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ABSTRACT 

Thorsell, T. 2014. Platsutveckling och platskänsla – en fallstudie av anpassning till målgrupper, 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Denna uppsats studerar platskänsla ur ett platsutvecklingsperspektiv. Det undersöks hur olika grupper av 

människor påverkar platsens utformning samt hur platsutveckling påverkar platskänslan utifrån utvecklarnas 

perspektiv. Detta görs genom en fallstudie av platsen Östernäs i Ljusdal där det i dagsläget sker en 

platsutveckling och där människors relation till platsen har diskuterats i kommunen. Den metod som används är 

intervjustudie av kommunaltjänstemän. 

 Vid utveckling av Östernäs har det endast tagits hänsyn till aspekter som är viktiga för målgrupperna, 

medan kommunen inte är medveten om vilka aspekter som är viktiga för andra grupper av människor. Detta syns 

både i utvecklingsprocessen och genom hur platsen utformas. Platsutvecklingen har gett en direkt påverkan på 

platskänslan, vilket visar att det finns en stark koppling mellan platskänsla och platsutveckling. Det finns även en 

geografisk aspekt i vilka som får information om platsutvecklingen samt vilka som kan påverka 

platsutvecklingen. Marknadsföring har inte varit en del för att stärka platskänslan.  
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1. INLEDNING 

 

Platser har historiskt sett varit en central del i geografiämnet. Cresswell (2004) uttrycker 

kulturgeografins relation till platser på följande sätt: Human geography is the study of places 

(Cresswell, 2004, s.1). Geografi som en akademisk disciplin började utvecklas genom att 

människor jämförde olika platser med varandra och beskrev olika regioner (Cresswell, 2004). 

Studiet av platser är därför en central del i geografiämnet. Ordet plats definieras som a 

meaningful location och innefattar människans subjektiva upplevelser av den fysiska platsen 

(Cresswell, 2004, s.7), vilket medför att våra känslor är centrala när vi studerar platser.  

 Platser är under ständig utveckling och när man utvecklar en plats utformar man 

framtiden och väljer samtidigt bort andra möjliga framtidsscenarion (Cresswell, 2004). Därför 

är det viktigt för människor att kunna påverka platsers utveckling för att kunna påverka 

utformning av framtiden. Det är dock inte vanligt att lokalbefolkningen får vara delaktig vid 

utvecklingen av platser (Stephenson, 2010). Det kan bero på att forskning om platsutveckling 

och människors relationer till platser sker i olika discipliner, exempelvis studerar 

miljöpsykologer, samhällspsykologer och samhällsdesigners olika perspektiv om plats och 

platsutveckling (Manzo och Perkins, 2006). Eftersom platsutveckling och relation till plats 

studeras i olika discipliner finns det en kunskapslucka gällande platsutveckling kopplat till 

människors relationer till platser. Denna uppsats studerar den kopplingen och undersöker hur 

platsutveckling och platskänsla påverkar varandra och är ett bidrag för att fylla den 

kunskapsluckan.    

 Vid utvecklingsprocesser finns det olika synsätt på platser som påverkar för vilket 

ändamål platsen utvecklas (Lysgård och Cruickshank, 2012). Dessa faktorer är intressanta att 

se hur man tar hänsyn till när man utvecklar platser. Det finns också skillnader på vilka 

aspekter för en plats, exempelvis närhet till shopping eller badmöjligheter, som anses viktiga 

för olika grupper av människor. Det kan vara skillnad mellan olika åldrar (Goodwin och 

Young, 2013) eller mellan lokalbefolkning (Stephenson, 2010) och turister (Murphy och 

Williams, 1999). Det är därför intressant att studera hur platsutveckling anpassats för olika 

grupper av människor. 

 För att undersöka detta används en fallstudie av Östernäs i Ljusdal. Östernäs är tidigare 

industriområde som i dagsläget utvecklas till park, idrottsområde och handelsområde. Under 

utvecklingsprocessen har olika frågor kopplade till människors relationer till platser 

diskuterats i kommunen, vilket gör området intressant för studie av relationer kopplat till 

platsutveckling. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera platsutveckling som en process och hur utvecklare anser 

att människors relation till plats påverkas av utvecklingsprocessen, där relationen begränsas 

till platskänsla och synsätt om platsen. Detta görs genom en fallstudie av området Östernäs i 

köpingen Ljusdal. I samband med utvecklingsprocessen har det i kommunen förekommit 

diskussioner om vem platsen utvecklas för, vilket gör området relevant för denna 

undersökning. 
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Frågeställningar: 

För vem och på vilket sätt anpassas platsutvecklingen? 

Hur tror kommunen att platskänslan påverkas av platsutvecklingen? 

På vilket sätt har olika målgrupper fått möjlighet att påverka utvecklingsprocessen? 

Hur marknadsförs platsutvecklingen till olika målgrupper? 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad geografiskt till området Östernäs i Ljusdal. Detta eftersom området är 

under utveckling just nu, vilket medför att det finns en närhet tidsmässigt till de beslut som 

fattats i kommunen och vad de besluten grundar sig på. Det har under utvecklingen också 

pågått diskussioner om människors relation till platsen i kommunen, vilket ger en unik 

möjlighet att studera hur de som utvecklare uppfattar människors relation till platsen i 

samband med platsutveckling. Det är även ett omfattande projekt, vilket gör det möjligt att 

studera flera typer av utvecklingsprojekt, exempelvis handelsområde och parkområde.  

 

 
Figur 1. Lokalisering av Ljusdal (1). 

Källa: Omarbetad bild från Eniro (Lantmäteriet/Metria, 2014). 

 

Det sker en avgränsning av vilka relationer mellan människor och plats som studeras vid 

platsutveckling. Denna undersökning innefattar relationerna platskänsla och synsätt. 

Platskänsla begränsas till människors subjektiva upplevelser av platsen, deras 

identitetsskapande utifrån platsen samt deras beroende av platsen. Medan människors synsätt 

av platsen begränsas till två synsätt där man antingen ser på platsen som en konkurrerande 

enhet eller som en plats med ett egenvärde utan konkurrens med andra platser. 

 Uppsatsen är avgränsad till en undersökning av kommunens uppfattning av dessa 

aspekter. Det är intressant att se hur kommunen arbetat med människors relation till platsen 
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eftersom kommunen varit en drivande enhet under platsutvecklingsprocessen. Genom 

begränsningarna anpassas arbete till en lämplig omfattning för den tidsfristen som 15 

högskolepoäng innebär.   

1.3 Disposition 

Den första delen av uppsatsen består av introduktion där syfte, frågeställning och avgränsning 

tas upp. Sedan följer en litteraturöversikt där tidigare forskning, teorier, viktiga begrepp samt 

kunskapsluckor i tidigare forskning redovisas. Efter det följer en metoddel där 

undersökningens utformning presenteras, validitet, reliabilitet och etik problematiseras och 

slutligen presenteras analysmetod och undersökningsområdet. Sedan följer en 

resultatredovisning av undersökningen och efter det kommer diskussionsdelen, där 

frågeställningarna i uppsatsen diskuteras utifrån tidigare forskning och resultat från 

undersökningen. Uppsatsen avslutas med de slutsatser som denna undersökning lett fram till.  

 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OM PLATSKÄNSLA OCH UTVECKLING 

 

I detta kapitel redovisas de teorier kopplat till plats och platsutveckling som är relevanta för 

denna undersökning. Kapitlet börjar med en definiering av plats och begrepp kopplade till 

relation mellan plats och människor. Efter det redovisas vilka faktorer som är viktiga vid 

platser för olika målgrupper. Sedan följer en del som problematiserar och diskuterar 

utvecklingsprocessen. I denna uppsats används begreppet utvecklingsprocess för att beskriva 

själva arbetet för att komma fram till hur platsutvecklingen ska utformas. Sist presenteras en 

del om platsutveckling och marknadsföring.  

2.1 Plats och plastkänsla 

Plats är ett begrepp som är svårdefinierat samtidigt som folk i allmänhet vet vad ordet plats 

betyder. Cresswell (2004) uttrycker komplexiteten av begreppet plats genom följande mening: 

Place is a word that seems to speak for itself (Cresswell, 2004, s.1). Han förklarar att 

begreppet plats inte är akademiskt väldefinierat utan att det snarare är ett begrepp som 

används i vardagen. Vidare menar han att den vanligaste definitionen av plats är a meaningful 

location och framhäver betydelsen av individers koppling till platsen för att den ska betraktas 

som en plats (Cresswell, 2004, s.1, 7). Förutom begreppet plats används inom geografin även 

begreppet rum. Thrift (2003) menar att vissa geografer vill skilja dessa begrepp åt, där plats är 

ett rum där det finns en relation mellan rummet och människor. Han menar dock att detta är 

problematiskt då det är svårt att se var gränsen går för mänskliga relationer till olika platser. 

Därmed skulle ett rum likaväl kunna vara en plats (Thrift, 2003, s.102-103). 

 Lokalisering är ett annat begrepp som också brukar relateras till rum och plats. Enligt 

Cresswell (2004) är lokalisering en del av begreppet plats. Han menar att begreppet plats 

innefattar tre huvudkomponenter: lokalisering, utformning och känsla. Lokalisering talar om 

var på jordklotet platsen befinner sig. En lokalisering kan även vara rörlig, exempelvis om 

platsen är lokaliserad på en båt i rörelse. Utformningen av en plats berättar hur platsen ser ut 

och vilka komponenter som finns på platsen, exempelvis om det finns hus eller parker på 
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platsen. Till sist är även känslor, människors subjektiva upplevelser, av vikt för hur platsen 

betraktas. (Cresswell, 2004, s.7)  

 Inom humangeografin anser man att individers känslor för platser ”sense of place” är en 

affektion som ingår i människors grundläggande behov (Scannell och Gifford, 2009, s.1).  

Enligt Manzo (2003) har forskning om människors relationer till platser genererat begrepp 

som ”sense of place”, ”place attachment”, ”place dependence” och ”place identity”. 

