att se 
det generella i det specifika, vilket även Kalandides (2011) diskuterar. Dock så nämner de inget 
om metoder för att säkerställa generaliseringar av åsikter eller hur det går att möjliggöra 
identifiering av unika teman, varför det kan vara intressant att undersöka vidare. Likväl som att 
bland andra Massey (1994), Hague (2005a) och Van Hulst (2012) poängterar riskerna med att 
generalisera platsidentitet. På så vis att det alltid finns avvikande åsikter, samt att det är av vikt att 
fundera över syftet med den framhållna identiteten, samt vem som har skapat den. Dessa 
resonemang poängterar ytterligare att ’a sense of place’ även om det kan anses ett viktigt ämne, 
ger komplicerade frågor att ta ställning till och hantera inom planeringsverksamheten.  

I intervjun med tjänstemännen på Ekerö kommun nämndes även att kommunens starka identitet 
och människors starka uppfattning om plats, samt till viss del rädsla för förändring kan ses som 
ett hinder i sig för utveckling, då kommunen eller en exploatör vill få igenom något nytt på en 
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plats. Att detta upplevs som ett problem eller ett hinder, kan i sig ses som ett exempel på just 
subjektivitet i upplevelseen av plats, där det uppenbarligen kan uppstå konflikt beroende på hur 
individer och grupper upplever den befintliga platsen, vilket i sin tur styr vad de anser är en 
lämplig utveckling på platsen.  

När det gäller att fånga in människors upplevelse av plats framhöll även kommunerna generella 
problem vid genomförande av medborgardialoger. Där hinder som tid, resurser samt politisk vilja 
att genomföra dialog framfördes. Vidare diskuterades problematiken kring att nå en bred 
representation i medborgardialogerna. Just att nå en bred representation är ett erkänt problem vid 
genomförande av medborgardialog, vilket bland annat Agger och Löfgren (2008) samt Connelly 
och Richardson (2008) diskuterar. Agger och Löfgren (2008) menar även i sin forskning att det är 
av stor vikt ur ett demokratiskt perspektiv att kommunerna når en bred representation för att 
vinna legitimitet för resultaten av dialogen. Detta argument kan även anses av stor vikt då det 
gäller att identifiera en plats ’sense of place’ speciellt om motivet som ovan diskuterat av Beidler 
och Morrisson (2015) samt Kalandides (2011) bör vara att identifiera det generella ur det unika. 
För att möjligöra identifiering av det generella krävs det ju att en tillräcklig bas av unika 
berättelser eller upplevelser har samlats in.  

Det empiriska materialet visar dock att samtliga kommuner som nämner att de genomför utökad 
dialog har ambitionen att få en bred representation genom ett brett medborgardeltagande. Bevis 
på detta är att kommunerna använder sig utav flera olika metoder och kommunikationskanaler 
för att nå ut till medborgarana, (vissa mer ambitiöst än andra). Trots denna ambition så 
diskuterade flertalet kommuner som ovan nämnt, problematiken och svårigheterna i att nå en 
bred representation.   

Ytterligare en aspekt som diskuterades som ett hinder i relation till hur väl människors åsikter ges 
vidare hänsyn i planarbetet diskuterades av kommunarkitekt och översiktsplaneraren i 
Nynäshamns kommun. Hon nämnde att tekniska krav, (exempelvis byggtekniska) kan påverka till 
vilken grad det går att ta hänsyn till människors åsikter vid utformning och utveckling av plats.  

I intervjun med Gävle och Luleå lyftes även utmaningen i att nå ut med sitt budskap i dialogerna 
och att faktiskt samla in svar på rätt frågor, vilket framhölls ställer stora krav på pedagogik hos 
den person som utför själva dialogen. Denna problematik med att medborgardialog ställer stora 
krav på enskilda tjänstemän, samt kräver ett visst mått av pedagogik diskuterades även kort i 
intervjun med tjänstemännen i Sundbyberg. Vidare diskuterade stadsbyggnadschefen i Luleå att 
dagens utbildningar i arkitektur och fysisk planering kanske inte ger tillräckliga verktyg eller 
metoder för att genomföra komplexa medborgardialoger. I relation till utförande av 
medborgardialog framhölls då även problematiken i att det ställer stora krav på enskilda 
tjänstemän samt att det eventuellt finns ett behov av kompetensutveckling.  

