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ABSTRACT 

Grönvall, S. & Thor, L. 2015. Känner du dig hemma här? – Känsla för platsen i Gottsunda 

och Sunnersta. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

Denna uppsats handlar om känslan för platsen där man bor. Genom att ta avstamp i att 

segregation existerar undersöker uppsatsen om människors känsla för platsen är annorlunda 

beroende på området de lever i. Detta innebär både förklaringar till att människor trivs där de 

bor samt identitet till platsen och hemmahörande. För att undersöka detta har stadsdelarna 

Gottsunda och Sunnersta undersökts. Dessa två bostadsområden ligger geografiskt nära 

varandra i Uppsala men skiljer sig åt när det gäller ekonomiska och sociala förutsättningar. 

Sunnersta är ett villaområde med hög medelinkomst och låg arbetslöshet. Gottsunda är ett 

område där största delen består utav hyreslägenheter där invånarna har en relativt låg 

medelinkomst och hög arbetslöshet. Det empiriska materialet har samlats in framförallt 

genom promenerande intervjuer och har analyserats utifrån förklaringsmodeller som beskriver 

trivsel på platsen samt teorier om plats, identitet och platsidentitet. Slutsatsen är att känslan 

för platsen varierar med hur människor identifierar sig med, och upplever, en plats. Detta 

beror på sammanhang och gemenskap men också till stor del på platsens utformning vilket i 

sin tur varierar beroende på om det är ett resursstarkt eller resurssvagt område. Detta innebär 

att skillnaden i känslan för platsen mellan områdena snarare kan vara en indirekt, än en direkt, 

följd av en segregerad miljö. 
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1 INLEDNING 

 

Rika områden blir rikare – invandrartäta får fler invandrare (Örstadius, 2015) är rubriken på 

en artikel publicerad i Dagens Nyheter i mars år 2015.  Artikeln handlar om hur den etniska 

och ekonomiska segregeringen ökar i Sverige och kommer fortsätta öka i framtiden. 

Segregering innebär att grupper i samhället bor geografiskt och socialt åtskilda i en stad 

samtidigt som det finns dynamik och processer som upprätthåller avskildheten (Magnusson, 

2001, s.16-24). Segregation medför att personer med liknande bakgrund i större utsträckning 

bor i samma område och det sägs spegla gemensamma preferenser hos befolkningen samt 

visar ofta på barriärer mellan olika grupper i samhället (Magnusson, 2001, s.16-24). 

Segregation utmärker sig genom att det finns kluster med resursstarka områden där andelen 

personer med utländsk bakgrund i regel är låg, dessa är också ofta villaområden (Örstadius, 

2015). Samtidigt finns det resurssvaga områden, ofta miljonprogramsområden, där andelen 

invandrare vanligtvis är hög (Örstadius, 2015).  

 Med den ojämna befolkningsspridning som uppstår av segregering finns det möjlighet att 

uppdelningen av staden även kommer skapa ett differentierat socialt klimat. Eftersom det 

skapar områden med skillnader i resursmässiga, etniska och sociala förutsättningar borde det 

påverka människor som bor i dessa områden och hur de uppfattar stadsdelen. Om segregation 

påverkar människors känsla för sina bostadsområden, hur sker i sådana fall denna påverkan? 

Hur påverkas uppfattningen om området och vilka preferenser som är viktigast med 

stadsdelen? Är anknytningen till platsen eller anknytningen till de som bor i närheten 

annorlunda? Vi vill undersöka denna påverkan genom att se hur människor upplever sitt 

bostadsområde och om det skiljer sig beroende på om det är ett resursstarkt eller ett 

resurssvagt område.  

 Genom att undersöka stadsdelarna Sunnersta och Gottsunda som angränsar till varandra i 

södra delen av Uppsala är förhoppningen att kunna urskilja skillnader och likheter i hur 

människorna utvecklar känslor för sina bostadsområden. I Gottsunda är andelen 

arbetssökande 19 procent av invånarna, vilket är högre än genomsnittet i Uppsala, 

medelinkomsten relativt låg och 66 procent bor i en hyresrätt (Uppsala kommun, 2014). 

Gottsunda betraktas därmed som ett resurssvagt område, framförallt i förhållande till 

Sunnersta som är ett resursstarkt område. I Sunnersta har 97 procent av befolkningen ett 

arbete, medelinkomsten är i jämförelse med Uppsala i stort hög och 91 procent bor i en 

äganderätt (Uppsala kommun, 2014). Utifrån intervjuer med personer som bor i de båda 

områdena är förhoppningen att fånga känslan av hur de upplever sitt bostadsområde och 

identifierar sig till det samt vidare belysa skillnader beroende på om området är resursstarkt 

eller resurssvagt. För att kunna undersöka människors anknytningar och känslor till den 

stadsdel de bor i används teoretiska förklaringsmodeller och begrepp för att underlätta 

tolkning av verbalt beskrivna platsmässiga upplevelser och känslor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra vad människor i Gottsunda och Sunnersta har 

för upplevelser av, samt hur de relaterar till, sitt bostadsområde, vad som får människor att 

bosätta sig där samt vad som får dem att stanna. Vidare ämnar uppsatsen studera huruvida 

personerna i områdena känner tillhörighet och hemmahörande till platsen samt gemenskap 

med andra boende i området. Genom att göra en jämförande studie mellan Gottsunda och 

Sunnersta syftar uppsatsen till att undersöka och analysera om det existerar differenser i 

sådana typer av erfarenheter mellan områdena. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

 Vad får människor att stanna och trivas i Gottsunda respektive Sunnersta?  

 Hur beskriver personer som är bosatta i de båda områdena sitt bostadsområde? 

o Vad är mest framträdande? 

 Känner personerna tillhörighet till det område där de bor, och i sådana fall, vad skapar 

denna känsla? 

1.2 Omfång och fokus 

Uppsatsen begränsas till att studera två områden i Uppsala och ämnar att i huvudsak diskutera 

vilka faktorer som påverkar hur platsen upplevs för de personer som bor i Sunnersta och 

Gottsunda. De båda områdena skiljer sig åt ur sociala, ekonomiska och etniska aspekter och är 

områden som är karaktäristiska för en segregerad stad. Uppsatsen genomsyras därför av den 

segregerade situationen som råder mellan de två områdena. Segregering bör förklaras och 

förstås utifrån en hel stads uppdelningar i termer av varierande ekonomiska förutsättningar 

och sociala bakgrunder. Förhoppningen är, trots detta, att kunna lyfta ett perspektiv på 

segregering även om uppsatsen är begränsad till att undersöka enbart två bostadsområden. 

 Uppsatsen är en kvalitativ studie och empirin är inhämtad med hjälp av intervjuer med 

personer från de båda områdena. För att få en bild av vilka människor som intervjuats 

presenteras kön, ålder och bostadssituation. Detta är dock inget som kommer att tas i 

beaktande under analysen utan i huvudsak diskuteras de emotionella och sociala faktorerna. 

Empirin är insamlad från ett fåtal personers upplevelser vilket begränsar perspektivet. Det 

innebär att bilden av de olika stadsdelarna kommer att vara färgade av just dessa personers 

upplevelser. De båda områdena är till ytan stora vilket innebär att de personer vi pratat med 

talat just utifrån deras närområde och i huvudsak inte om Gottsunda eller Sunnersta i stort. 

Däremot har frågor om områdena i stort ställts för skapa en bredare bild av de båda områdena. 