Definitionen av dessa begrepp varierar och det är oklart hur begreppen relaterar till varandra 

(Manzo, 2003, s.47). Campelo et al. (2013) menar att en plats ”sense of place” främst bestäms 

av de personer som platsen tillhör. Begreppen ”place attachment” och ”place identity” brukar 

också relateras till begreppet ”sense of place” (Campelo et al, 2013, s.154-155). Vissa 

forskare (ex. Jorgensen och Stedman, 2001) anser att ”sense of place” innehåller 

undergrupperna ”place identity”, ”place attachment” och place dependence” (Scannell och 

Gifford, 2009, s.1). På grund av begreppens varierande användning har de ännu inte blivit 

erkända (Scannell och Gifford, 2009, s.2). 

 Identitet relateras till plats på två sätt. Det första är att man som person kan identifiera sig 

med en plats, exempelvis kan en person identifiera sig som Londonbo. I det fallet fungerar 

identiteten som en social kategori där personen relaterar sig till en social grupp. Den andra 

relationen mellan identitet och plats beskrivs av ordet ”place identity” och handlar mer om 

hur personen socialiserar sig till en fysisk plats. (Twigger-Ross och Uzzell, 1996, s.205-206)  

 Scannell och Gifford (2009) menar att den vanligaste definitionen av begreppet ”place 

attachment” är att det står för en mångfasetterad relation mellan individer och platser de anser 

viktiga. De försöker utreda begreppet ”place attachment” i sin undersökning, och de använder 

sig av ett ramverk vilket delar in ”place attachment” i tre kategorier: person, plats och process. 

Genom att använda det ramverket kom de sedan fram till en definition av ”place attachment”. 

De menar att ”place attachment” är ett band mellan en individ eller grupp och en plats. Där 

platsen kan variera i geografisk omfattning, hur specifik platsen är samt vilka sociala och 

fysiska drag den har. De har även kommit fram till att detta band skapas genom affektiva, 

kognitiva och beteendepsykologiska processer. (Scannell och Gifford, 2009, s.1, 2 och 5).  

 White et al. (2008) förklarar att ”Place dependence” innebär att människor är beroende av 

en viss plats utifrån platsens funktioner. Exempelvis är en forsrännare beroende av vattendrag 

med forsar (White et al, 2008, s.649). 

 I denna uppsats används begreppet plats istället för rum eftersom plats i sin definition 

redan innefattar relation mellan människa och plats, medan det inte är självklart i definitionen 

av rum. För att diskutera dessa relationer används begreppet ”sense of place” som ett 

övergripande begrepp för att beskriva människors platskänsla. Detta eftersom begreppet redan 

används på det sättet av vissa forskare och för att det tydliggör relationen mellan begreppen 

”sense of place”, ”place identity”, ”place dependence” och ”place attachment”. I denna 

undersökning behövs tydliga definitioner av dessa begrepp samt hur de relaterar till varandra 

för att kunna diskutera platskänsla som en del av relationer mellan människor och platser.  

 Begreppen ”place attachment”, ”place identity” och ”place dependence” kommer att 

användas som underkategorier till ”sense of place”. Begreppet ”place identity” ses som hur 

identiteten för individer och grupper av människor formas av platsen. ”Place dependence” 

används för att beskriva hur människor är beroende av platsen. Begreppet ”place attachment” 
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används för att beskriva ytterligare förhållanden mellan individer och grupper av människor 

till en viss plats. Det kan exempelvis vara hur de uppfattar platsen och vilka känslor som 

platsen ger upphov till. 

2.2 Platsutveckling för olika målgrupper 

Stephenson (2010) har kommit fram till flera faktorer som lokalbor anser värdefulla i sitt 

område: speciell natur, historiska strukturer och drag, nutida strukturer och drag, nutida och 

traditionella aktiviteter, naturprocesser, sinnesupplevelser, andliga platser, platser kopplade 

till befolkningens ursprung, platser där historiska händelser inträffat, berättelser om platser, 

känsla av tillhörighet (Stephenson, 2010, s. 12). 

 Vid en undersökning där Goodwin och Young (2013) jämfört åsikter om plats bland 

vuxna, ungdomar och barn fann de vissa skillnader. Det framkom att barn i grundskoleålder 

mest värdesatte grannar och vänner i sitt område. I fallande ordning värdesatte barnen sedan 

skola, shopping och parker. Bland gymnasieelever var de viktigaste faktorerna i fallande 

ordning stranden, kollektivtrafik, närhet till stad och shopping, skate park och grannarna. De 

vuxna värdesatte mest stranden, sedan följde närhet till samhällstjänster, grannar, lokaltrafik 

och shopping. Undersökningen medförde att en granskning genomfördes för att hitta orsaken 

till varför stranden inte var viktig för barnen, vilket resulterade i upptäckten att många barn 

missade fördelen med stranden eftersom de inte hade råd att gå på simskola och därför inte 

kunde simma ordentligt. Därefter anordnades gratis simlektioner i området för att åtgärda 

problemet. (Goodwin och Young, 2013, s.350-351)   

 I en studie över japanska resemönster jämförde Murphy och Williams (1999) japanska 

turister som gärna besöker städer med japanska turister som gärna besöker landsbygd. För det 

första fann de socioekonomiska skillnader mellan resegrupperna. De som besökte 

landsbygden var oftare från höginkomstfamiljer. För båda resegrupperna var billiga resor till 

besökslandet och flexibilitet i resorna viktiga faktorer.  Däremot var det större sannolikhet att 

de turister som gärna besökte landsbygden utformade sin egen resa. Dessutom kände 

landsbygdsturisterna i större utsträckning att pengar de spenderade på resor var välspenderade 

pengar. Bland de turister som besöker landsbygden fanns fem huvudorsaker till att de reser: 

de får se vackra landskap, ha kul och bli road, komma över bra erbjudanden, får lära sig något 

nytt eller besöka nya platser. (Murphy och Williams, 1999, s.489-491)  

2.3 Platsutveckling som process 

Platser är inte statiska enheter utan de befinner sig i en ständig process där de omdefinieras 

och formas av det dagliga livet på platsen (Cresswell, 2004, s.82). Utvecklingen av en plats 

påverkar platsens framtid. Forsberg menar att man utformar framtiden när man planerar, 

samtidigt innebär det att man försvårar andra möjliga framtidsscenario (Forsberg, 2005, s.20). 

Platsutveckling påverkas också av de perspektiv som finns i samhället vid den tidpunkt då 

platsutvecklingen sker. Westholm (2008) menar att synen på regionalutveckling har 

förändrats från att regionerna var en del av den gemensamma nationella utvecklingen under 

tiden då välfärdsstaten växte fram, till att regioners utveckling handlar om ekonomisk tillväxt 

på en internationell arena där regioner ska hävda sig på en marknad och konkurrerar med 

varandra (Westholm, 2008, s.9-10).   
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 Heldt Cassel (2008) studerade sex små kommuner i Sveriges landsbygd och deras 

platsutvecklingsstrategier. Hon fann tre huvudstrategier som kommunerna använder vid 

utveckling av plats och platsers attraktivitet. Den första strategin var att bygga helt nya 

associationer till platsen som ersätter de gamla. Den andra strategin var riktad marknadsföring 

mot turister, företag och immigranter utanför kommunen. Den sista strategin var att skapa en 

gemensam identitet inom kommunen. (Heldt Cassel, 2008, s.103, 104, 109) 

 Ett sätt att skapa en gemensam identitet i kommunen är att invånarna får vara delaktiga 

genom intressegrupper vid utvecklingsplanering av kommunen (Heldt Cassel, 2008 s.112). 

Även om lokalbefolkning får medverka kan det vara svårt att få grepp om vad som gör platsen 

mer attraktiv. Lysgård och Cruickshank (2012) menar att det problemet dels beror på att en 

plats attraktivitet är svår att definiera. Vid en studie som de utfört på ett utvecklingsprogram 

för landsbygden i Norge fann Lysgård och Cruickshank (2012) många olika tankeperspektiv 

gällande utvecklingen av landsbygden. De menar att problemet med att definiera platsens 

attraktivitet dels ligger i att utvecklingsprogrammet på förhand bestämt vilket problem som 

utvecklingen av platsen ska lösa, och dels att detta problem tolkas annorlunda lokalt (Lysgård 

och Cruickshank, 2012, s.2869). 

 Lysgård och Cruickshank (2012) fann att deltagarna inte var överens om vad som gjorde 

en plats attraktiv. För att utforma ett stöd vid planering av platser utförde de en diskursanalys 

på projektet där målet var att hitta ett hjälpmedel för hur platsers attraktivitet kan betraktas. 

Diskursanalysen resulterade i att de fann två huvuddiskurser om platsers attraktivitet. Den 

första diskursen ”the residential place” handlar om platsens kvalitet som resident, där 

huskvalité, fritidsområden, säkerhet och den lantliga idyllen är viktiga faktorer. Den andra 

diskursen ”the autonomous place” handlar om plats som en produktiv enhet där 

konkurrenskraft mot andra platser är en viktig faktor. (Lysgård och Cruickshank, 2012, 

s.2869, 2875) 

 Diskurserna skiljer sig åt i hur plats betraktas som en del i en större enhet, hur platsens 

identitet betraktas samt hur platsen betraktas utifrån ett inkomstperspektiv. Inom ”the 

residential place” betraktas platsen som en del av flera regionala arenor, bland annat arenan 

välfärdstaten. Platsens identitet beror på vilka individer som bor på platsen och man tänker sig 

att invånarna har ett arbete och att pendling är en del av inkomstperspektivet. Inom ”the 

autonomous place” betraktas platsen som en självständig enhet där platsen har en egen 

identitet som skiljer den från andra platser. Inom ”the autonomous place” finns en konkurrens 

mellan platser och de kan formas för att attrahera nya invånare, arbetskraft, industriell- eller 

entreprenöriell lokalisering, turister eller andra besökare. Det inkomstperspektiv som finns är 

ett lokalt entreprenöriellt perspektiv där en individ kan ha flera yrken. Vid platsutveckling 

finns det risk att dessa två förhållningssätt ställs mot varandra vilket kan resultera i att en del 

utesluts. Det är därför viktigt att förstå det här förhållandet för att undvika uteslutning vid 

förhandling av områdets framtid. (Lysgård och Cruickshank, 2012, s.2875-2879)  

 Manzo och Perkins menar att människors koppling till en plats är viktig eftersom de är 

mer benägna att förbättra platser som är viktiga för dem (Manzo och Perkins, 2006, s.347). 