Att detta är komplexa frågor som kräver en bred kompetensbas visar även det empiriska 
materialet tendenser på genom att samtliga tjänstemän i de sju kommunerna nämnde att de har 
använt sig av konsultstöd i arbetet med dessa frågor. Där de exempelvis har tagit in arkitekter, 
kommunikatörer, samt konsulter för metod- och kompetensstöd vid medborgardialog.   

Trots den uppsjö av motiv som lyfts fram ovan, lyfts problematiken kring att det saknas starka 
argument, eller att det är svårt att från tjänstemannahåll lyfta fram starka argument till varför det 
är viktigt att arbeta med dessa frågor inom planeringen. I intervjuerna med tjänstemännen i 
Nynäshamn respektive Luleå kommun fördes diskussionen om att det är svårt att visa värdet av 
dessa frågor, samt att det idag saknas metoder och verktyg för att mäta värdet av platsens själ, 
eller identitet. De diskuterade oberoende av varandra att det är svårt att ställa platsens själ mot 
exempelvis ekonomisk tillväxt, det vill säga det är svårt att göra avvägningar kring vad som bör 
väga tyngst i en målkonflikt mellan ekonomisk tillväxt och platsens själ.   
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För att ta ett fristående exempel; det är lättare att uppskatta vilken samhällsnytta och ekonomisk 
tillväxt 500 nya lägenheter ger en kommun, där det är svårare att uppskatta värdet på en unik 
kulturbyggnad, vilken måste rivas för att ge plats till de 500 nya lägenheterna.   

Tjänstemännen i Luleå och Nynäshamn diskuterade oberoende av varandra att värdet av platsens 
själ inte ger snabba tydliga effekter, utan att värdet och fördelarna främst kommer senare i form 
av exempelvis människors trivsel och välmående, men att detta samband är svårt att argumentera 
för då effekt- och orsakssambandet inte är tydligt, samt att det saknas möjlighet att mäta värdet 
av effekten. Således framhöll båda tjänstemännen i respektive kommun att det är svårt att 
argumentera mot politiker eller exploatörer varför de bör lägga resurser på att arbeta med 
platsens identitet/själ.  Specifikt stadsbyggnadschefen i Luleå kommun saknade ett erkänt sätt att 
kvantifierbart mäta själ, samt mäta värdet av själ. 

När det gäller metoder och verktyg nämnde flera kommuner att de ser ett behov av att hitta 
systematiserade arbetsätt att ta sig an dessa frågor inom planeringen, för att säkerställa att 
frågorna kommer med, samt att de hanteras likvärdigt i olika planprojekt.  

Vidare diskuterades det generella hindret av tid och resurser där planchefen i Ekerö exempelvis 
framhöll att denna fråga enbart är ”en av många på bordet”. På så vis kan komplexiteten av 
samhällsplanering i sig vara ett hinder för att arbeta med ’a sense of place’. Dock kanske inte 
komplexiteten i samhällsplaneringen ska ses som ett hinder i sig utan snarare resurser, intresse 
och prioritering samt på vilket sätt frågan porträtteras och motiveras.  

Vidare i sammanhanget av avsaknad av starka motiv och argument diskuterade kommunarkitekt 
och översiktsplaneraren i Nynäshamns kommun att detta inte är frågor som kommunen måste 
arbeta med. Det vill säga det finns inga (lag)krav eller någon högre instans som granskar att 
kommunen tar med dessa frågor i planer. Vilket hon menar även försvårar vid motivering till 
varför exempelvis exploatörer eller byggherrar ska bekosta utredningar och arbete kopplat till 
platsens identitet, eller unicitet. I relation till detta, det vill säga bristen på (lag)krav framkom det 
även i intervjun med projektledaren för översiktplanen i Gävle kommun att det måste ges mer 
utrymme för dessa frågor i de tekniska detaljplanerna. 

Sammanställning av upplevda hinder:  
- Marknaden som styr, svårt att motivera värdet av dessa frågor mot politik och 

exploatörer/byggherrar. 