 De emotionella och sociala faktorerna som påverkar känslan för en plats är det som står i 

fokus i uppsatsen. Därtill påverkas boendesituationen även av fysiska faktorer som ekonomi 

och miljö. Dessa aspekter är viktiga att inkludera eftersom emotionella upplevelser påverkas 

av de fysiska faktorer som formar boendekontexten. Det finns svårigheter i att diskutera och 

berätta om känslor vilket innebär att det insamlade materialet i sin tur inte enbart är 

känslomässigt präglat. Materialet som är insamlat från intervjuerna är således tolkat utifrån 

respondenternas beskrivningar och känslor samt har i sin tur även tolkats utifrån våra 

upplevelser. Detta beskrivs och analyseras sedan med hjälp av valda begrepp och teoretiska 

ramverk. 
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2 STÄDERS UPPDELNING OCH SKILLNADER DET SKAPAR 

 

Detta avsnitt innehåller bakgrundsinformation som är relevant för förståelse av resterande 

delar av uppsatsen. Inledningsvis förklaras segregering och dess konsekvenser för att ge en 

motivering till vårt val studieområde. Vidare presenteras information om stadsdelarna 

Sunnersta och Gottsunda för att ge en bild av de skilda förutsättningarna som råder. Till sist 

beskrivs tidigare studier som gjorts inom området. 

2.1 Ojämn befolkningsspridning 

Segregation diskuteras, beskrivs och förklaras på olika sätt i olika situationer och kontexter. 

När det talas om segregation i media och till vardags är det ofta förknippat med att 

utlandsfödda och minoritetsgrupper lever i de fattigare delarna av staden (Rodenstedt, 2014). 

En vanlig allmän uppfattning är också att människor med utländsk bakgrund aktivt väljer att 

leva för sig själva istället för att integrera med resten av samhället (Rodenstedt, 2014). 

Magnusson (2010, s. 16-24) menar att segregering innebär att olika grupper i samhället bor 

åtskilda i staden utifrån skillnader i social status. Hon beskriver också att segregering ofta 

visar på barriärer mellan olika grupper och uppkommer då det ses som fördelaktigt att leva i 

närheten av människor med vilka man känner gemenskap eller har liknande intressen. Den 

dynamik och de processer som upprätthåller avskildheten är en del i segregeringen och 

uppdelningen kan sägas spegla preferenser hos en bestämd del av befolkningen. Segregering 

kan alltså ses både som ett tillstånd och en process. (Magnusson, 2010, s.16-24). Segregation 

innebär i regel att olika stadsdelar har en diversifiering vad gäller resursstarka och resurssvaga 

invånare. Detta tycks även ha ett samband med andelen invånare med svensk- respektive 

utländsk bakgrund. (Socialstyrelsen, 2010, s.13).  Bosättningsmönster påverkas i stor 

utsträckning av individuella, kulturella och strukturella faktorer förklarar Magnusson (2010, s 

16-24). Graden av segregering i de svenska städerna varierar över tid och det går att urskilja 

mönster i vad segregeringen påverkas av (Socialstyrelsen, 2010). Resurssvaga 

bostadsområden präglas av en hög andel invånare med låg inkomst, etniska minoriteter och 

ensamstående föräldrar, hög arbetslöshet samt stor in- och utflyttning. I ett resursstarkt 

område domineras grannskapet ofta av småhusbebyggelse samt högre inkomster och 

utbildningsnivåer (Socialstyrelsen, 2010). Samtidigt ses segregation en process och ett 

tillstånd som i stor utsträckning upprätthålls av de som har möjlighet att aktivt välja bostad 

och bostadsområde enligt Rodenstedt (2014). 

 Det går att se samband mellan områden och dess resursstarka respektive resurssvaga 

invånare samt hur de påverkar platsens sociala natur och utvecklingspotential 

(Socialstyrelsen, 2010). I ett resursstarkt område är det vanligt förekommande att invånarna i 

större utsträckning har möjlighet att tillgodose sina behov, påverka sin situation samt ställa 

krav på samhällstjänster enligt Socialstyrelsen (2010). Rodenstedt (2014) beskriver dessa 

områden som exklusiva, privata och lugna samt att de väljs som bostadsområde just därefter. 

Samtidigt finns det i ett utsatt område en hög koncentration av resurssvaga invånare och en 

avsaknad av resursstarka vilket innebär att de resurssvaga områdena inte tillgodoser sina 

behov i lika stor utsträckning (Socialstyrelsen, 2010). 
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2.2 Gottsunda och Sunnersta 

I Uppsala består den sydvästra delen av staden utav fem stadsdelar: Ultuna, Ulleråker, 

Vårdsätra, Sunnersta och Gottsunda (se Figur 1). Indelningen har gjorts utifrån den fysiska 

geografin men också med befintliga sociala avgränsningar enligt en utredning om makt, 

integration och strukturell diskriminering (SOU 2006:73, s.219-224). Enligt utredningen beror 

bostadsmarknadens struktur på att det under 1990-talet var vanligt att bostadsplaceringen var 

territoriell. Detta innebar att småhus och flerbostadshus, såväl som ägande-, bostads- och 

hyresrätter, placerades på olika platser. Denna uppdelning gick då hand i hand med de sociala 

skiljelinjer som fanns, så som skillnader på utbildningsnivå och inkomst vilket utredningen 

om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2006:73, s.219-224) beskriver. 

Uppdelningen har skapat de fem stadsdelarna där Ultuna ses som ett studentområde och 

Ulleråker består av mestadels nybyggda bostadsrätter och vårdinrättningar. Sunnersta och 

Vårdsätra däremot består utav villaområden med höginkomstfamiljer och Gottsunda till 

största del av hyresrätter enligt samma utredning. 

 De områdena med flest invånare i den sydvästra delen av staden är Sunnersta och 

Gottsunda. Det råder skillnader i dessa områden vilket motiverar varför de är intressanta att 

studera. För att ge ytterligare förståelse för hur områdena ser ut och skiljer sig åt visas först en 

karta från Hitta.se (se Figur 1) och sedan statistik tagen från Uppsala kommun nedan (se 

Tabell 1). 

 

 
Figur 1. Gottsunda och Sunnersta, (Hitta.se 2015-05-03) 
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Tabell 1. Statistik över Sunnersta, Gottsunda samt Uppsala kommun som helhet år 2014 

 Antal 

invånare 

Andel 

invånare 

med 

utländsk 

bakgrund 

Medel-

inkomst 

tkr/år 

Andel 

hyresrätter 

Andel 

bostadsrätter 

Andel 

äganderätter 

Andel 

arbetssökande 

(18-24år)  

Sunnersta 6087 15 % 395  1.5 % 7.7 % 91 % 3 % 

Gottsunda 10085 53 % 213  66 % 24 %  9.5% 19 % 

Uppsala 205199 22 % 270  26 % 44 % 30 % 7 % 

Källa: Uppsala kommun, 2014. 

 

Enligt tabellen kan skillnader i bland annat medelinkomst, andel invånare med utländsk 

bakgrund och andel arbetssökande utläsas. Detta både i jämförelse mellan områdena i sig men 

också i jämförelse med Uppsala i helhet.  Sunnersta är en stadsdel i södra Uppsala som ligger 

cirka 8 km från Uppsala centrum och inte långt därifrån ligger stadsdelen Gottsunda, cirka 7 

km från centrum (Uppsala kommun, 2014). De båda områdena är till ytan av liknande storlek 

men Gottsunda har trots det nästan dubbelt så många invånare (Uppsala kommun, 2014). 

Gottsunda består till stor del av flerfamiljshus som ingår i miljonprogrammet och är 

hyresrätter medan Sunnersta består av fristående hus och villor.  