Det är dock inte självklart att lokalbefolkningen får vara med och påverka platsutvecklingen. 

Vid en studie över planering av plats i Nya Zeeland kom Stephenson fram till att det snarare 

är experter än de som bor i området som är delaktiga i utvecklingsprocessen (Stephenson, 
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2010, s.12). Manzo och Perkins (2006) menar att en anledning till att människors koppling till 

plats tar upp en sådan liten del av utvecklingsprocesser för det mesta beror på att forskning 

om ämnet är uppdelade i olika discipliner, vilket medför att det inte forskas om människors 

koppling till plats och utvecklingsprocesser samtidigt. Exempelvis studerar miljöpsykologer, 

samhällspsykologer, utvecklare och samhällsdesigners dessa processer men ur olika 

perspektiv. Där miljöpsykologer fokuserar på individen och studerar bland annat ”place 

attachment”, samhällspsykologer studerar utveckling ur ett samhällsperspektiv men oftast 

utan relation till platsteorier, medan utvecklare och samhällsdesigners fokuserar på plats men 

tar oftast inte med personers upplevelser. En annan anledning är också att de som ska utveckla 

platsen inte anser sig ha råd med forskning (Manzo och Perkins, 2006, s.347). 

2.4 Marknadsföring av platsutveckling 

Ek och Hultman (2007) menar att syftet med platsmarknadsföring går ut på att sprida 

speciella positiva bilder av en plats och att marknadsföringen oftast är inriktad mot en eller 

flera specifika målgrupper. De tre vanligaste målgrupperna är näringsliv, turister/besökare och 

potentiella invånare. Därmed är marknadsföringen mer inriktad mot målgrupper som befinner 

sig utanför det marknadsförda området. Samtidigt är platsmarknadsföring ofta viktig för dem 

som befinner sig på platsen genom att få invånare och näringsliv delaktiga i 

marknadsföringen gör det den mer legitim och trovärdig. Platsmarknadsföring är ett sätt att 

kommersialisera platser och det är en del i synsättet att platser konkurrerar med varandra. (Ek 

och Hultman, 2007, s.28-29) 

 När kommunen marknadsförs utåt kan detta även bidra till en marknadsföring inom 

kommunen som skapar en positiv bild av kommunen bland dess invånare. Intern 

marknadsföring anses väldigt viktigt trots att den största delen av marknadsföringen riktas 

mot externa mottagare. Vid marknadsföring riktad utanför kommunen framhävs faktorer som: 

vackra naturområden, rikt kulturarv, upplevelser och rekreation samt en högre livskvalité än i 

städerna. (Heldt Cassel, 2008 s.111-112) 

 Marknadsföring av platser för att locka immigranter till områden har ökat de senaste åren. 

Kommunerna anstränger sig mer inom det området än att locka dit turister. Det viktigaste är 

att locka dit industrier som i sin tur ska locka immigranter, vilket kan ses som lättare än att 

immigranter sedan lockar industrier. Barnfamiljer är oftast målgruppen för kampanjerna. 

(Niedomysl, 2004, s.2006) 

2.5 Problem gällande platskänsla och platsutveckling 

Sammanfattningsvis finns det många problem vid forskning om platskänsla och 

platsutveckling. Det tydligaste är att forskare inte är överens om vilka begrepp som ska 

användas vid forskning om platskänsla. De är inte heller överens om hur de olika begrepp 

som används idag ska definieras, vilket är problematiskt när olika studier ska jämföras. 

Begreppen skulle därför behöva definieras och även relationen mellan begreppen behöver 

tydliggöras. I dagsläget behöver begreppen definieras för varje undersökning, vilket också 

sker i denna uppsats. 

 Ett annat stort problem är att forskning om människors relationer till platser och 

forskning om platsutveckling sker i olika vetenskapliga discipliner. Exempelvis sker 

forskning om platskänsla på individnivå i en disciplin medan forskning om platsutveckling 
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sker i en annan och oftast finns inget övergripande samarbete mellan dessa 

forskningsdiscipliner, vilket medför att i forskning om platsutveckling saknas viktig kunskap 

om platskänsla som skulle kunna utveckla hur platsutveckling sker. Där finns alltså en 

kunskapslucka som behöver fyllas vilket denna uppsats kan bidra till genom att undersöka 

utvecklarnas perspektiv på människors relation till plats och platsutveckling påverkar 

varandra.  

 

3. METOD 

 

I detta kapitel redovisas den metod som legat till grund för undersökning och analys i denna 

uppsats. Först redovisas undersökningsdesignen på uppsatsen, sedan följer en redovisning av 

intervjustudien. Efter det diskuteras urval, validitet och reliabilitet samt etik. Kapitlet 

fortsätter sedan med en redogörelse för analysmetoden och sist i kapitlet presenteras 

undersökningsområdet. 

3.1 Undersökningsdesign 

Ett första steg är att avgöra om undersökningen syftar till att förklara eller beskriva något 

(Esaiasson, 2012, s.88-89). Denna undersökning är mer av en beskrivande karaktär där 

frågeställningarna undersöker hur och för vem utveckling sker. Det finns olika typer av 

beskrivande undersökningar. Av dessa tar Esaiasson (2012) upp nivåskattning och 

beskrivande analys. Nivåskattning handlar om att beskriva något utifrån en jämförelsepunkt, 

exempelvis risk för konfrontation i samhällsfrågor, och beskrivande analys handlar om att 

beskriva ett samhällsfenomen. De beskrivande analyser som finns är enligt Esaiasson (2012) 

klassindelad analys där ett fenomen undersöks utifrån olika klasser av människor, och 

idealtypsanalys där undersökningen går ut på att skapa en idealtyp med extrema och 

överdrivna karaktärsdrag (Esaiasson, 2012, s.135-140). I denna undersökning är det en 

klassindelande analys som används. Istället för ordet klass används ordet grupp för att 

förtydliga att den variabel som skiljer grupperna åt kan vara andra aspekter än vid 

samhällsklasser. 

3.2 Intervjustudie 

Intervjuerna är av informantkaraktär vilket innebär att de intervjuade ses som källor till en 

viss kunskap och att de ska bidra med information om verkligheten. Det urval som används 

vid informantintervjuer är de personer som anses vara mest centrala för att kunna användas 

som källor i det undersökta ämnet (Esaiasson et al, 2012, s.227, 258, 260). I denna uppsats 

intervjuas två tjänstemän på kommunen som är insatta i utvecklingen av Östernäsområdet.  

 Vid en informantintervju är det oftast inte relevant att ställa samma frågor till alla 

intervjuade.  Intervjuguiderna vid informantintervju ser olika ut beroende på vem som 

intervjuas (Esaiasson et al, 2012, s.228, 267). I den här studien, för de två intervjuerna 

används samma intervjuguide. Detta eftersom de ses som informanter av liknande karaktär 

eftersom båda är kommuntjänstemän och därför behöver inte intervjuguiden skilja sig åt med 
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avseende på informanternas infallsvinkel. Samtidigt är det möjligt att få två personers syn på 

frågeställningarna och därmed ytterligare infallsvinklar. 

 Vid en intervju är dels frågornas innehåll men även utformning viktiga. Intervjuguiden 

börjar vanligtvis med några enklare ”uppvärmningsfrågor” som är till för att skapa god 

stämning och en bra kontakt mellan intervjuaren och svarspersonen. Sedan finns mer 

övergripande ”tematiska frågor” där de stora dragen gällande undersökningstemat kan 

skildras av svarspersonen utan alltför mycket påverkan av intervjuaren. Därefter används 

”uppföljningsfrågor” som är kopplade till de tematiska frågorna men går in mer på djupet och 

hjälper till att få mer innehållsrika svar (Esaiasson et al, 2012, s.264-265). Lantz menar att 

frågorna även bör ha en logisk följd för den intervjuade (Lantz, 2007, s.58). Denna mall har 

använts vid utformning av intervjuguide (se bilaga1).  

 Om intervjuaren sedan upplever att innehåll som är centralt för undersökningen inte 

behandlats kan intervjuaren ställa ”direkta frågor” om det innehållet. I slutet av intervjun kan 

även ”tolkande frågor” användas för att stämma av om informantens svar har uppfattats 

korrekt (Esaiasson et al, 2012, s.265). Kvale och Brinkmann menar att tystnad även är ett 

verktyg vid intervjuer då den intervjuade får mer tid att reflektera över frågan och därmed får 

en möjlighet att komma med ytterligare information innan intervjun går vidare (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.151-152). 

3.3 Urval 

För studie av Östernäs valdes kommunaltjänstemän som varit insatta i arbete om Östernäs 

eftersom kommunen i hög grad utformat platsutvecklingen och drivit processen. För urval av 

personer i kommunen kontaktades Stig Olson som är förvaltningschef för 

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Ljusdals kommun. Han kunde sedan rekommendera två 

personer på kommunen som är insatta i utvecklingen av Östernäs. Dessa är Rolf Berg som är 

utvecklare på Ljusdals kommun och har varit med från början av utvecklingsprojektet samt 

Emma Nordebo Snygg som är enhetsansvarig för gata/park och har varit delaktig främst 

under utvecklandet av parkområdet.  