- Själ VS ekonomisk tillväxt: Det finns inget direkt mätbart ekonomiskt värde av det unika 

för en plats (värdet kommer snarare i stort av att människor trivs, känner sig trygga och 

stolta, vilket är svårt att sätta ett pris på eller jämföra mot andra (ekonomiska) värden)  

- Behov av systematiserade arbetssätt, metoder och verktyg för att identifiera (och mäta) 

själ/identitet 

- Tekniska krav kan påverka hur mycket hänsyn som kan ges till människors åsikter  

- Subjektivitet  Svårighet i att identifiera platsens generella identitet och känsla. Svårt att 

generalisera samt göra avvägningar mellan människors upplevelser och åsikter. 

- Subjektivitet i upplevelse av plats och planeringsdilemmat ”vem planerar vi för?” 

- Inget lagkrav, ingen myndighet som ansvarar för dessa frågor  inget kommunen måste 

arbeta med. 

- Behov av kompetensutveckling och metodstöd.  

- Frågorna måste ges utrymme i detaljplanering  

- Inte möjligt att påverka alla aspekter inom plan: Planeringen kan bara styra utveckling till 

en viss nivå.  

- Politiskt intresse  
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Om de intervjuade tjänstemännen upplevde hinder till att arbeta med dessa frågor beror till stor 
del på till vilken grad de ser att immateriella aspekter och människors upplevelser av plats är en 
del av platsens unicitet och identitet, då detta påverkar hur kommunen arbetar med dessa frågor 
inom planeringen. I stora drag går det att säga att ju mer involvering av medborgarna 
tjänstemännen såg var nödvändigt för att arbeta med dessa frågor, desto fler hinder eller 
försvårande omständigheter upplevde tjänstemännen.  

Vidare så visar studiens empiriska material att marknadskrafter och ekonomi i sig kan vara ett 
hinder till att arbeta med dessa frågor inom den kommunala planeringen. På så vis att det från 
tjänstemannahåll upplevs som svårt att motivera varför exploatörer ska bekosta utredningar som 
ortsanalyser eller trygghetsvandringar, då det inte ger tydliga ekonomiska intäkter, utan som de 
argumenterade, att värdena som följer är mer abstrakta med att människor trivs, känner sig trygga 
och stolta över att bo samt vistas på platsen.   

I relation till ovanstående argument kan politiskt intresse och kunskap i frågorna tolkas som en 
viktig aspekt för om tjänstemännen upplever hinder eller inte. Då kommuner är politiskt styrda 
organisationer, har förtroendevalda politiker det yttersta ansvaret för vilka frågor som ska 
behandlas, vad som bör prioriteras, samt hur resurser ska fördelas. Hindret i att marknaden och 
ekonomin styr platsutveckling och att dessa frågor inte prioriteras, skulle då även kunna tolkas 
som att det handlar om politiskt intresse samt politiska prioriteringar. Dock så visar det politiska 
perspektivet i den här undersökningen att politikerna är insatta och har ett intresse i frågorna. 
Därför ger resultatet av den här studien att det krävs vidare forskning kring vilka aspekter och 
variabler som påverkar beslut om vikten av att ge hänsyn till platsers identitet/känsla/unicitet 
inom kommunal planering. Det vill säga resultatet av studiens undersökning av tjänstemännens 
potentiella upplevda hinder till att arbeta med dessa frågor leder till att det skulle vara av intresse 
att utföra vidare forskning kring vilka interna och externa effekter som påverkar viljan av att 
arbeta med dessa frågor inom samhällsplaneringen.   
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7. Diskuterande slutsats  

Syftet med studien har varit att utforska om, när och hur kommuner arbetar med ’a sense of 
place’ med fokus på planeringsprocessen, detta inbegrep även att undersöka potentiella motiv till, 
samt upplevda hinder för, att arbeta med dessa frågor inom samhällsplaneringen. Syftet med 
studien har även varit att verka teoretiskt och empiriskt begreppsutredande kring begreppet ´a 
sense of place´. Detta avslutande kapitel går ut på att diskutera studiens slutsatser genom att 
konkret besvara studiens övergripande frågeställningar samt konkludera i potentiella 
implikationer av resultatet för teori och praktik. 