 En annan skillnad mellan de två stadsdelarna är antal invånare med utländsk bakgrund. 

Majoriteten av invånarna i Gottsunda år 2014 var personer med utländsk bakgrund till 

skillnad från Sunnersta där andelen är drygt en tredjedel av Gottsundas andel. I hela Uppsala 

kommun är andelen personer med utländsk bakgrund knappt en fjärdedel av befolkningen. 

 Det råder även inkomstskillnader och skillnader i andel arbetssökande mellan de olika 

områdena. Medelinkomsten i Sunnersta är nästan dubbelt så hög som medelinkomsten i 

Gottsunda samtidigt som Gottsunda ligger lägre och Sunnersta högre i medelinkomst i 

jämförelse med hela Uppsala kommun. Andelen arbetssökande i Uppsala kommun är cirka 7 

procent, vilket är motsvarande 3 procent i Sunnersta och 19 procent i Gottsunda.  

 Generellt visar Tabell 1 att Gottsunda och Sunnersta skiljer sig åt statistiskt, samtidigt 

som inte något av de båda områdena är representativa för Uppsala kommun i stort. Istället går 

det att urskilja att Gottsunda och Sunnersta ofta, enligt Tabell 1, hamnar på olika sidor av 

medelvärdena för hela Uppsala kommun. 

 Den fysiska utformningen av stadsdelarna Gottsunda och Sunnersta skiljer sig åt. I 

centrala Gottsunda finns ett köpcentrum som heter Gottsunda centrum. I detta centrum finns 

bland annat restauranger och caféer, matbutiker samt klädaffärer. Här finns även närhet till 

bland annat sportcenter och kultur såsom bibliotek och kollektivtrafiken går frekvent. 

Gottsundagipen ligger också här i närheten och har stora gräsytor samt kolonilotter och 

fotbollsplaner. I Sunnersta finns en lokal livsmedelsbutik i anslutning till den lokala pizzerian. 

Nere vid vattnet finns badplatser, några små och en stor, samt en lägeranläggning med 

tillgång till flera planer för olika sporter. Kollektivtrafiken härifrån avgår inte lika frekvent 

som den gör i Gottsunda. 



9 

 

2.3 Befolkningsspridning och känslor 

Det finns ett stort antal studier som behandlar ojämn befolkningsspridning och vilka känslor 

det framkallar för platser. Det har tidigare bland annat gjorts studier om Gottsunda och 

Sunnersta relaterat till varandra. Som nämnt ovan råder skillnader mellan de båda områdena 

vilket gör att de blir attraktiva att studera tillsammans. Atkinson och Stenberg (2012) studerar 

ungdomars uppfattning om Gottsunda relaterat till Sunnersta och vice versa. Det blir således 

intressant att beröra uppsatsen i denna studie, då studien studerar samma områden. Att ha 

resultaten från Atkinson och Stenbergs uppsats som bakgrund ger en bra bild av de båda 

områdena och ungdomarnas uppfattning om varandra. Vad som inte gjorts tidigare är att 

analysera känslan för platsen samt platsidentitet och jämföra de båda områdena, utan att låta 

respondenten relatera till det andra området. Denna uppsats studerar just detta vilket gör 

denna studie annorlunda i förhållande till Atkinson och Stenbergs. van der Burgt (2006) 

skriver om hur barn upplever sitt bostadsområde och vilka känslor det skapar, vilket hon gör 

utifrån att det finns en segregerad stadsmiljö. Till skillnad från van der Burgt studerar vi 

vuxna människors upplevelser samt skillnader mellan olika områden. Informationen som 

dessa studier presenterar används vidare i analys i avsnitt 5. 

 Atkinson och Stenberg (2012) syftar till att studera relationen mellan individerna som 

växte upp i Gottsunda och Sunnersta under 1990 - 2000-talet och genomsyras av begreppet vi 

och dom. Begreppet sägs förklara fenomenet när personer identifierar sig till en grupp för att 

sedan jämföra sig med dom andra. Resultatet från undersökningen visar att det finns en tydlig 

känsla av vi och dom mellan bostadsområdena. Atkinson och Stenberg (2012) kommer fram 

till i studien att gruppidentiteten måste ha en motpol för att kunna uppfylla sin roll, vilket går 

att överföra till Gottsunda och Sunnersta. De tar i sin Resultat- och Analysdel upp flera olika 

aspekter om vi och dom-känslan och diskuterar huruvida de kan koppla identifikationen av 

ungdomarna i Gottsunda och Sunnersta med begreppet vi och dom. De tar bland annat upp 

aspekten om förstärkning av ytterligheter vilket hänger ihop med egenskaper som en individ 

förväntas ha och innebär att personerna tar på sig dessa förväntade roller och förstärker 

bilden. I uppsatsen beskriver Atkinson och Stenberg (2012) att det delvis handlar om en 

omedveten förstärkning av sig själva, men också att människor kategoriseras fortlöpande för 

att kunna placeras i en social kontext.  

 Andra studier har gjorts som handlar om hur människor tänker och resonerar kring platser 

i staden utifrån uppdelningar. En avhandling som van der Burgt (2006) har skrivit är en av 

dem. Den behandlar frågor om hur segregering påverkar barns upplevelser av sitt egna och 

andras bostadsområde, vilket påminner mycket om denna studie. Däremot analyserar van der 

Burgt barns upplevelser till skillnad från denna studie då vi valt att se på vuxnas upplevelser. 

Avhandlingens huvudsakliga resultat är att barnen som intervjuats upplever att det egna 

bostadsområdet är ett lugnt och bra område, detta oberoende om området är ett 

låginkomstområde eller inte. Barnen från det låginkomstområde som studerats ställer sig 

också kritiskt till de dåliga rykten som finns om området (van der Burgt, 2006). Eftersom van 

der Burgts avhandling påminner mycket om denna studie är den intressant att se om och i så 

fall hur resultaten liknar varandra eller skiljer sig åt.  
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3 METOD 

 

I följande kapitel presenteras den kvalitativa metod som valts för uppsatsen och etiskt 

perspektiv. Information om och motivering till vilken metod som valts presenteras 

inledningsvis. Vidare förklaras val av studieområde och val av intervjupersoner. Därefter 

beskrivs etiskt perspektiv samt genomförande. Detta för att skapa en bild av hur studien 

fortlöpt och vilka personer som deltagit samt står för det empiriska material som insamlats. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Det insamlade materialet till uppsatsen består till stor del utav information som tagits fram 

genom intervjuer. Formatet för intervjuerna har valts till att vara en kvalitativ 

forskningsintervju då syftet för uppsatsen är att utgå utifrån undersökningspersonernas 

synvinkel och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2013, s.17-19). En halvstrukturerad 

livsvärldsintervju är den metod som användes under samtalen, detta på grund av att den 

skapar beskrivningar från intervjupersonens perspektiv. Vidare krävs det som intervjuare att 

tolka innebörden av respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2013, s.17-19). Det finns 

således en medvetenhet om att metoden i analysen i avsnitt 5 grundar sig i upplevelser och 

känslor som erhållits under intervjuernas gång. Dessa uppfattningar grundas i sin tur i 

intervjupersonernas upplevelser. Medvetenheten sträcker sig också till att analysen kommer 

vara vinklad utav intervjupersonernas upplevelser och att dessa upplevelser i sin tur tolkats av 

oss. 