 Det kan vara en begränsande faktor att endast två personer intervjuas om projektet då det 

inte ger en lika nyanserad bild som om fler personer kunnat intervjuas, vilket man bör ha i 

åtanke då man läser resultatet. Dessa är dessutom två personer som kommunen själva 

rekommenderat för intervju. Det är något som kan tas i beaktande då kommunen kan vilja 

sprida en positiv bild av sig själv och de projekt som kommunen arbetar med. Det hade varit 

fördelaktigt att få med fler infallsvinklar i denna undersökning, exempelvis från invånare, 

företag eller turister. Det har inte funnits tid över för att genomföra dessa undersökningar 

inom den tidsram som är satt för denna uppsats. Denna studie är relevant eftersom den 

kommer belysa kopplingen mellan platsutveckling och människors relation till plats från 

ansvariga platsutvecklares perspektiv. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet informerar om hur giltiga resultaten är medan reliabilitet informerar om hur 

tillförlitliga resultat är (Lantz, 2007, s.10). Kvale och Brinkmann menar att validitet testar 

sanningsstyrkan i undersökningen medan reliabilitet innebär hur väl undersökningen går att 

genomföra igen av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale och Brinkmann, 2009, s.263).  
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 För att bedöma källor används fyra grundpelare: äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Esaiasson (2012) beskriver att äkthet handlar oftast om själva dokumentet eller 

pappret i sig som används som källa. För att bedöma äktheten kan en teknisk undersökning av 

materialet göras eller en analys av innehållet där man söker information som kan bekräfta det 

som sägs. De tre andra källkritiska grundpelarna är mer inriktade mot själva innehållet i det 

som sägs (Esaiasson et al, 2012, s.279, 282-283). Äktheten i denna undersökning är stark i de 

avseenden när händelseförlopp eller ren fakta presenteras. Däremot när informanterna delger 

hur de själva tror eller förväntar sig är äktheten inte lika relevant som bedömning eftersom det 

inte handlar om en sanning utan en åsikt eller en synvinkel. 

 En källas oberoende påverkas av om källan själv kan återge informationen utan att vara 

påverkad genom tvång, hot eller dylikt. Den påverkas även av om källan har kunskap om 

informationen i hög utsträckning och alltså är en förstahandskälla istället för en 

andrahandskälla samt om informationen kan jämföras med andra oberoende källor. 

Samtidighet handlar om att ju närmare den aktuella händelsen intervjun sker ju mer trovärdig 

är källan eftersom detaljer lätt kan glömmas ju längre tid det gått från händelsen. Tendens 

handlar om källan har ett intresse att vinkla informationen den ger. (Esaiasson et al, 2012, 

s.283-285) 

 Källan är oberoende i denna studie. Informanterna har själva valt att ställa upp på 

intervjun och de är förstahandskällor som är insatta i det som händer och delaktiga i 

processen. Samtidigheten är också hög eftersom platsutvecklingen är en idag pågående 

process och parkområdet är under utveckling just nu. När det gäller tendens kan det finnas ett 

intresse från kommunens sida att ge en positiv bild av platsutvecklingen, kommunen och 

deras arbete. Det får man ha i åtanke när man granskar resultatet. 

3.5 Etik 

I samhällsvetenskaplig forskning är det sällan hårda krav på etisk granskning, däremot finns 

det grundläggande principer som även en samhällsvetenskaplig forskare bör följa 

(Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, internetkälla, 2014b). Mänskliga rättigheter ska 

beaktas under forskningen (Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, internetkälla, 2014a). 

Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet anger att ett informerat samtycke är viktig vid 

forskning involverande människor, vilket innebär att deltagaren har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst (Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, internetkälla, 2014a). 

Innan intervjuerna informerades deltagarna om vad syftet med denna uppsats var och hur 

materialet från intervjuerna skulle användas. Informanterna fick ta ställning till om de ville 

vara anonyma eller inte, de informerades om att de fick avbryta intervjun om de ville och 

slutligen fick de samtycka till intervjun innan den började.   

3.6 Analysmetod 

Lantz (1993) menar att ett första steg i analysen är att reducera bort data som inte är relevant 

för undersökningen. Ett andra steg är att avkoda materialet i sammanfattande segment ord och 

fördela i kategorier. Det insamlade materialet bearbetas utifrån den teoretiska förförståelse 

som finns, vilket innebär att intervjuobjekten själva inte behöver ha relaterat till teorin utan att 

den som analyserar kan koppla samman intervjusvaren med den teoretiska förståelsen (Lantz, 

1993, s.73, 79, 83).  
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 I denna undersökning analyserades materialet utifrån frågeställningarna, och information 

som inte var viktig för frågeställningarna eller för läsarnas förståelse om utvecklingsprojektet 

exkluderades. Därefter delades materialet in i olika underkategorier. Sedan jämfördes det 

empiriska materialet med tidigare forskning och intervjusvaren analyserades i förhållande till 

teorin. 

3.7 Undersökningsområde 

Ljusdal är en centralort som ligger i Ljusdals kommun i Hälsingland. Enligt Ljusdals kommun 

(2014a) skapades den utformning Ljusdals kommun har idag genom sammanslagning av de 

mindre kommunerna Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö till en stor kommun den 1 

januari 1971. Kortaste vägavståndet mellan Ljusdal och Stockholm är 340km (Ljusdals 

kommun, internetkälla, 2014a).  

 Mellan åren 2008 och 2012 har födelsenettot varit negativt i kommunen, flyttningsnettot 

har varit positivt alla år utom 2011. Däremot har flyttningsnettot inte varit lika stort som 

födelsenettot vilket innebär att invånarantalet har sjunkit under dessa år från 19 133 till 18 

880 invånare. Under åren 2011-2012 beräknades folkmängden i centralorten Ljusdal till drygt 

7 600 personer. (Ljusdals kommun, internetkälla, 2014a) 

 Närljus (2014) har publicerat ett prospekt för handelsområdet Östernäs. Enligt källan är 

Ljusdal ett handelscentrum för Nordvästra Hälsingland, Härjedalen och delar av Medelpad. 

Det redovisas dock att 2006 var omsättningen mindre än köpkraften i kommunen både 

gällande sällanköpsvaror och gällande dagligvaror (Närljus, internetkälla, 2014). 

 Östernäs är ett centralt område i Ljusdal (se figur 2 och 3) och har varit ett 

industriområde från senare delen av 1800-talet fram till 1990-talet (Ljusdals kommun, 

internetkälla, 2014b). Berg (2014) informerar om att Östernäs har varit ett traditionellt 

sågverksområde. Från början flottades virket längs Ljusnan in i Kyrksjön. Sågverksområdet 

var ganska stort till ytan, omkring 14 hektar. Där var alla verksamheter kopplade till 

sågverksindustrin samlade på ett och samma ställe, bland annat sågning, torkning, 

impregnering och tjärtillverkning till leverans. När verksamheten var som störst sysselsatte 

sågen uppemot 100 personer (Berg, intervjukälla, 2014). 

 

 
Figur 2. Karta över Östernäsområdet (streckat område) och Ljusdals centrum (heldraget område). 

Källa: Omarbetad bild från Eniro (Lantmäteriet/Metria, 2014). 
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Figur 3. Östernäsområdets lokalisering (streckat område)och Ljusdals centrum (heldraget område).  

Källa: Omarbetad bild från Ljusdals kommun (internetkälla, 2014b). 

 

4. KOMMUNENS SYN PÅ UTVECKLING AV ÖSTERNÄS 

 

I den här delen presenteras de resultat som kommit fram utifrån intervjuer av 

kommunaltjänstemän. Kapitlet börjar med en genomgång av områdets användning och 

utformning innan utvecklingen och sedan hur området kommer att utvecklas. Efter det följer 

en genomgång av de målgrupper vilka platsen utformas för samt hur utvecklingsprocessen har 

pågått. Kapitlet avslutas med kommunens syn på den platskänsla som har funnits på platsen 

innan utvecklingen och hur platsutvecklingen kommer förändra platskänslan. 

4.1 Östernäs innan utvecklingen 

Östernäs är idag ett industriområde som industrierna har lämnat. Den företeelsen är inte unik 

för Ljusdal, utan industrierna har lämnat platser i många svenska städer. Dessutom har de ofta 

haft tillgång till de attraktivaste markerna lokaliserade nära vatten. När industrierna sedan har 

lämnat de markerna har det funnits en strävan efter att låta städerna växa ut över dessa 

områden och få vattenkontakt. Östernäs har dock under den senaste tiden varit ett outnyttjat 

område. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014) 

 Förutom att Östernäs varit ett outnyttjat område har det också förfallit med tiden. Ägarna 

Setra Group har under många år försökt att sälja marken, men den har varit svårsåld till det 

pris som har eftersträvats. Det fanns dessutom en hel del miljöåtaganden som behövde utföras 

innan marken kunde användas. Kommunen har haft en lång dialog med ägarna då det har varit 

intressant för kommunen att köpa området på grund av Östernäs stora area och centrala läge. 

Tillslut kom de tidigare ägarna och kommunen fram till en överenskommelse. Det togs fram 

en miljöåtgärdsplan som länsstyrelsen godkände och Setra Group lät sanera området från 

föroreningar till den nivån att det inte får byggas bostäder i området. Efter det köpte 

kommunen Östernäs och kommunstyrelsen har tagit ett beslut att det inte ska byggas bostäder 

i området. Det fanns då en del byggnader och byggnadsrester kvar som revs förutom en 
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gammal administrationsbyggnad är kvar då det är ett frimarksplan som inte får rivas. (Berg, 

intervjukälla, 2014) 

4.2 Utvecklingsplan 

Området har tre utvecklingsdelar: en park, en idrottsdel och ett handelsområde. Parken är den 

del som är under byggnation just nu och den kommer att bli Ljusdals största och mest 

innehållsrika park. I parkdelen är det viktigt med aktivitetsytor, vilket innebär att det kommer 

att skapas ytor för beachvolleyboll, boule, lek och ett utegym. Vidare finns det även 

förhoppningar på att det ska bli en skateanläggning i form av en betongpark i området. Det 

finns ett inriktningsbeslut i kommunen om att parken ska byggas, men inga ytterligare beslut 

har tagits gällande den frågan. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014).  