Som generellt resultat av denna studie har det framkommit att samtliga undersökta kommuner 
genom screeningen samt genom djupanalyserna berör ’a sense of place’ inom 
planeringsverksamheten, om ändock i något olika grad. Vidare tyder resultatet av screeningen, 
samt intervjun med SKLs planexpert, på att dessa frågor har en ökad aktualitet idag. Som 
komplement till detta såg samtliga intervjuade tjänstemän att kommunerna kommer att fortsätta 
att arbeta med dessa frågor, samt att de ser potential till att dessa frågor kan komma att få ett ökat 
fokus. Således går det att dra slutsatsen att ’a sense of place’ är ett aktuellt ämne för kommunerna 
idag, samt att det med stor sannolikhet kommer att fortsätta att vara ett aktuellt ämne.  Vidare är 
en viktig slutsats av studien att ’a sense of place’, genom dess komplexitet som ämne, är och bör 
vara mer än en planfråga inom den kommunala verksamheten.  

Vidare är ett generellt resultat av den empiriska studien att det finns både likheter och skillnader 
kring vad kommunerna diskuterar, då de talar om det som studien benämner ’a sense of place’ 
samt hur de arbetar med dessa frågor. Som exempel har samtliga sju kommuner nämnt att det 
finns ett marknadsföringstänk då platsidentitet hanteras inom kommunens verksamhet, dock har 
vissa kommuner ett större internt fokus och andra ett större externt fokus.  

Svar till studiens övergripande frågeställningar  

 Vilka teoretiska tolkningar och uppfattningar finns det kring begreppet ´a sense of place´ 
samt angränsande begrepp? 

Begreppsutredningen i kapitel tre ger ett mer utförligt svar på den här studieövergripande 
frågeställningen. Generellt går det att säga att ’a sense of place’ är ett mångtydigt begrepp utan 
specifik definition, vilket leder till att begreppet används med olika innebörd av olika författare 
och inom olika forskningsdiscipliner. Vidare kan olika begrepp säg ’a sense of place’ och ’place 
identity’ inneha samma teoretiska betydelse, likväl som att samma begrepp kan förklaras med 
olika innebörd. Denna flertydighet medför att det är av stor vikt att i varje enskild 
forskningsstudie definierar betydelsen av de begrepp som användas samt hur de relaterar till 
varandra, (vilket denna studie diskuterar i kapitel tre).  

Det som dock har identifierats som gemensamt genom studiens litteraturgenomgång, oberoende 
av forskningsdisciplin, är att ’a sense of place’ på något vis alltid behandlar en samlad eller 
generell bild av det unika för en specifik plats upplevt av en individ, eller en grupp. ’A sense of 
place’ har således en humanistisk utgångspunkt, då det behandlar människans relation till en viss 
plats, vilket inbegriper både materiella och immateriella element.  

En personlig reflektion över det teoretiska fenomenet ’a sense of place’ är att begreppets, eller 
begreppens, flertydighet även skapar en relativt hög tröskel in till forskningsfältet. Detta skulle 
potentiellt i längden kunna vara ett problem för forskningsfältet, samt vid översättande från teori 
till praktik.  
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 Vilka potentiella och faktiska motiv finns det till att arbeta med ’a sense of place’ inom 
kommunal verksamhet med fokus på planeringsprocessen? 

Kapitel fyra ger en mer utförlig beskrivning av vilka motiv som har identifierats genom teori och 
tidigare forskning till att arbeta med ’a sense of place’ inom kommunal verksamhet med fokus på 
planeringsprocessen. Det generella resultatet av analysen i kapitel fyra blev att tre övergripande 
teman eller motiv identifierades, vilka är; marknadsföring, bevarande av platsens befintliga 
värden, samt social hållbarhet.  

Resultatet av denna studie har även lett till slutsatsen att det finns en skillnad mellan intern och 
extern platsmarknadsföring. Extern marknadsföring inbegriper marknadsföring av platsspecifika 
egenskaper med syftet att attrahera människor och kapital, det vill säga öka den ekonomiska 
tillväxten. Intern marknadsföring av plats riktar sig istället till befintliga invånare samt befintligt 
näringsliv, med syftet att skapa en positiv bild av platsen vilket anses öka gemenskap och stolthet 
hos befintlig befolkning. Resultatet av studiens empiriska undersökning visar att samtliga 
kommuner arbetar både med intern och extern marknadsföring av plats, men att den interna 
marknadsföringen av plats i stort anses viktigare än den externa. Specifikt argumentet om att en 
gemensam kommunidentitet kan öka sammanhållningen och gemenskapen mellan invånarna 
inom kommunen framhölls som ett viktigt motiv i flera av kommunfallen.    