 Walking interviews, som på svenska betyder promenerande intervjuer, har använts under 

de flesta av de utförda intervjuerna. Vi kommer i uppsatsen använda oss av det svenska 

uttrycket. Promenerande intervjuer är djupgående och innebär att man följer respondenter på 

promenader i en, för respondenterna, familjär miljö (Carpiano, 2009, s.263-272). Metoden har 

valts för att få en bättre inblick i hur intervjupersonerna identifierar sig med området 

(Carpiano, 2009, s.263-172). Evans och Jones (2011, s.849-858) menar att genom användning 

utav promenerande intervjuer genereras mer riklig information från respondenten. Detta 

eftersom intervjun påverkas av betydelser och kopplingar till den omgivande miljön samt att 

personen är mindre benägen att försöka ge det rätta svaret. Det är en lämplig metod för att 

göra den geografiska platsen mer mänsklig genom att analysera hur befolkningen lever och 

upplever platsen (Carpiano, 2009, s.263-272). Det centrala är enligt Cresswell (2009, s.169-

172) något som kallas concept of place, vilket beskriver ett sätt att relatera till världen och har 

sin grundsten i människornas upplevelser. Han menar att utvecklingen tenderar till att 

introducera en ny definition av platsen, nämligen den om att platsen snarare handlar om hur 

befolkningen relaterar till den omgivande miljön och på så sätt gör denna miljö till en plats. 

En fördel med promenerande intervjuer enligt Evans och Jones (2011, s.849-858) är att som 

intervjuare få tillgång till människornas attityder och kunskap om den omgivande miljön.  

Genom att skapa en lättsam stämning för respondenterna skapas en mer avslappnad atmosfär 

vilket underlättar när målet är att förstå relationen och känslorna till en plats då man faktiskt 

befinner sig på den (Evans & Jones, 2011, s.849-858). 

 Under några av intervjuerna var inte promenerande intervjuer möjligt att genomföra då 

respondenterna inte orkade gå på grund av hög ålder. I dessa fall utfördes istället intervjun i 

deras hem. Att intervjua i hemmet gav respondenten en trygg känsla och, trots att vi inte såg 
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hela området, fanns det möjlighet att ändå associera frågorna till platsen. I dessa fall var 

respondenterna intresserade att prata om området med dess omgivande bostäder och grannar. 

3.2 Val av intervjupersoner 

För att få en diversifierad bild från invånarna i de olika områdena har urvalet av 

intervjupersoner har målet varit att få en varierad spridning av personer. Däremot har en 

problematik varit att vårt kontaktnät är begränsat. Förhoppningen var att få en allmän bild av 

hur människor identifierar sig till den plats de kommer ifrån, för att sedan se om det finns 

skillnader mellan Gottsunda och Sunnersta. Därför valdes intervjupersonerna med bred 

spridning på bland annat ålder och sysselsättning. Urvalet av respondenter är tre personer från 

varje område i olika åldrar. 

 För att få kontakt med lämpliga intervjupersoner användes vårt befintliga kontaktnät i 

Uppsala. Genom detta var syftet att få en första kontakt för att sedan få en snöbollseffekt med 

vidare kontakter från den första kontaktpersonen. Det som är viktigt att tänka på vid 

användning av snöbollseffekten är att de olika intervjupersonerna kan komma att representera 

samma perspektiv och målgrupp enligt Grubbström
1
. Detta har undvikits genom att eftersöka 

personer från en annan målgrupp än den ursprungliga kontaktpersonen. För att få kontakt med 

pensionärer kontaktades en pensionärsförening som ligger i anslutning till de båda områdena. 

3.3 Etiskt perspektiv 

Då uppsatsen ämnar studera frågor som kan uppfattas som känsliga är det viktigt att ha ett 

korrekt etiskt perspektiv i beaktande. Vetenskapsrådet (2002) skriver i en rapport om 

forskningsetiska principer att det krävs ett grundläggande individskyddskrav för att bedriva 

samhällelig forskning med hjälp av samhällets medlemmar. Detta krav är framställt av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002) och består utav fyra huvudkrav. I 

denna studie har samtliga fyra krav tagits hänsyn till och också de rekommendationer som 

forskningsrådet publicerat. Huvudkraven samt forskningsrådets rekommendationer följer 

nedan. 

Det första huvudkravet, informationskravet, innebär att forskaren ska informera 

respondenten om syftet med studien. Det ska framgå vilka villkor som gäller för dess 

deltagande och att medverkan är frivillig samt att de när som helst kan avbryta. Det andra 

kravet handlar om att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan och sina 

villkor med den. Detta krav heter samtyckeskravet. Nästa krav benämns som 

konfidentialitetskravet och innebär att uppgifterna som erhållits om medverkande personer i 

studien ska behandlas konfidentiellt samt att personuppgifterna ska behandlas som sekretess. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, går ut på att uppgifterna som är insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamålet. Utöver dessa fyra krav rekommenderas 

också forskaren att ge undersökningsmedverkande och andra berörda tillfälle att ta del av de 

avsnitt i studien som kan komma att uppfattas som känsliga innan det publiceras, något som 

                                                 
1
 Grubbström, A. Från föreläsningen: Intervjuer som forskningsmetoder den 24:e mars år 

2015.  
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tagits hänsyn till i denna studie. Intervjupersonerna har även fått ta del av forskningsresultaten 

som studien erhållit. 

3.4 Intervjupersoner 

Samtliga intervjupersoner har fiktiva namn för att försäkra deras anonymitet vilket är 

fördelaktigt när studien presenteras publikt (Kvale & Brinkmann, 2013, s.89). 

Intervjupersonerna presenteras var och en för sig där intervjuperson 1-3 representerar 

Sunnersta och intervjuperson 4-6 representerar Gottsunda. För att få en bild av i vilket område 

de olika intervjupersonerna bor presenteras kartor med markering av bostadsplacering över 

Sunnersta (se Figur 2) och Gottsunda (se Figur 3). För att underlätta är första bokstaven i alla 

fiktiva namn densamma som första bokstaven respektive bostadsområde. Alltså börjar alla 

intervjupersoner från Sunnersta på S och alla intervjupersoner från Gottsunda på G. 

 

 

Figur 2. Intervjupersonernas bostadsplacering i Sunnersta (Hitta.se 2015-05-03) 

Intervjuperson 1   

Sixten är född år 1959 och har bott i Sunnersta i 24 år. Där bor han tillsammans med sin fru i 

en villa. Sixtens bostad ligger i närhet till den svarta markeringen i Figur 2. 

Intervjuperson 2 

Sally är 84 år gammal och bor i en villa i Sunnersta tillsammans med sin man. Hon har bott i 

villan sedan år 1976, det vill säga i 39 år. Hennes bostad ligger i närhet till den rosa 

markeringen i Figur 2.  
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Intervjuperson 3  

Sara har bott i Sunnersta under två perioder av sitt liv. Senaste gången flyttade hon dit 2011 

och har sedan dess bott i Sunnersta i 4 år. Hon är 27 år gammal och bor ensam. Hennes bostad 

ligger i närhet till den gröna markeringen i Figur 2. 

 

 

Figur 3. Intervjupersonernas bostadsplacering i Gottsunda (Hitta.se 2015-05-03) 

Intervjuperson 4 

Gunnel är född år 1945 och är 70 år gammal. Hon bor sedan år 2011 tillsammans med sin 

man i en bostadsrätt på markplan med egen trädgård i Gottsunda. Gunnels bostad ligger i 

närhet till den röda markeringen i Figur 3. 