 I parkområdet är även god tillgänglighet till vatten en viktig faktor. Det kommer att 

byggas många bryggor vilka kan fungera både som sittplatser men även som promenadstråk 

längs med vattnet. Det ska även anläggas en badplats och finnas möjlighet för båtar att lägga 

till. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014) 

 Enligt Nordebo Snygg (intervjukälla, 2014) är handelsområdet tänkt att vara en 

förlängning av handeln i centrum och därmed ska det inte verka som ett externt köpcentrum. 

Berg (2014) menar att politikerna i Ljusdal har varit tydliga med att de inte vill ha ett externt 

köpcentrum, då de inte vill dra isär centrum mer än vad det redan är. Ljusdals centrum har i 

dagsläget en långsmal karaktär och utvecklingen av Östernäs medför att Ljusdals centrum kan 

utvidgas på bredden (Berg, intervjukälla, 2014). Nordebo Snygg (2014) förklarar att Östernäs 

ligger nära centrum fågelvägen men att järnvägen är en barriär mellan områdena. I dagsläget 

finns en trappa över järnvägen vid resecentrumet, men den passagen är inte anpassad för 

cyklister eller personer som har svårt att gå i trappor. De blir istället tvungna att ta en omväg 

för att ta sig ut till Östernäs. För att lösa detta problem hoppas Nordebo Snygg (2014) att det 

kan byggas en gång- och cykelpassage under järnvägen i närheten av stationshuset (Nordebo 

Snygg, intervjukälla, 2014). Enligt Berg (intervjukälla, 2014) knyter även en sådan passage 

Östernäs närmare resecentrumet och kollektivtrafiken. 

 I dagsläget är det ingen som vet hur idrottsdelen ska utformas. Det har funnits många 

diskussioner om huruvida bandyplanen skulle flyttas till området genom att bygga en 

inomhusarena eller om det skulle byggas en konstgräsplan för fotboll. Ingen av dessa idéer är 

dock aktuella i dagsläget. Det finns en detaljplan för ett idrottsområde med en parkering på 

Östernäs, men det finns inga ytterligare planer för den delen. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 

2014) 

4.3 Tänkta målgrupper 

Förhoppningsvis kommer området verka som en mötesplats där människor kan träffas, umgås 

och utöva olika aktiviteter. Östernäs kommer att bli en plats för alla Ljusdalsbor och övriga 

besökare. Själva parken är till stor del är anpassad för de som bor eller befinner sig i Ljusdal. 

Parken ska ses som ett komplement till handelsområdet som även är anpassat för dem som 

passerar förbi Ljusdal, exempelvis turister som är på väg till fjällen. (Berg, intervjukälla, 

2014; Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014).  

 Nordebo Snygg (2014) anser att utvecklingen har inriktat sig mycket på ungdomar trots 

att medborgardialogerna har varit öppna för alla åldrar. De flesta som medverkat vid 
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dialogerna har varit äldre, men de synpunkter som har kommit fram har varit från alla typer av 

åldersgrupper (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (2014) menar att parken kommer 

att bli en ganska given samlingspunkt för ungdomar. Han poängterar dock att parken och 

strandområdet byggs för att vara tillgängliga för alla. Det finns även en idé om att det kanske 

ska bli ett trådlöst nätverk på området och fibernätverk håller på att dras in på Östernäs (Berg, 

intervjukälla, 2014).  

 Nordebo Snygg (2014) menar att parken som helhet är riktad mot alla åldrar och den 

kommer att öka utbudet av gratisaktiviteter till allmänheten. Bland annat kommer det att 

finnas bouleplan och beachvolleybollplan, vilka vanligen används av olika åldersgrupper. 

Dessa planer har lagts bredvid varandra för att kunna mixa åldrarna. Sedan finns det även 

planer på att bygga en skatepark, och där är fokus mest på ungdomar (Nordebo Snygg, 

intervjukälla, 2014). 

 Badområdet har utformats för att området ska vara barnvänligt (Berg, intervjukälla, 2014; 

Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Nordebo Snygg (2014) förklarar därtill att badområdet 

har utvecklats för att även barnfamiljer som har det svårt ekonomiskt och kanske inte har råd 

med egen bil, ska kunna gå till en badplats och bada. Detta har även tagits hänsyn till då en 

lekplats ska finnas nära badplatsen samt genom att se till att det finns tillgång till toaletter 

(Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). När det gäller strandpromenaden har fokus varit på att 

den ska vara lättillgänglig. Därför har den anpassats så att de som har svårt att gå eller sitter i 

rullstol också ska kunna komma ner till vattnet (Berg, intervjukälla, 2014; Nordebo Snygg, 

intervjukälla, 2014). 

 Genom utvecklingen av Östernäs hoppas kommunen få turister att stanna till i Ljusdal, 

framförallt fjällturister som passerar Ljusdal på väg mot fjällen. Kommunen hoppas att 

turisterna ska kunna stanna till med barnen och sträcka på benen eller rasta hunden (Berg, 

intervjukälla, 2014; Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Nordebo Snygg (2014) tror dock 

inte att parken i sig är ett motiv nog för fjällturisterna att stanna, utan hon tror att ett 

handelsområde där fjällturisterna kan proviantera är väsentligt. Vidare tror hon att när 

fjällturisterna väl gör ett stopp under resan vill de ha flera anledningar till att stanna (Nordebo 

Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (intervjukälla, 2014) menar också att det även ska finnas 

möjlighet att både handla och äta på området. 

 Berg (2014) förklarar att det finns handelsutredningar som visar på att det finns ett 

nettoutflöde av handelsvaror i kommunen, vilket innebär att det i Ljusdal sker mindre handel 

än vad det finns handelsunderlag för med tanke på befolkningsstorleken. Detta gäller både 

dagligvaror och sällanköpsvaror. Invånarna väljer att åka till andra orter där utbudet är större 

och då passar de på att köpa den proviant som annars skulle ha köpts på hemorten den dagen. 

Tanken är att handelsområdet i Östernäs ska hjälpa till att förstärka utbudet i Ljusdal och 

återta en del av den handel som går förlorad. (Berg, intervjukälla, 2014). 

 Nordebo Snygg (2014) anser inte att utvecklingen av området i sig bidrar till att fler 

människor flyttar till Ljusdal. Däremot tror hon att den kan bidra till att invånare väljer att 

stanna kvar i Ljusdal eller att de som tidigare bott i Ljusdal flyttar tillbaka eftersom 

boendemiljön i Ljusdal blir bättre. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). 
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4.4 Utvecklingsprocessen 

Nordebo Snygg (2014) anger lokaliseringen som en av orsakerna till varför kommunen 

intresserar sig för att utveckla området då Östernäs ligger centralt och har dessutom 

vattenkontakt. Övriga områden med dessa förutsättningar är redan upptagna, medan Östernäs 

i princip är outnyttjat (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (intervjukälla, 2014) menar 

att lokaliseringen även medför fördelar då området är nära till kollektivtrafik och 

infrastruktur. 

 Nordebo Snygg (2014) förklarar att det var flera förutsättningar som behövde uppfyllas 

innan utvecklingsprocessen av området kunde starta. Dels behövde kommunen bli markägare 

av området, en detaljplan behövde utformas och sedan behövde politiken vara redo att fatta de 

beslut som krävs för att en utveckling av platsen kunde ske (Nordebo Snygg, intervjukälla, 

2014). För att köpet av marken skulle gå igenom behövde kommunen och Setra grupp som 

ägde marken komma överens om ett pris som passade för dem båda (Berg, intervjukälla, 

2014). Det har sedan tagit tid att miljösanera området, utforma detaljplaner och skapa 

förutsättningar för att utforma området till något annat än industriområde (Berg, intervjukälla, 

2014). Nordebo Snygg (intervjukälla, 2014) menar att kommunen även väntar på att 

pantcentralen och timmeromlastningen omlokaliseras. Pantcentralen flyttar först i oktober 

2014.  

 När saneringen var avklarad och kommunen köpt marken arbetade kommunen på ett 

planprogram med grövre skisser över vad de ville göra med området. Under detta arbete hölls 

en första medborgardialog där medborgarna fick vara med och uttrycka sina åsikter. Det 

arbetet resulterade i att området delades in i tre delar med olika detaljplaner. I ett senare skede 

av arbetet med detaljplanerna användes fler medborgardialoger som skedde i alla 

kommundelar och var öppna för alla. (Berg, intervjukälla, 2014) 

 Berg (intervjukälla, 2014) förklarar att en bred samling av människor medverkade på 

medborgardialogerna både privatpersoner, organisationer och företag. Förutom det menar 

Nordebo Snygg (intervjukälla, 2014) att även att politiker, tjänstemän och 

idrottsorganisationer har kunnat påverka. Berg (2014) förklarar att de företag som deltog i 

första hand var företag som själva ville etablera sig på området, men i andra hand också 

företag vilka ser utvecklingen av Östernäs som ett sätt att stärka deras egna befintliga 

förutsättningar genom att Ljusdal blir en starkare handelsort. Exempelvis är ägaren av marken 

väster om Östernäs mån om att det området knyts samman med handelsområdet. Vid 

utformandet av handelsområdet har kommunen därför arbetat med att knyta samman Östernäs 

med området västerut (Berg, intervjukälla, 2014).  