Identifiering samt bevarande av platsens befintliga värden nämndes av samtliga kommuner som 
ett motiv till att arbeta med dessa frågor inom den kommunala planeringen. Utgångspunkt i 
platsens befintliga värden och kvaliteter, det vill säga platsen ’sense of place’ förespråkas, som 
kapitel fyra diskuterar, av teoretiker och forskare som en av de viktigaste aspekterna för 
möjligheten att skapa livfulla och trivsamma miljöer, vid utveckling av plats.   

Vidare resulterade den teoretiska analysen i kapitel fyra i att det finns en stor potential till att 
koppla frågor om ’a sense of place’ till social hållbarhet. Resonemang som förs fram både genom 
teori och tidigare forskning, samt via det empiriska materialet är att planering med utgångspunkt i 
’a sense of place’ har potential att bidra till att bygga socialt kapital, öka gemenskapen, bidra till 
ökad trygghet, ökad stolthet, ökad trivsel och välmående, samt bidra till demokrati och 
människors möjlighet att påverka sin livsmiljö. Det vill säga slutsatsen är att det finns stor 
potential till att arbeta med social hållbarhet genom att arbeta med ’a sense of place’ likväl som att 
det finns stor potential till att använda social hållbarhet som argument för vikten av att arbeta 
med ’a sense of place’.  

Vidare tyder det empiriska materialet på ytterligare motiv i relation till det svenska 
planeringssystemet, där potential till att använda platsidentitet som argument till övergripande 
planeringsinstanser samt potential att hantera ’a sense of place’ som allmänna intressen 
diskuterades. Vidare har vikten av själva processen av att arbeta med ’a sense of place’ 
framkommit vara av stor betydelse, där argument om att en bred gemensam samsyn på befintlig 
plats och framtida utveckling, underlättar för tjänstemännens fortsatta arbete framfördes.  

 Vilka begrepp använder de utvalda kommunerna när de diskuterar platsers unicitet och 
vilka betydelser lägger de i begreppen?  

Slutsatsen är att de utvalda kommunerna inte uteslutande använder något eller några specifika 
begrepp då de diskuterar det som studien benämner ’a sense of place’. Det begrepp som var 
vanligast förekommande i kommunala handlingar samt i intervjuerna var ändå ”identitet”, vidare 
förekom ”platskänsla”, ”själ” och ”hjärta”, samt mer allmänt diskussioner om platsens unika 
kvaliteter och värden. Ytterligare ett resultat är att uteslutande positiva egenskaper diskuterades i 
relation till platsidentitet, där negativa aspekter och kvaliteter diskuterades i termer av utmaningar 
snarare än identitet.  
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En slutsats av den empiriska studien är även att den av studien identifierade breda definitionen av 
’a sense of place’ som; de specifika egenskaperna och atmosfären som gör en plats unik, vilket är inneboende i 
människors upplevelse av plats, vilket påverkas av platsens fysiska karaktär, mänsklig aktivitet samt sociala 
relationer, i stort bekräftas av samtliga medverkande kommuner i studien. Kommunerna ser att det 
som gör en plats unik är inneboende hos människorna som upplever platsen, då samtliga 
kommuner ser vikten av att rådfråga sina medborgare på ett eller annat sätt. Kommunerna ger då 
hänsyn till människa – platsrelationen samt diskuterar både materiella och immateriella aspekter 
av ’a sense of place’, dock i något olika grad.  

Ytterligare ett resultat av den empiriska studien är att det finns ett större fokus på vad 
kommunerna/platserna vill bli, än på vad de är idag. Detta förklaras potentiellt genom studiens 
fokus på samhällsplanering, vilken alltid är framtidsorienterad.  

 När och hur arbetar de utvalda kommunerna idag med ’a sense of place’ med fokus på 
planeringsprocessen? 