Intervjuperson 5 

Gabriella är född 1993 och 21 år gammal. Hon bor tillsammans med sina föräldrar i ett 

hyresrättsradhus och har levt i området under hela sin uppväxt men flyttade från lägenhet till 

radhuset under år 2006. Gabriellas bostad ligger i närhet till den lila markeringen i Figur 3. 

Intervjuperson 6 

Gina flyttade till ett område som ligger på gränsen mellan Gottsunda och Sunnersta år 1981. 

Hon är född 1927 och är 88 år gammal. Hon bor i ett radhus och hyr ut sin övervåning till en 

student. Gina bostad ligger i närhet till den blå markeringen i Figur 3. 
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3.5 Genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum förbereddes en semistrukturerad intervjuguide, se Appendix A. 

Frågorna för alla målgrupper och för båda områdena var identiska, dock fanns utrymme för 

elasticitet i och med att intervjumetoden valdes att vara semistrukturerad. Intervjupersonerna 

valde promenadvägen för att visa oss runt på de platser som ligger i närheten av 

respondenternas bostad. De två metoderna, promenerande intervjuer och intervju i hemmet, 

krävde samma förberedelser. En skillnad mellan de två metoderna var att promenerande 

intervjuer tog längre tid än intervjun i hemmet på grund av promenadens längd. När alla 

frågor från intervjuguiden ställts fördes en vanlig konversation om promenaden inte var över, 

detta ledde till en bättre bild av respondenten och området i fråga. När det gäller intervjuerna i 

hemmet fördes ingen allmän konversation utan när frågorna fått svar var således också 

intervjun slut. En annan skillnad mellan de två metoderna var hur intervjupersonerna anknöt 

till det område som vi vistades i. Under de promenerande intervjuerna anpassades 

referenspunkten beroende på vart vi var, vilket också innebar att den förändrades. Detta till 

skillnad från intervjuerna som skedde i hemmet där anknytningspunkten hamnade i närheten 

av hemmet och således inte varierade. Trots detta var informationen som framkom under de 

båda metoderna väl användbara och intressanta att analysera. Det var stor spridning på totala 

längden på intervjuerna beroende på promenadslingans längd samt om intervjun skedde i 

hemmet. Den längsta intervjun tog cirka 50 minuter och den kortaste cirka 25 minuter.  

4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

I följande avsnitt presenteras de teorier som valts för att skapa ett ramverk till intervjuguiden 

(se Appendix A) samt för analys av respondenternas svar. Inledningsvis presenteras 

förklaringar som gör att människor väljer att bosätta sig och stanna på en specifik plats. 

Vidare presenteras två avsnitt med teorier om relationer och känslor till platser samt hur djupt 

rotade dessa relationer och känslor är. Det som genomsyrar teoriavsnittet är att det förklarar 

känslor för plats utifrån olika perspektiv vilket motiverar teorierna med hänsyn till uppsatsens 

syfte. De mest centrala teoretiska begreppen, som används i kap 5 för analys och diskussion, 

kursiveras när de introduceras i texten. 

4.1 Platsspecifika förklaringar 

De biologiska förklaringarna utgår ifrån fysiologiska anpassningar till speciella miljöer 

menar Vilhelmsson. Det handlar exempelvis om människors påstådda kärlek till specifika 

platser som exempelvis öppna landskap. Det är i regel miljöer där människan som art varit 

framgångsrik och gynnats överlevnadsmässigt (Riley, 1992 se Vilhelmson, 2002, s.32). Det 

härstammar även från att människor tidigare levt för att försvara sig som grupp med ett revir 

och därmed utvecklar starka känslor i förhållande till en specifik plats (Malmberg, 1980 se 

Vilhelmson, 2002, s.32). Å andra sidan kan betydelsen av de biologiska platserna i stället 

upplevas mer individuellt och är därmed mer frikopplade från den sociala upplevelsen 

(Kaplan & Ferey Talbot, 1983, s.163-174). 

 Vilhelmson (2002) talar också om den fysiska omgivningens dominerande betydelse och 

beskriver dessa som de miljöorienterade förklaringarna för en individ att vistas på en specifik 
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plats. Tidigare handlade dessa förklaringar mycket om att kulturella variationer på platsen 

berodde av de naturliga villkor som innefattades av området (Stenseke, 2001 se Vilhelmson, 

2002, s.32). Då kunde det exempelvis vara klimatet, medan det idag ses mer som människans 

naturliga anpassning till ett områdes resursmässiga möjligheter, så som olika typer av service. 

 De medvetna och omedvetna idéerna, känslor samt beteendemässiga kopplingar mellan 

en persons identitet och en plats beskrivs utifrån de psykologiska förklaringarna beskriver 

Vilhelmson (2002, s.33).  Han menar att dessa är relativt stabila men är ändå föränderliga 

psykologiska strukturer som skapas genom individens vanemässiga och vardagliga 

erfarenheter av den plats denne vistas. Genom erfarenheter från barndomen eller viktiga 

händelser på en specifik plats skapas symboler för identitet och värden i den platsen 

(Vilhelmson, 2002, s.33). 

 De sociokulturella förklaringarna beskriver band till platser som formas av olika typer av 

sociokulturella processer. Vilhelmson (2002, s.33) menar att det gäller en rad olika 

anknytningar för en individ som exempelvis släktmässiga band, band som skapas genom 

förlust eller födelse av en plats, ekonomiska band eller kosmologiska band vilket är 

exempelvis religion. Det handlar med andra ord om hur en individ identifierar sig med normer 

och ideologier som finns på en specifik plats enligt Vilhelmson (2002, s.33). Hammarén och 

Johansson (2009, s.19-24) beskiver samma fenomen som kollektiva identiteter, vilka ofta 

bygger på en känsla av gemenskap och likhetstänkande. De menar att genom samma 

intressen, målsättningar och erfarenheter byggs en gemenskap upp och där med skapas en 

uppdelning utifrån social och etnisk struktur. 

4.2 Plats, identitet och platsidentitet 

Platser är betydelsefulla för människan och upplevs i en kombination av placering, lokalitet 

och känslan för platsen hävdar Cresswell (2009).  Han menar att placering innebär precis det 

som ordet indikerar. Lokalitet betyder hur platser ser ut och inkluderar bland annat parker, hus 

och gator enligt Cresswell (2009, s.169-172). Känslan för platsen innebär en mer oklar 

betydelse som associeras till platsen, nämligen de känslor platsen uppväcker (Cresswell, 

2009, s.169-172). Dessa betydelser kan vara individuella eller delade enligt Cresswell (2009, 

s.169-172). De delade betydelserna är de tankar en person kan ha om en plats trots att hen 

inte varit där. En sådan delad betydelse kan exempelvis vara de tankar man har om Rom eller 

Tokyo men stämmer inte alltid överrens med den verkliga platsen då det snarare ofta innebär 

det som framställs i media anser Cresswell (2009, s.169-172). Han anser också att i alla 

platser finns en kombination av väsentligheter, betydelser och erfarenheter men blir snarare 

erkänd för sin materiella struktur. Placering blev en plats när platsen blev meningsfull 

(Cresswell 2009 s. 169). Platser beror på erfarenheter som ägt rum där och ett rum blir en 

plats när den är använd och levd på (Cresswell, 2009, s.170). Denna kombination av 

väsentligheter, betydelser och erfarenheter är alla sammanlänkade och det är därför svårt att 

tala om en plats utan att anknyta till känslor för platsen (Cresswell, 2009, s.169-172). 