 Utvecklingen av parkområdet har styrts mycket av de åsikter som har framkommit vid 

medborgardialogerna. Vid planeringen av parkområdet har kommunen tagit in konsulter, som 

har tagit inspiration av Sandgrundsparken i Karlstad och Vintevikens trädgård i Stockholm 

när de arbetat med utformandet av parken i Östernäs. De personer som har arbetat med 

skateparken har tagit inspiration från betongdelen av skateparken i Hudiksvall. Hudiksvall har 

valts som en inspirationskälla eftersom den skateparken ligger närmast Ljusdal i dagsläget 

samt eftersom den bedöms att vara en väldigt lyckad sportpark. (Nordebo Snygg, 

intervjukälla, 2014) 
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 Berg (2014) informerar att vid utvecklingen av handelsområdet har kommunen beslutat 

för att använda en samverkanspartner. Det samverkanspartnerskapet har via upphandlingar 

tillslut tilldelats företaget PEAB som tillsammans med kommunen ska hitta en lösning om hur 

handelsområdet ska utvecklas för att lyckas. PEAB kommer att teckna ett exploateringsavtal 

med kommunen, vilket i princip innebär att företaget köper marken av kommunen och att det 

då ansvarar för byggnationen av handelsområdet samt att finna potentiella hyresgäster. 

Kommunen har tagit på sig ansvaret att lösa infrastrukturfrågan i området. Kommunen bygger 

en väg från Sjulhamregatan in i området och det ska även byggas en planskildhet mellan 

järnvägen och Smedgatan öster om Östernäs, vilket innebär att vägen kommer gå under 

järnvägen. Det är även tänkt att det ska gå en busslinje till Östernäs. (Berg, intervjukälla, 

2014) 

 Nordebo Snygg menar att det behövs intressenter som vill driva handel på Östernäs för 

att ett handelsområde ska kunna byggas (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (2014) 

menar att utvecklingsprocessen av handelsområdet har tagit längre tid än vad kommunen hade 

tänkt att det skulle göra. Det beror dels på att intressenter från handeln gärna vill ha en 

avskildhet mellan järnvägen och vägen in i området. Därtill har i stort sett alla parter varit 

överens om att virkesomlastningen måste flyttas, vilket även är ett villkor från potentiella 

hyresgäster till handelsområdet. Det är ett problem som har jobbats med länge och har varit 

svårt att lösa. Det har gjorts förstudier av ungefär tjugo olika platser som virkesomlastningen 

skulle kunna omlokaliseras till, men de flesta av dessa alternativ har fallerat av olika 

anledningar. Vid intervjutillfället återstår det en plats som både kommunen och näringslivet 

står bakom, vilket innebär att det finns förutsättningar för att lösa problemet (Berg, 

intervjukälla, 2014). 

4.5 Känsla för Östernäs 

Enligt Nordebo Snygg (2014) passerar många människor Östernäs när de använder gång- och 

cykelvägen runt Kyrksjön, men ingen besöker området. Området har varit otillgängligt och 

allmänheten har inte känt sig inbjuden att gå där. Hon anser inte att det beror på att Östernäs 

har varit otillgängligt i praktiken, utan snarare på att området har upplevts industriellt trots att 

det inte förekommit industriverksamhet på platsen på flera år, förutom pantcentralen 

(Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (intervjukälla, 2014) beskriver att det fanns 

betongstolpar och halvt förfallna byggnader på området.  

 Nordebo Snygg (2014) anser att uppfattningen om Östernäs definitivt kommer förändras 

efter platsutvecklingen. Östernäs har nästan varit ett skällsord i kommunen eftersom det har 

pågått diskussioner om området under en lång period utan att någon förändring har skett i 

området. Hon hoppas att det kommer att finnas en mer positiv bild av området när parken är 

klar. Redan nu, när kommunaltjänstemännen jobbar i området, möter de folk som går runt 

Kyrksjön och som uttrycker att det är kul att någonting händer i området (Nordebo Snygg, 

intervjukälla, 2014). Berg (2014) är också av samma uppfattning. Han tror att utvecklingen av 

Östernäs ska leda till att invånarna kommer se området som en resurs istället för en skamfläck 

för Ljusdal. Han är också av den uppfattningen att oavsett om inte alla eller ens någon anser 

att Östernäs utvecklas exakt som man vill, är alla glada för att det sker en utveckling av 

platsen (Berg, intervjukälla, 2014). 
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 Nordebo Snygg (2014) menar dock att en park som ligger för sig självt utan kontakt med 

bostäder ger en otrygghet på kvällar och nätter. Östernäs ligger i ett område där det inte finns 

särskilt mycket folk nattetid. Därför hade hon önskat att de kunde ha byggt bostäder på 

Östernäs också för att få en större trygghet dygnet runt. Bostäderna skulle även ha blivit 

attraktiva eftersom de skulle ha fått sjöutsikt. (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). 

 Nordbo Snygg (intervjukälla, 2014) tror att handelsområdet är av större vikt än parken för 

att synen på Ljusdal som helhet ska förändras. Berg (2014) menar att det kommer att bli en 

helt annan vy i Ljusdal efter att utvecklingen av Östernäs är klar. Träpromenaden vid stranden 

med all sin belysning kommer att ha funktionen av ett litet skyltfönster när folk åker förbi 

Ljusdal. Han menar att utvecklingen av området absolut kommer att förändra hur folk ser på 

Ljusdal då de olika sidorna av järnvägen knyts ihop och centrum förtätas (Berg, intervjukälla, 

2014). 

4.6 Marknadsföring 

Nordebo Snygg (2014) anser att utvecklingen av Östernäs borde marknadsföras. Hon menar 

att det redan nu finns de som är intresserade av att komma och se på området när det är klart, 

bland annat grannkommunerna Bollnäs och Hudiksvall är väldigt intresserade. Vidare tror 

hon att strandpromenaden kommer marknadsföras. Sedan tycker hon att skateparken borde 

marknadsföras om den blir klar eftersom det är en attraktion som folk åker längre till för att 

besöka (Nordebo Snygg, intervjukälla, 2014). Berg (2014) menar att Östernäs till viss del 

marknadsför sig självt eftersom förändringen kommer att vara påtaglig. När parken och 

strandpromenaden är färdigbyggda tror han att det kommer bli någon typ av 

invigningsceremoni. Kommunen kommer även att lägga ut information på sin hemsida och på 

sociala medier och förmodligen tidningarna att skriva om Östernäs (Berg, intervjukälla, 

2014). 

 När det gäller handelsområdet kommer inte kommunen att sörja för invigning eller 

liknande. Förmodligen kommer de som ska bygga och driva handelsområdet att vilja 

marknadsföra handelsverksamheten.  (Berg, intervjukälla, 2014) 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION AV PLATSKÄNSLA OCH 

UTVECKLING 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten från kapitel fyra mot tidigare forskning från 

kapitel två. Kapitlet börjar med en analys och diskussion om hur kommunen anpassat sig mot 

olika målgrupper. Efter det följer en analys och diskussion om platskänsla och hur den 

förändras genom platsutvecklingen. Sedan följer en del där utvecklingsprocessen och 

synsättet på platsen diskuteras och analyseras. Kapitlet avslutas sedan med en kort analys och 

diskussion om marknadsföring. 

5.1 Anpassning efter målgrupper 

I resultatet lyfts området fram som främst anpassats för boende och besökare. De aspekter 

som utvecklas i området överensstämmer mycket med de aspekter som invånare anser viktiga 

med sina områden (se Stephenson, 2010). Speciell natur är en av de aspekter som lyfts fram i 

Stephensons (2010) undersökning. Östernäs har en speciell natur eftersom det ligger nära en 

sjö och det utvecklas ett stort parkområde där. Sinnesupplevelser är också en aspekt som är 

viktigt för lokalbefolkning (Stephenson, 2010). Parkområdet och närheten till vatten kan vara 

aspekter som påverkar folks sinnesupplevelse av Östernäs, att det känns avslappnande och 

rogivande.  

 Känsla av tillhörighet är också viktig för lokalinvånare (Stephenson, 2010). Det är något 

som kommunen har verkat sträva efter i utvecklingen av Östernäs. Dels har de valt att 

utveckla området på grund av det centrala läget, vilket underlättar tillgängligheten för 

allmänheten. Kommunen jobbar också med passager över järnvägen för att Östernäs ska bli 

en lättillgänglig plats. Därtill är platsen anpassat för personer med funktionshinder, det skapas 

aktivitetsytor riktade mot olika åldersgrupper och kommunikationen till området kommer att 

utvecklas. Allt detta kommer att öka tillgängligheten och möjligheten för folk att besöka 

platsen, vilket innebär att fler kan besöka platsen och skapa en relation till den. Möjligheten 

för folk att skapa en tillhörighet till platsen ökar. Möjligtvis skulle människor som bor i 

byarna runtomkring Ljusdal inte känna sig tillhöriga till Östernäs eftersom de måste ta sig in i 

Ljusdal för att kunna nyttja området. Samtidigt talar byggandet av väg, parkering och insatt 

busslinje för att kommunen även försöker göra platsen tillgänglig för de som inte bor i 

centrala Ljusdal. 

 Östernäs kan bjuda på många aktiviteter genom handelsområdet och idrottsområdet och 

eftersom det anläggs flera aktivitetsytor i parken. Aktiviteter ökar lokalbefolkningens känsla 

för platsen (Stephenson, 2010). Det finns ändå flera aspekter som är viktiga för lokalbor som 

kommunen inte utvecklar, bland annat tar Stephenson (2010) upp att lokalbefolkningen 

värdesätter historiska strukturer och drag. Det är något som kommunen kunde utveckla på 

platsen. Det finns en historisk byggnad på Östernäs som inte får rivas och den kunde förvaltas 

som ett historiskt kulturmärke. I dagsläget känns det som att byggnaden är mer en påtvingad 

rest än ett verktyg för att bevara en del av platsens historia. 

 Det framstår inte som ett mål för platsutvecklingen att locka fler turister till Ljusdal, utan 

snarare ska turister stanna till i Ljusdal på väg till andra orter. Vid jämförelse av de faktorer 

som turister vill ha när de reser till landsorter (se Murphy och Williams, 1999) med de 
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faktorer som utvecklas på Östernäs verkar det finnas en utveckling av området som stämmer 

överens med det turister efterfrågar. I kommunen anses det att utvecklingen av Östernäs 

kommer att förbättra utseendet på Ljusdal, vilket kan vara viktigt eftersom turisterna vill se 

vackra landskap (Murphy och Williams, 1999). Handelsområdet och aktivitetsområdet 

kommer öka tillgången på roliga aktiviteter (Murphy och Williams, 1999) att göra i Ljusdal, 

både när det gäller shopping och utomhusaktiviteter.  