Den generella slutsatsen är att dessa frågor främst kommer med i tidiga skeden av planprocesser i 
mer övergripande planeringsnivåer. Vidare beror grad av hänsyn till dessa frågor, samt vilka 
metoder och angreppsätt som används, till stor del på individuella tjänstemäns kunskap och 
intresse, samt projektens omfattning i geografisk skala, tid och ekonomiska resurser.  

Den generella slutsatsen av studien är även att kommunerna inte använder sig utav något 
systematiserat arbetsätt för att angripa ’a sense of place’ inom den kommunala planeringen. 
Studien tyder då på att enskilda tjänstemän är avgörande för vilka aspekter av ’a sense of place’ 
som ges hänsyn i olika planeringsprocesser, då det inte förekommer några specifika riktlinjer för 
arbetet med dessa frågor. 

Ett tydligt resultat av den empiriska studien är ändå att samtliga kommuner har ambitionen att ge 
hänsyn till människa –platsrelationen, på så vis att samtliga kommuner (i mer eller mindre 
utsträckning) ger utrymme för brukarnas upplevelse av plats genom medborgardialoger. Vidare är 
ett generellt resultat att platsidentitet identifierad på mer övergripande planeringsnivåer verkar 
vägledande för mer detaljerade nivåer. Ytterligare ett resultat är att den generella uppfattningen 
hos kommunerna är att fysiska aspekter av ’a sense of place’ det vill säga platsens fysiska 
karaktärsdrag, geografi och historia alltid beaktas vid framtagandet av planer.  

 Finns det av tjänstemännen i de utvalda kommunerna upplevda hinder för att arbeta med 
’a sense of place’ inom kommunal planering? 

Resultatet av studien pekar på att om tjänstemännen upplever hinder eller inte till att arbeta med 
dessa frågor, beror mycket på vad kommunerna lägger i betydelsen av ’a sense of place’, vilket 
även påverkar hur de arbetar med dessa frågor inom kommunen. De kommuner som lägger ett 
större fokus på människa - platsrelationen och de immateriella aspekterna av ’a sense of place’ 
visar tendenser till att överlag uppleva fler hinder och svårigheter till att arbeta med dessa frågor 
inom planeringen. I relation till människa – platsrelationen diskuterades specifikt subjektiviteten 
av upplevelse av plats som en försvårande omständighet. Likväl nämndes mer generella problem 
med medborgardialog, där demokratiska aspekter som representativitet och legitimitet samt 
resurser i tid och pengar nämndes som försvårande omständigheter. 

Vidare diskuterades i relation till hinder, vikten av ett politiskt intresse för frågorna samt behovet 
av enkla planeringsverktyg och systematiserade sätt att arbeta med dessa frågor. Vidare 
diskuterades avsaknaden av starka argument till varför ’a sense of place’ är viktigt att arbeta med 
inom samhällsplaneringen. Där specifikt avsaknaden av möjligheten att mäta (det ekonomiska) 
värdet av platsens identitet/själ nämndes som problematiskt vid diskussioner kring kostnader och 
vinster. 
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En förhoppning är dock att denna studie kan erbjuda tydligare argument till varför det är viktigt 
att arbeta med ’a sense of place’ inom kommunal planering. Då studien tyder på att det finns en 
stor potential till att skapa en mer positiv ekonomisk och social samhällsutveckling genom att ge 
hänsyn till ’a sense of place’ vid utveckling av plats.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie öppnar upp för flertalet intressanta områden att bedriva vidare forskning inom. 
Framförallt vore det av intresse att bedriva vidare forskning kring kopplingar mellan en socialt 
hållbar samhällsutveckling samt planering med utgångspunkt i ’a sense of place’. Det vill säga 
empiriskt undersöka de av studien framförda argumenten kring möjliga positiva sociala effekter. 
Exempel på en intressant frågeställning att arbeta vidare med utifrån denna studie är: Leder intern 
platsmarknadsföring till en minskad segregation samt en ökad gemenskap inom kommunen med gediget stoltare 
medborgare som i sin tur kan verka som goda ambassadörer för platsen? Det vill säga uppnås de sociala 
positiva fördelarna som det argumenteras för, genom att arbeta med en kommunövergripande 
identitet.  