 På likande vis går det att tala om identitet. Identitet utgörs av gemenskap, kollektiv 

tillhörighet och emotionella laddningar och är inte sällan kopplat till samhälleliga 

förutsättningar (Hammarén & Johansson, 2009, s.37-43). Det går inte att säga att identitet är 

en unik och individuell egenskap utan den sammankopplar vår specifika person med 

samhället menar Hammarén och Johansson (2009, s.37-43). Således är identitet en del i de 



16 

 

kollektiva tillhörigheter och identifikationer vi har med andra människor och är starkt 

sammankopplat med hur samhället är strukturerat och uppbyggt (Hammarén & Johansson, 

2009, s.37-43). 

 Relph (1976, s.44-46) menar på liknade vis som Cresswell att platser är något som 

upplevs i olika sammanhang genom omgivningen och i möten med andra människor. 

Samtidigt definieras och upplevs platser i förhållande till andra platser och kan därför inte ses 

som oberoende från hur de upplevs anser Relph (1976, s.44-46). Han beskriver att identitet till 

plats skapas genom erfarenhet, sinnesintryck, uppfattning, attityd, och syften tillsammans med 

det fysiska utseendet av staden eller landskapet. Trots denna breda spridning av omedveten 

eller medveten identifiering till en specifik plats är alla dessa identiteter intersubjektivt 

kombinerade i en form av en gemensam platsidentitet (Relph, 1976, s.44-46). Detta på grund 

av att vi mer eller mindre uppfattar objekt eller aktiviteter på likande vis samt ser särdragen i 

en plats utifrån dessa. På samma sätt har även platser en identitet. Relph uttrycker det som: 

People are their place and place is its people (Relph, 1976, s.34).  

 Relph (1976, s.48-50) talar även om skillnaden mellan att vara på insidan av en plats eller 

på utsidan av den. Han menar att när en person identifierar sig till en plats och är en del av 

omgivningen är denne på insidan av den. Ju mer djupgående denna upplevelse är desto 

starkare känns identitet till platsen enligt Relph (1976, s.48-50). Att vara på utsidan av en 

plats är den känsla som upplevs vid betraktning av en plats på avstånd och känslan av en 

avsaknad av tillhörighet till den platsen (Relph, 1976, s.48-50). Att befinna sig på utsidan kan 

också innebära att man fått den bild av platsen som media bidragit till. Detta gör att en person 

som befinner sig på utsidan således kan ha det som Cresswell (2009) förklarar som en delad 

betydelse. Samtidigt menar Relph (1976, s.48-50) att det inte finns en tydlig linje mellan att 

vara på utsidan eller på insidan av en plats utan känslan förändas beroende av sammanhang. 

 Inte sällan befinner vi oss på platser där vi inte är särskilt uppmärksamma på vad platsen 

betyder. Detta benämner Relph (1976, s.53-54) som att vara beteendemässigt på insidan, och 

innebär att det snarare är de sysslor vi utför som vi fokuserar på, istället för platsen som 

sådan. Han menar att platsen ses och upplevs utifrån en uppsättning objekt och aktiviteter, 

därmed är engagemanget för platsen bara måttligt. Att vara beteendemässigt på insidan är den 

platsupplevelse som är den minst intensiva upplevelsen av att vara på insidan (Relph, 1976, 

s.53-54). Denna definition liknar de miljöorienterade förklaringarna som Vilhelmson (2002, 

s.32) beskriver som de resursmässiga anknytningarna till en plats, vilket förklarades i kapitel 

4.1. 

 Nästa nivå av att vara på insidan av en plats är empatiskt på insidan enligt Relph (1976, 

s.54-55) vilket innebär ett större känslomässigt engagemang i platsen. Det är en diffus gräns 

mellan att vara beteendemässigt på insidan av en plats och att vara empatiskt på insidan 

(Relph, 1976, s.54-55). Att vara empatiskt på insidan medför till skillnad från att vara 

beteendemässigt på insidan att en person är mer mottaglig för platsens betydelser. Genom att 

känna platsen, respektera dess symboler och försöka förstå hur en plats upplevs av de 

människor som vistas där, samt hur personen upplever platsen själv, kan beskrivas som att 

empatiskt vara på insidan av en plats (Relph, 1976, s.54-55).  

 Vidare förklarar Relph (1976, s.142) att den djupaste nivå av att vara på insidan av en 

plats är att vara existentiellt på insidan. Han menar att människor då befinner sig i platsens 
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essens och känner sig hemma på den platsen. Därmed identifierar personen sig och känner 

stark tillhörighet till platsen. Detta erfaras omedvetet och känslan till platsen är djup och äkta. 

Att vara på insidan av en plats på existentiell nivå är möjligt på vilken plats som helst och 

denna plats betraktas som sin egen (Relph 1976, s.142). Att känna en djup känsla och omsorg 

för en plats är ett mänskligt behov. Det blir den plats man är rotad på, ser som sin egen och 

därifrån kan blicka ut över världen. Att ha en själslig och psykologisk anknytning skapar 

trygghet och byggs upp utifrån djup kunskap samt empati för platsen (Relph, 1976, s.38).   

5 KÄNSLA FÖR PLATS I GOTTSUNDA OCH SUNNERSTA 

 

I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet utifrån den teoretiska 

utgångspunkt uppsatsen har. I början av kapitlet beskrivs respondenternas svar utifrån det 

teoretiska kapitlets platsspecifika förklaringar för att vidare diskutera plats, identitet och 

platsidentitet mer djupgående utifrån materialet som samlats in under intervjuerna. 

5.1 Att leva i Gottsunda och Sunnersta 

Samtliga intervjupersoner till studien lägger vikt i att närheten till naturen är en av de 

anledningar till att de både flyttade till området och varför de trivs så pass bra. Detta tyder 

enligt Vilhelmsons (2002) teori på en biologisk förklaring. Gottsunda och Sunnersta gränsar 

till varandra med stora grönområden och skog i båda stadsdelarna. De är också kuperade 

vilket Sixten poängterade när vi gick uppför en rejäl uppförsbacke. Även Gina nämner detta 

som något hon uppskattar under vårt samtal i hennes hem. Skogspromenader är något som 

alla intervjupersoner berättar att de värderar högt med att bo i stadsdelarna. Detta framgick 

tydligt under våra promenader som delvis skedde i skogen, men även under de intervjuer som 

skedde i hemmet. Skillnaden naturmässigt är att Sunnersta även har tillgång till vatten i och 

med att Fyrisån mynnar ut i Mälaren där. Sally berättar dock att det ofta är mycket folk på den 

största badplatsen i Sunnersta, men eftersom hon känner till området väl besöker hon de bad 

som inte är lika välkända, vilket hon tycker är fördelaktigt. De biologiska förklaringarna har 

varit en stark motivering till varför samtliga intervjupersoner flyttade dit samt stannar, något 

som gäller båda områdena. Det visade sig också att dessa förklaringar var de lättaste att 

beskriva och förklara och det talades just om de aspekterna först och främst innan andra, mer 

känslomässiga, aspekter diskuterades. Detta skulle också kunna ses som en följd av de 

promenerande intervjuerna eftersom det innebar att olika platser passerades under 

intervjuerna.  

 När det gäller de miljöorienterade förklaringarna skiljer sig de båda stadsdelarna åt. 

Känslan av att människor inte väljer Sunnersta på grund av service, så som affärer eller 

kollektivtrafik, i området var tydlig i intervjuerna. Kravet att ha tillgång till bil för att ta sig 

till Gottsunda centrum eller in till Uppsala centrum för att handla blir således något som 

kännetecknar Sunnersta. Det blir i sin tur en intressant aspekt i jämförelse med Gottsunda där 

servicen i området är mycket central för intervjupersonerna. Närheten till Gottsunda centrum 

är en betydande anledning till trivseln hos de intervjuade personerna som är boende i 

Gottsunda. Att dessutom kollektivtrafiken är utbyggd och avgår frekvent i området gör det 

attraktivt för de boende. Sixten saknar samhällskänslan i Sunnersta och framförallt en lokal 
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krog som han tror skulle kunna öka sammanhållningen i området, något som även Sara ansåg. 