 Utvecklingen verkar redan vara anpassad efter turister till viss del även om detta inte är 

ett medvetet val. Det vore då intressant att veta varför det finns en skillnad i kommunens 

tankar om vad som lockar turister och vad forskningen visar på att landsbygdsturister söker på 

ett resmål.  Kanske det beror på att det oftast inte forskats på platsutveckling kopplats till 

platskänsla för olika målgrupper (Manzo och Perkins, 2006). Det har skett en anpassning mot 

vissa målgrupper genom att platsen utformas på ett visst sätt, exempelvis mot ungdomar om 

skateparken byggs. Däremot verkar kommunen inte vara medveten om vad grupper som de 

inte inriktat utvecklingen på söker, exempelvis vad turister efterfrågar. Det i sig medför att 

kommunen kanske inte är medveten om hur anpassad platsen blir för dessa grupper.    

 Förutom att det sker en anpassning mot vissa målgrupper sker det även en uteslutning av 

andra grupper av människor eftersom andra möjliga utformningar av platsen väljs bort 

(Forsberg, 2005). På Östernäs har kommunen valt bort en framtid med bostäder eftersom de 

inte har valt att sanera marken ytterligare. När kommunen gör detta val kan det utesluta vissa 

målgrupper såsom immigranter. Dessutom kan området bli otryggt nattetid, vilket innebär att 

vissa målgrupper kanske undviker området när det blir kväll och natt för att det inte känns 

tryggt. Det kan vara att anpassning mot olika målgrupper är svårt att göra eftersom det finns 

lite forskning om det. Det innebär att kommunen själv måste bekosta studier om vilka 

aspekter som är viktiga för olika grupper av människor vid platsutveckling, vilket är för dyrt 

(Manzo och Perkins, 2006). 

 När det gäller anpassning för olika åldersgrupper framhäver kommunen ungdomar som 

den grupp vilken Östernäs anpassats mest för. Det överensstämmer med Goodwin och 

Youngs (2013) kriterier för vad olika åldersgrupper värdesätter mest. Faktorerna strand, 

kollektivtrafik, närhet till stad och shopping samt skatepark är delar som ungdomar 

värdesätter (Goodwin och Young, 2013) och som Östernäs kommer att uppfylla om 

skateparken blir byggd. När det gäller faktorn grannar (Goodwin och Young, 2013), kommer 

inte Östernäsområdet erbjuda bostäder, vilket medför att den faktorn inte påverkas av 

platsutvecklingen. De vuxna värdesatte stranden mest (Goodwin och Young, 2013). Eftersom 

stranden blir barnanpassad i Östernäs kan den även passa för vuxna som har med sig sina 

barn. Andra faktorer som är viktiga för vuxna är lokaltrafik och shopping (Goodwin och 

Young, 2013). Utbudet för shopping kommer öka i området och det kommer att gå bussar 

genom området vilket gör det möjligt att använda lokaltrafik för att ta sig ut till Östernäs. 

 De viktigaste faktorerna för barn är shopping och parker (Goodwin och Young, 2013), 

vilka är faktorer som platsutvecklingen av Östernäsområdet kommer att förbättra inom 

Ljusdal. I kommunen fokuserar de specifikt på en barnanpassad badplats. Badplats var dock 

inget som barn tog upp i Goodwin och Youngs (2013) undersökning, men det berodde på att 

barn i det undersökta området inte hade fått simundervisning. Därför kan badplatsen i Ljusdal 

vara en viktig faktor för barn. Ett problem gällande platsutveckling är att de flesta 
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undersökningarna är gjorda om specifika platser vilket medför att faktorer såsom att barn inte 

har råd med simskola på en plats, påverkar resultatet om vad barn anser viktiga vid 

platsutveckling. 

5.2 Platskänsla under utvecklingen 

Platskänslan för Östernäs innan platsutvecklingen har enligt kommunen varit negativ. Därmed 

kan det ifrågasättas om Östernäs under de senaste åren ens betraktas som en plats eftersom 

platsen inte har haft någon mening/syfte och definitionen av plats är ”a meaningful location” 

(Cresswell, 2004). Östernäs har kanske istället varit ett rum där människors subjektiva 

upplevelser inte har varit delaktiga. Detta skulle dock innebära att Östernäs inte har väckt 

känslor hos kommuninvånarna. Som det går att se från studieresultaten, verkar platsen ha haft 

känslor stämplade på sig även om den i princip har varit outnyttjad.  

 Östernäs har uppfattats som Ljusdals skamfläck vilket medför en negativ påverkan på 

ljusdalsbornas ”place identity”. Denna plats ger en mer negativa syn på Ljusdal, vilket 

innebär att de som identifierar sig med Ljusdal även till viss del blir identifierade med detta 

område. Det kan också frågas om någon har identifierat sig med platsen Östernäs. Detta är 

inte troligt eftersom det har varit en negativ syn på platsen och det skulle påverka personens 

”place identity” väldigt negativt. Östernäs har inte heller haft någon hög ”place dependence”, 

eftersom platsen inte har varit behövd utan snarare outnyttjad. Människors ”place attachment” 

har funnits då människor har haft subjektiva upplevelser av platsen. Samtidigt har många bara 

passerat förbi platsen och frågan är då hur många som har reflekterat över platsen och haft 

känslor om platsen. Den ”place attachment” som har funnits är att Östernäs har ingett en 

känsla av förfall och gammalt industriområde, vilket ger en mycket negativ känsla för platsen. 

Därmed kan platskänslan, ”sense of place”, sammanfattas som negativ före utvecklingen. 

 Redan under utvecklingens gång har kommunen uppfattat en förändring i människors 

känsla för platsen. Detta märks eftersom folk uttrycker att det är trevligt att det sker en 

utveckling av området. Därför verkar det som att platsens ”place attachment” är på uppgång. 

Det visar hur direkt platskänsla kan påverkas av platsutveckling och varför det är viktigt att 

forska om sambandet mellan dessa två fenomen. Vid närmare studie av vilka aspekter på 

platsen som förändras är lokaliseringen densamma, däremot förändras utformningen av 

platsen och då också känslan för platsen.  

 Efter platsutvecklingen tror kommunen att Östernäs kommer att bli en resurs, vilket 

innebär att platsens ”place dependence” kommer att öka. Bland annat kommer de barnfamiljer 

som har det svårt ekonomiskt att vara beroende av platsen på grund av möjligheten att besöka 

en badplats och skateparken kommer vara ett behov för dem som åker skateboard ifall den 

byggs. Det medför att flera olika grupper av människor kommer att skapa ett beroende till 

platsen för att kunna utöva aktiviteter som är viktiga för dem.  

 Kommunen tror att synen på Ljusdal kommer att bli mer positiv, vilket innebär att ”place 

identity” kommer att öka för dem som identifierar sig med platsen Ljusdal. Utvecklingen av 

Östernäs medför att människor kan börja identifiera sig med platsen. Alltså kommer ”sense of 

place” att bli mer positiv efter platsutvecklingen och folk kommer förmodligen att få starkare 

band till Ljusdal och Östernäs. Däremot kommer området kanske kännas som en osäker plats 

nattetid. Alltså kan ”sense of place” variera över dygnet.  
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5.3 Möjligheter att påverka utvecklingsprocessen 

När det gäller strategier som kommuner använder, uppfyller utvecklingen av Östernäs den 

första strategin att skapa helt nya associationer till platsen (Heldt Cassel, 2008). Kommunen 

vill att platsen ska förändras från skamfläck till något att vara stolt över. För att skapa en 

gemensam identitet i kommuner var en strategi att använda intressegrupper vid utveckling i 

studien av Heldt Cassel (2008), vilket Ljusdals kommun har uppnått genom 

medborgardialogerna. 

 Trots att invånare har varit delaktiga under utvecklingsprocessen kan det vara svårt att 

veta hur platsen ska utvecklas för att bli mer attraktiv. Det är lätt att försöka leta en korrekt 

uppfattning om vad som gör platsen attraktiv, istället för att acceptera att det finns olika 

synsätt på platsers attraktivitet (Lysgård och Cruickshank, 2012). Vid utveckling av Östernäs 

har båda synsätten för hur en plats kan betraktas som ”the autonomous place” och ”the 

residential place” varit delaktiga vid utvecklingen eftersom man utvecklat platsen både ur ett 

konkurensperspektiv men även ur ett perspektiv där platsen i sig har ett värde för invånarna. 

 Perspektivet att regioner behöver tävla med varandra (Westholm, 2008) uttrycks då 

kommunen arbetar för att vinna tillbaka en del av den handel som de förlorar till andra orter. 

Detta perspektiv märks även genom att kommunen vill locka fjällturister att stanna till i 

Ljusdal på vägen upp till fjällen. Om man betraktar Östernäs utifrån dessa aspekter kan man 

betrakta platsen som ”the autonomous place” där man försöker locka till sig entreprenörer 

som ska driva handel samt turister och lokalbefolkning som ska handla på området (Lysgård 

och Cruickshank, 2012). Det visar sig eftersom entreprenörer som företag och organisationer 

deltagit i medborgardialogerna. Det går också att se detta perspektiv när det gäller byggandet 

av en skatepark. Eftersom en skatepark är en attraktion som målgruppen åker för att besöka. 

Östernäs har anpassats för att konkurrera med andra marknader, vilket visar att Östernäs är en 

del av en större ekonomisk arena (Westholm, 2008) och att Östernäs behöver hävda sig på en 

ekonomisk marknad. Detta bekräftas även när Berg förklarar att kommunen i och med 

utvecklingen av Östernäsområdet hoppas kunna hämta tillbaka det utflöde av pengar som går 

till andra handelsorter med större utbud. 