Ett ytterligare intressant forskningsområde som denna studie har identifierat som ett relativt 
outforskat fält, är just hinder till att arbeta med ’a sense of place’ inom den kommunala 
verksamheten. Det skulle därför vara av intresse att bedriva vidare forskning kring vilka interna 
och externa effekter som påverkar viljan av, samt möjligheter till att arbeta med dessa frågor 
inom samhällsplaneringen.   

Till sist skulle det vara intressant att undersöka möjligheter till att samhällsekonomiskt värdera 
nyttan av att arbeta med ’a sense of place’. Då resultatet av den empiriska studien tyder på att 
marknadskrafter i sig kan vara ett hinder till att dessa frågor ges tillräcklig hänsyn.  

Slutord 
Sammanfattningsvis har studien visat på att ’a sense of place’ varken är ett entydigt fält inom 
forskningsvärlden eller inom den svenska kommunala planeringen. För de enskilda kommunerna 
behöver dock inte flertydigheten innebära några större problem så länge kommunerna i sina 
enskilda arbeten är överens om vad de arbetar med.  

Vidare är en generell slutsats av studien att kommunal planeringsverksamhet kan påverka flera 
aspekter av ’a sense of place’, dock är detta mer än en planfråga. För möjlighet att arbeta med 
samtliga aspekter av ’a sense of place’, likväl för att uppnå de möjliga fördeler det arbetet kan ge i 
form av ekonomisk- och social hållbarhet (exempelvis ekonomisk tillväxt, gemenskap och 
trygghet) pekar studien på att det krävs en bred kompetensbas, samt samarbete över kompetens- 
och ansvarsområden. Vidare tyder den empiriska studien på att det finns ett behov av att arbeta 
fram enkla standardiserade planeringsverktyg för att möjligöra att dessa frågor hanteras 
systematiskt inom kommunal planering.  

Ambitionen var att denna studie skulle vara ett inlägg i diskussionen kring begreppet ’a sense of 
place’, genom att bidra till en bättre förståelse för fenomenets relevans och aktualitet inom den 
svenska samhällsplaneringen. Som ovan diskuterat har ’a sense of place’ en ökad aktualitet inom 
den svenska samhällsplaneringen. Vidare pekar studien på att samhällsplanering med hänsyn till 
dessa frågor har potential att påverka flera aspekter av samhällets hållbara utveckling, då studien 
påvisar att arbete med ’a sense of place’ har potential att bidra till ökad ekonomisk tillväxt, samt 
till mer socialt hållbara samhällen.  
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Bilaga: Intervjuguider 

Intervjuguide: tjänstemän på kommun  

Syfte med intervjun: Få en inblick i till vilken grad och i vilka planeringsnivåer kommunerna arbetar med 
frågor som rör platskänsla/platsidentitet. Få kunskap om när kommuner arbetar med platsidentitet explicit 
och när är det mer implicit, samt vad identitet innebär när de talar om det explicit. Få ökad kunskap om 
hur kommuner kommer fram till att en plats/kommunen har en viss identitet, vilka aspekter samt vilka 
verktyg och metoder kommuner använder. Undersöka om det finns upplevda hinder för att arbeta med 
platsidentitet/platskänsla inom planeringen.  

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken är er roll i kommunen? (och yrkestitel) 
2.Vilka är dina främsta arbetsuppgifter/ansvarsområden? (Eventuellt) 

Teman/frågor att behandla:  

3.  Upplever ni att platskänsla/platsidentitet/kommunidentitetet är viktiga och aktuella frågor för er 
kommun?  
4. Vad innebär/inbegriper termen platsidentitet och/eller platskänsla för er/inom er kommun/i era 
projekt?  

b. Då platsidentitet/platskänsla hanteras inom planeringen är det främst i termer av 
bevarande eller utvecklande av platsers och kommunens identitet?  
5. I vilket syfte talas det om/arbetas det med platskänsla/platsidentitet? Vad upplever du är motiv och mål 
för att arbeta med platsidentitet/platskänsla?  
                     b. på en övergripande strategisk nivå? 
                     c. på en mer detaljerad områdesnivå? 
6. I vilka planeringsnivåer är det vanligt att frågor om platsidentitet/platskänsla diskuteras?  
7. I vilket planeringsskede är det vanligt att frågor om platsidentitet/platskänsla diskuteras?  
8. Hur arbetar kommunen med platskänsla/platsidentitet? (finns policys, strategier eller liknande?) 