Samtidigt vill hon bevara känslan av naturområde och inte centrum eftersom man lika gärna 

kan bo i stan i sådana fall. Det blir således tydligt vilka miljöorienterade förklaringar som är 

centrala för de olika områdena och vilka skillnader som finns beroende på om personen är 

bosatt i Gottsunda eller Sunnersta. Vikten av närhet till miljöorienterade resurser är en central 

del och just närhet till butiker diskuteras ofta vid dessa frågeställningar. För samtliga 

intervjupersoner är det en viktig aspekt med närhet till bra butiker, något som uppskattades i 

Gottsunda. Samtidigt kommer avsaknaden av livsmedelsbutiker ofta på tal i Sunnersta, även 

om vi uppfattade det som att de intervjuade inte tycker att det ska ske på bekostnad av 

naturområdesupplevelsen. 

 De psykologiska förklaringarna är lite mer otydliga och diffusa. Valet att flytta till 

stadsdelarna har enligt intervjupersonerna ofta präglats av annat. Dock nämner Sixten under 

sin intervju att han själv var uppväxt på landet och att det var viktigt för honom att ha nära 

tillgång till naturen när de flyttade till Uppsala. Gabriella, som är född och uppvuxen i 

Gottsunda, känner att hon har haft en bra uppväxt och kan eventuellt tänka sig att flytta 

tillbaka till ett liknande ställe när hon eftersöker det stadsdelen bidrar med, något som även 

Sara anser om Sunnersta. Dessa förklaringar känns ofta som att de kan visas på ett 

undermedvetet sätt och blir således mer bakomliggande utifrån mer fysiska förklaringar. 

Därmed finns det svårigheter i att diskutera utifrån dessa aspekter självständigt då det kan 

vara svårt för respondenterna att sätta ord på specifika psykologiska känslor. Det finns således 

svårigheter i att bevisa och finna dessa förklaringar utifrån respondenternas svar. 

 De sociokulturella förklaringarna skiljer sig även dem åt i de båda områdena. Känslan av 

att vara på samma sätt som de andra invånarna i stadsdelen känns mer viktig i Sunnersta. 

Sally nämner att det kan vara svårt att komma in i gemenskapen i området när barnen blivit 

större. Det finns då ingen naturlig samlingspunkt för dem samtidigt som invånarna i Sunnersta 

lever mer utspritt eftersom att det är ett villaområde vilket också påverkar gemenskapen. I 

Gottsunda är det en större spridning av invånare och som Gabriella säger: Det finns ingen 

typisk Gottsundabo, det är det som är så härligt här. Detta kan i sin tur innebära en större 

spridning bland normer och ideologier vilket gör att fler människor kan känna tillhörighet till 

Gottsunda. Området är också mer tätbefolkat samt har ett Centrum som naturlig 

samlingsplats, detta borde således bidra till en mer utbredd gemenskap. Närheten till familj 

och släkt är inte en väsentlighet för intervjupersonerna i något av områdena. För Gunnel och 

hennes man hade Gottsunda den fördelen att det låg nära deras dotter i Sunnersta, vilket vägde 

över i valet av bostadsområde. 

5.2 Känslan för platsen 

Den allmänna bild som beskrivs av samtliga intervjupersoner från de båda områdena är 

positiv samt att de själva och andra trivs bra i det område där de bor. De känner sig trygga och 

hemma och de flesta upplevs känna en stark tillhörighet till platsen. Detta framkom tydligt 

under intervjuerna då majoriteten ansåg att människor som bor i området inte skulle bo kvar 

om de inte trivdes. Detta tyder på samma slutsatser som van der Burgt (2006) presenterar i sin 

avhandling nämligen att där man bor tycker man det är bra. Gina berättar dock att om hon ser 

ett gäng med ungdomar när det är mörkt så går hon en annan väg men det hade hon gjort 

oavsett vilket område det än hade varit och att det inte har med Gottsunda att göra. Att de 



19 

 

känner sig hemma och har stark anknytning till platsen kan även bero på att majoriteten av 

intervjupersonerna bor eller har bott i respektive områden under en längre tid och det 

möjliggjort att starkare band byggts upp under den tiden. De flesta har därmed haft möjlighet 

att skapa en självild och en identitet utifrån det sammanhang personen lever i med hänsyn till 

människor i närheten, skolan, familj och aktiviteter. Detta var tydligt under intervjuerna och 

framkom då vi närmade oss platserna där de hade en koppling, exempelvis Sixten som 

nämnde närheten till skolan som en fördel när vi passerade skolan på promenaden. 

 De förutfattade meningar som finns om de båda områdena är inget någon utav 

respondenterna riktigt känner identifikation till, på likande sätt som i van der Burgts (2006) 

studie. Den utifrån allmänna bilden av Sunnersta enligt intervjupersonerna är att det är 

barnfamiljer som är välbärgade eller akademiker som lever i området. Däremot upplevs det 

inte som att de personer vi talat med vill förstärka den bilden av sig själva och det som 

Atkinson och Stenberg (2012) beskriver som förstärkning av ytterligheter förekom inte vid 

intervjutillfällena, snarare tvärt om. De personer vi talat med i Gottsunda beskriver även dem 

att de inte förstärker bilden av sig själva som en Gottsundabo överhuvudtaget. Något som 

skulle kunna ha att göra med att de boende i Gottsunda inte känner sig bekväma med den 

allmänna bild som finns av området då denna ofta är negativ. 

 Identitetsskapande och platsupplevelser skapas i förhållande till andra platser och 

människor i Sunnersta och Gottsunda. Detta beskriver Relph (1976) som att 

identitetsskapande uppstår i relation till den andre. Samtidigt beskriver han att platser upplevs 

i förhållande till andra platser, och således inte är oberoende vilket är något som märktes 

tydligt på bland annat Sally. Trots att hon bott i samma hus i 40 år jämför hon med andra 

platser även om det inte efterfrågades under intervjun. Denna känsla, som Atkinson och 

Stenberg (2012) kallar för vi och dom, kan således också appliceras här. Under intervjuernas 

gång för inte sällan intervjupersonen en jämförelse mellan Gottsunda och Sunnersta. Detta 

kan skapa en känsla av vi och dom men inte lika tydligt som i Atkinsons och Stenbergs 

(2012) studie där de analyserar beblandningen av ungdomar från de båda områdena. Att 

denna jämförelse dök upp under intervjuernas gång kan ha att göra med intervjupersonernas 

medvetenhet om studien ämnar jämföra områdena. Det kan även bero på att identifikation 

sker i jämförelse med andra människor på samma sätt som platser upplevs i jämförelse med 

andra platser. Dessutom pratar Sally, och jämför mycket med, områdets förändring under 

åren. Detta visar på att det underlättar att vid beskrivning av en plats kunna jämföra med 

andra platser eller hur den förändrats. Att detta framkom som tydligt under intervjun med 

Sally kan ha att göra med att intervjun ägde rum i hennes hus och att huset ofta blev en 

anknytningspunkt i hennes resonemang under intervjuns gång. 