 Även parkområdet kan ses som ”the autonomous place” eftersom den också ska locka 

människor att komma till platsen. Här är det främst lokalinvånare som är målgruppen, men 

med parken försöker kommunen anpassa platsen för olika ålderskategorier. På det viset kan 

man se det som att parken är till för att många olika människor ska kunna besöka den. 

Samtidigt är parken inte en lika självklar enhet på den konkurrerande marknaden. Bland annat 

tror Nordebo Snygg att parken i sig inte kommer att få turister att stanna till i Ljusdal eller 

påverka inflyttningen markant. Det talar emot att parken uppfattas som ”the autonomous 

place”. 

 Kommunen anser att boendemiljön i Ljusdal kommer öka när Östernäs rustas upp, vilket 

talar mer för perspektivet ”the residential place”. De fördelar med området som tas upp, 

exempelvis närhet till vatten, till centrum och kollektivtrafik är faktorer som värdesätts i 

synsättet ”the residential place” (Lysgård och Cruickshank, 2012). Det är då främst kvalitén 

på fritidsområden i kommunen som ökar eftersom parken kommer att bli Ljusdals största och 

mest innehållsrika park. Oavsett vilken av dessa två förhållningssätt till Östernäs som 

dominerar finns de båda representerade. Eftersom inget synsätt har uteslutits kan platsen 
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nyttjas för fler ändamål än om endast ett synsätt hade dominerat, vilket innebär att 

utvecklingen av Östernäs anpassats efter flera synsätt som människor kan ha av platsen.  

 Även om alla inte får som de vill när platsen utvecklas, anser kommunen att invånarna 

tycker att utvecklingen i sig är viktig. Kommunen har tagit in konsulenter för att rita upp 

förslag på hur parken ska se ut, men även andra intressenter och invånare har varit delaktiga. 

Detta är bra då det skapar en gemensam identitet och positiv anda om platsutvecklingen 

(Heldt Cassel, 2008). Experter får oftare utforma utveckling än lokalbor enligt Stephenson, 

2010, men i detta fall har dock lokalborna också haft en inverkan.   

 Samtidigt kan man fråga sig vilka som inte har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. 

Medborgardialogerna har skett i kommunen vilket medför att de utanför kommunen, 

exempelvis turister eller potentiella kunder från Härjedalen, har haft svårare att påverka. Nu 

har utvecklingen riktat sig mest mot boende och besökare. Frågan är om det har varit möjligt 

att låta besökare vara delaktiga i utvecklingsprocessen och om det alls är relevant för att 

utvecklingen ska få en bra inriktning mot besökare. Det finns alltså en geografisk begränsning 

i vilka som har haft möjlighet att påverka. Det har i detta fall varit människor inom 

kommunen som har kunnat påverka via medborgardialoger. Dessutom har delaktigheten i 

utvecklingen bestämts eftersom kommunen riktar utvecklingen mot vissa målgrupper. Det 

innebär att de grupper som inte är målgrupper inte har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. 

5.4 Marknadsföring 

I denna studie använder kommunen inte marknadsföring som platsutvecklingsstrategi (Heldt 

Cassel, 2008), speciellt inte i den bemärkelsen att den riktar sig mot specifika grupper (Ek och 

Hultman, 2007). Information om platsutvecklingen är inte riktad mot externa områden, vilket 

är det vanligaste (Ek och Hultman, 2007). Den interna marknadsföringen kommer inte att 

vara stor trots att den är viktig enligt Heldt Cassel (2008). Däremot tror kommunen att den 

mer positiva bilden av kommunen efter platsutvecklingen kommer ut ändå i och med att 

tidningarna skriver om platsen och invigningsceremoni. Det intressanta är att kommunen 

anser att det borde marknadsföras, och då framförallt för dem som kan nyttja skateparken.   

 Vilka är det då som kommer att nås av informationen om platsutvecklingen som 

kommunen skriver på sin hemsida och på sociala medier? De som inte har tillgång till dator 

borde ha svårt att komma åt denna information. Samtidigt kan det även handla om vilka som 

besöker kommunens hemsida eller kommunens sidor på olika sociala medier. Gällande 

tidningsartiklar, kan det frågas vilka tidningar som kommer att skriva om platsutvecklingen 

och om informationens spridning begränsas geografiskt beroende på tidningens upplaga. 

Därför kan man säga att platsutvecklingen endast marknadsförs i kommunen och närliggande 

områden där tidningarna väljer att skriva om händelsen. Därtill behöver det även frågas hur 

många som läser dessa tidningar och vilka grupper av människor de tillhör. 
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6. SLUTSATS  

Östernäs anpassas mest för invånarna och då främst ungdomar. Samtidigt kan den 

anpassningen bli starkare genom förvaltning av historiska platser, vilket i tidigare studier visat 

sig vara en faktor som är viktig för lokalbefolkning. Östernäs är inte tänkt att locka turister till 

Ljusdal utan mer tänkt som ett stopp för turister på väg till fjällen. Utvecklingen av platsen 

medför att viktiga aspekter för landsbygdsturister ökar på platsen. Det visar att kommunen 

endast har tagit reda på vad målgrupperna anser viktiga vid utformningen av platsen och 

därmed uteslutit andra grupper av människor. Samtidigt finns det målgrupper som 

utvecklingen av Östernäs utesluter, bland annat immigranter.  

 Platskänsla påverkas direkt av platsutveckling. Redan under utvecklingsprocessen 

förändrades den negativa bilden av platsen till en mer positiv syn. Beroendet och 

identifieringen med platsen kommer också öka när platsen är färdigutvecklad. Platskänslan 

kan även variera under dygnet då platsen kan uppfattas som osäkrare nattetid. Detta visar på 

vikten av forskning på platskänsla vid platsutveckling. Dessutom behöver begreppen gällande 

platskänsla definieras bättre och få erkännande eftersom dessa begrepp är centrala för att 

kunna diskutera platskänsla.   

 Kommunen har försökt skapa nya associationer till platsen. Eftersom kommunen har 

använt medborgardialoger har det medfört att de har goda möjligheter för att skapa en 

gemensam identitet gällande området. Både synsättet ”the autonomous place” och ”the 

residential place” har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. Det syns också eftersom både 

invånare och företag har varit inblandade i medborgardialogerna. Målgruppen har varit 

invånare och besökare. Invånarna har haft möjlighet att påverka men det har inte varit lika 

självklart att besökare eller fjällturister har kunnat påverka. Det har skett en begränsning 

utifrån de målgrupper som kommunen riktat in sig på. Övriga grupper av människor har inte 

kunnat påverka utvecklingen. Dessutom har inte alla målgrupperna haft möjlighet att påverka 

eftersom det har skett en geografisk begränsning, i detta fall har det varit begränsat till inom 

kommunen. 

 Marknadsföring används inte som en utvecklingsstrategi vid denna platsutveckling. 

Frågan är därför vilka som nås av informationen om platsutvecklingen. Det begränsas 

geografiskt till vilka som passerar Ljusdal och ser utvecklingen samt hur långt ifrån Ljusdal 

som det kommer skrivas i tidningar om utvecklingen. Samtidigt sker det en begränsning 

gällande vilka grupper av människor som kommer åt informationen på kommunens hemsida 

och sociala medier. 

6.1 Framtida forskning 

Ett intressant område att studera vidare inom är hur viktiga historiska faktorer är för olika 

grupper av människor samt vad historiska faktorer innebär för människors platskänsla. I 

denna undersökning sker inga satsningar på den historiska byggnaden. Därför vore det 

intressant att veta hur viktig historiska aspekter är för platskänsla. Det vore även intressant att 

göra en jämförande studie mellan de som utvecklar platsen och de som använder platsen. 

Förändras platskänslan på det sätt som utformarna tänkt sig? 

 Under denna studie förändrades platskänsla utifrån att utformningen på platsen 

förändrades. Det vore intressant att undersöka kopplingen mellan olika aspekter av plats och 

hur platskänslan förändras. Hur påverkar lokalisering och utformning platskänsla? I denna 
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studie anser man att platsen kan kännas osäker nattetid. Det vore därför intressant att studera 

hur platskänslan varierar över dygnet.  
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Bilaga 1 - intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

Berätta kort om Östernäsområdet innan utvecklingen 

Berätta kort om hur platsen kommer att utvecklas 

 

Nedan följer Tematisk frågor med Uppföljningsfrågor: 

 

Vad initierade utvecklingen av Östernäsområdet? 

Varför sker en utveckling av Östernäsområdet? 

Varför har man valt att utveckla just detta område? 

Varför just nu och inte tidigare/senare?  

Vilka är förutsättningarna för att utvecklingen ska kunna ske? 

 

Hur betraktas området? 

Hur har området betraktats innan utvecklingen? 

Hur kommer det att betraktas efter utvecklingen? 

Har kommunen haft någon förebild vid utvecklingen av området? 

Kommer platsutvecklingen förändra hur man ser på Ljusdal och Östernäs? I så fall på vilket 

sätt? 

 

Har platsen utvecklats för specifika målgrupper 

För vilka målgrupper ska platsen utvecklats?  

Hur har den utvecklats för de målgrupperna? 

Varför identifieras just dessa målgrupper? 

Vilka använde platsen innan utvecklingen? 

Vilka kommer kunna använda platsen efter utvecklingen?  

Har målgrupperna haft möjlighet att inverka på utvecklingen av Östernäs? I så fall på vilket 

sätt? Om inte, vad har medfört det beslutet? 

Vilka har varit delaktiga i att påverka områdets utveckling (kommunpolitiker, företag etc.)? 

 

Hur marknadsförs platsutvecklingen? 

Vilka utvecklingsprojekt i området kommer att marknadsföras? 

Hur kommer information om utvecklingen av området att nå ut till de olika målgrupperna? 

Har ni redan fått någon respons om utvecklingen av någon av målgrupperna? På vilket sätt? 


	947 gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 947