b. Vilka metoder/verktyg använder ni för att identifiera vad som är speciellt och  unikt 
med kommunen? (kommunidentitet)  
c. Arbetar ni med detta själva, tar ni in konsultstöd eller är det en kombination?  
d. (I de fall en kommunal identitet nämns, hur har kommunen kommit fram till detta?) 
e. Vilka verktyg använder ni för att identifiera vad som är speciellt och unikt med en 
specifik plats/ett specifikt område? (platsers identitet) 
f. Arbetar ni med detta själva, tar ni in konsultstöd eller är det en kombination?  
g. Hur mycket hänsyn ges till befintlig karaktär av platsen vid 
nybyggnation/ombyggnation?  

9. Kring vilka frågor arbetar ni med medborgarna i planprocesser?  
b. Ges hänsyn till människors känslor, beteenden och värderingar av plats? Hur?  

10. (Om) Varför tycker ni det är viktigt att arbeta med dessa frågor i planering?  
11. Är platsidentitet/platskänsla frågor ni kommer att fortsätta arbeta med/vill arbeta mer med i 
framtiden?  
12. Upplever ni att det finns ett politiskt intresse för dessa frågor?  
13. Upplever ni något/några hinder för att arbeta med platsidentitet/platskänsla i planeringen? 
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Intervjuguide: kommunstyrelsens ordförande  

Syfte med intervjuerna: Fånga in ledande politikers åsikter om hur de uppfattar arbetet med 
kommunens identitet (inklusive visionsbilder) samt deras åsikter om vikten av att arbeta med 
platsers identitet/kommunidentitet. Få en ökad förståelse för motiv till att arbeta med ’a sense of 
place’.  

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du varit aktiv politiker inom kommunen? 
2. Hur länge har du varit kommunstyrelsens ordförande?  

Teman/frågor att behandla:  

3.  Vad skulle du säga är din kommuns identitet?  
4. Vilken är kommunens officiella identitet/ vision? 
 4b. Hur kom ni fram till denna vision?  
5. Anser du att platskänsla/platsidentitet är viktiga frågor och ämnen för kommunen? 

5b. Varför/varför inte? (vilka mål och motiv finns?) 
6. Anser du att det är viktigt att arbeta med kommunens övergripande identitet? 
 6b. Varför/varför inte? (vilka mål och motiv finns?) 
7. Anser du att det är viktigt att arbeta med platsers identiteter i mindre skala? (stadsdel/kvarter) 
 7b. Varför/varför inte? (vilka mål och motiv finns?) 
8. (Om) Varför tycker ni det är viktigt att arbeta med dessa frågor i planering? (för befintlig befolkning för 
ny befolkning? 

 

Intervjuguide: SKL 
Syfte med intervjun: Expertintervju. Få en nationell utblick och en överblick till om platsidentitet/platskänsla 
är vanligt förekommande och viktiga teman/frågor för svenska kommuner.  

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken är er yrkestitel? (Hur vill ni bli titulerad?) 
2. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter/ansvarsområden? (Eventuellt) 
 

Teman/frågor att behandla:  

3. Upplever du att platskänsla/platsidentitet är viktiga frågor och ämnen för kommunerna? 
4. I vilket syfte talas det om/arbetas det med platskänsla/platsidentitet? Vad upplever du är kommunernas 
motiv och mål med att arbeta med platsidentitet/platskänsla? 

5. Upplever du att platskänsla/platsidentitet, kommunidentitet är vanligt förekommande 
teman/frågor/ämnesområden ute hos kommunerna i planeringen? 

b. Inom vilket planeringsskede och planeringsnivå/geografisk skala är det vanligast 
förekommande tal om platskänsla/platsidentitet? 

6. Upplever du att platskänsla/platsidentitet är något kommuner arbetar aktivt med i nuläget?  
b. I så fall hur? Specifika metoder? 
c. tar kommuner hjälp av konsulter eller egen kompetens? (Utifrån hjälp för egen identitet) 
tänker man konsulter som varumärkesexperter?) 
d. Upplever du att det finns ett behov av ytterligare vägledning och planeringsverktyg? 
e. Är det möjlig se någon utveckling över tid?  

 

  