5.2.1 Platsmässiga likheter och skillnader mellan bostadsområdena 

Huruvida intervjupersonerna beskriver de olika stadsdelarna utifrån fysiska eller 

känslomässiga band till platsen varierar något. Med det menas att området beskrivs antingen 

mer utifrån lokalitet eller mer utifrån plats där Cresswell (2009) menar att plats inkluderar 

även de känslomässiga band anknutna till lokaliteten. Den allmänna uppfattningen är att de 

som bor i Sunnersta ser lokaliteten som det centrala när de valde att bosätta sig i det området. 

Exempelvis nämner Sixten att lokaliteten var central när de valde bostadsområde, att närhet 

till vattnet och naturen var grundstenen till varför de valt just Sunnersta. I Gottsunda är inte 
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själva lokaliteten den mest centrala motiveringen för flytt till området. Det känns mer som att 

lokaliteten och naturområdena i närheten är en bonus vid valet av bostadsområde. Vidare fås 

insikten att det inte enbart är lokalitetsmässiga fördelar som fick intervjupersonerna att flytta 

dit för att sedan stanna. För Sara var närheten till hennes familj en bidragande möjlighet och 

orsak då delar av familjen bor på samma gata. För henne var också möjligheten att utföra 

aktiviteter med andra vid naturområdena en fördel. Detta framkom tydligt under intervjun då 

vi passerade de platser i Sunnersta där gemensamma aktiviteter utförs. Även Sixten ser det 

som en förmån att det har funnits möjlighet för hans barn att spela i fotbollslag i närheten till 

bostaden samt gå i skola för att få kompisar och knyta kontakter. I Gottsunda får vi känslan av 

att det kontaktnät som finns i området ses som en fördel, ett kontaktnät som för 

intervjupersonerna sällan var släkt eller familj. Både Gunnel och Gina talar om att de har fått 

många vänner genom olika föreningar och aktiviteter i Gottsunda. Gunnel berättar också om 

en känsla av gemenskap i och med människornas vilja att skapa nya kontakter i området, även 

utanför föreningslivet. Samtidigt som Gabriella har sina barndomsvänner i närheten. Gabriella 

talar även om att just de känslomässiga band mellan människorna i området är viktiga och att 

det inte sällan förekommer att människor i Gottsunda bor ihop med eller i närhet till stora 

delar av hela sin släkt. Detta gör att de känslomässiga banden på platsen blir förenat med 

lokaliteten och skapar platsen som Cresswell (2009) hade beskrivit det, vilket upplevs mer 

centralt i Gottsunda. I Sunnersta upplevs denna koppling mellan känsla och plats något mer 

småskalig, kanske till den gata där personen bor eller den familj hen lever i samma hus med, 

vilket i sin tur kanske är naturlig följd, då Sunnersta är mer glesbebott samt inte har ett 

centrum där människor samlas på området. 

 Både Sunnersta och Gottsunda har enligt de intervjuade personerna, och också utifrån 

våra egna bilder av stadsdelarna, många förutfattade meningar som i båda fallen inte stämmer 

överrens med den verkliga bilden. Med andra ord finns det en delad betydelse om de båda 

områdena då den allmänna bilden av platsen inte motsvarar verkligheten. Gunnel hade en bild 

av Gottsunda innan hon flyttade som har förändrats mycket, bara till det positiva. Gabriella 

talade också om att det finns många i Gottsunda som inte valt att bo där utan blivit placerade, 

personer som senare ändå valt att stanna då de insett fördelarna med området. För de 

intervjuade personerna som bor i Sunnersta talades det om bilden av överklass eller övre 

medelklass, något som de inte vill identifiera sig med och som de bara tyckte stämde till viss 

del. De rykten och uppfattningar som finns om de båda områdena har alltså de vi pratat med 

inte någon förståelse för, på samma vis som barnen i van der Burgt avhandling. 

 Mediabilden och den allmänna bilden utifrån av de båda områdena stämmer till stor del 

för Sunnersta men sällan för Gottsunda. De boende i Sunnersta tycker att den allmänna bilden 

som media ger av Sunnersta stämmer för det mesta då området beskrivs som ett område med 

närhet till naturen och vattnet, tryggt samt övre medelklassområde med barnfamiljer. I 

Gottsunda däremot, talades det mycket under intervjuerna om media som ger en felaktig bild 

av stadsdelen och att den allmänna bilden av området ofta är negativ. Gina berättar att 

Gottsunda ofta kopplas samman med bilbränder och bråk, men att hon inte förstår det, trots att 

hon varit bosatt i närområdet i över 30 år. Stadsbor har en felaktig bild av Gottsunda berättar 

Gina och nämner även en frustration över att det kan ske en bilbrand i Vårdsätra men att 

media meddelar att branden skedde i Gottsunda. Gabriella beskriver en liknande uppfattning. 
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Räddast är de som aldrig varit här säger hon och berättar att hon hör människor prata om 

Gottsunda och hur hemskt det är där, och när hon frågar när personen i fråga var där, visar det 

sig att hen aldrig varit i Gottsunda. Detta påminner om hur barnen i van der Burgts (2006) 

avhandling är kritiska till de dåliga rykten som finns om det låginkomstområde de bor i. 

Denna delade bild tyder på att det finns en differentiering mellan den verkliga bilden av 

Gottsunda och den bild media ger. Det finns en problematik i detta då platsen uppfattas 

felaktig av utomstående och skapar ett behov av att göra den platsmässiga uppfattningen 

rättvis hos Gottsundaborna. 

 Den ekonomiska och platsmässiga tillgängligheten skiljer sig mellan Sunnersta och 

Gottsunda. Känslan av att invånare i Gottsunda inte väljer att bosätta sig där självmant har 

uppkommit under intervjuerna, även om stadsdelens fördelar framkommer för de nyinflyttade 

när de väl flyttat dit. Detta tyder på att platsen blir mer betydelsefull för de boende när de 

skapat erfarenheter på platsen som Cresswell (2009) beskriver. De boende känner starkare 

hemmahörande till platsen när de skapat erfarenheter och känslomässiga anknytningar. 

Intervjupersonerna från Gottsunda pratar mycket om ekonomin och möjligheterna för många 

att bo i en lägenhet som motsvarar sina krav utan att behöva betala 12 K, som Gabriella 

utrycker sig när vi går igenom ett område med många lägenhetsbyggnader. Liksom 

Hammarén och Johansson (2009) uttrycker sig angående identitet och dess koppling till 

samhälleliga förutsättningar. En förutsättning är alltså att man då inte behöver ha stark 

ekonomi för att kunna bo i Gottsunda. Detta till skillnad från Sunnersta, som Sara berättar att 

det är ett aktivt val att flytta hit, man hamnar inte här utan folk anstränger sig för att komma 

hit. Detta kräver då helt andra förutsättningar än kravet i Gottsunda och beror på områdenas 

uppbyggnad. Under intervjun med Sixten berättar han om en nybyggnation av hyresrätter i 

Sunnersta och att det bemöttes med motstånd från boende i Sunnersta. Bygget blev trots kritik 

av och det blev ju bra säger Sixten. I samma veva pratar vi om den dåliga kommunikationen 

med kollektivtrafik i området och ställer frågan om det kan hänga ihop med en önskan hos de 

boende i Sunnersta att området inte ska vara lika tillgängligt. Det tror dock inte Sixten, han 

skulle tvärtemot vilja att kollektivtrafiken i området utökas. Däremot kan en ökad 

tillgänglighet också innebära att det natursköna och frihetskänslan kan komma att reduceras, 

något som upplevts som viktigt att den finns kvar hos intervjupersonerna. Annars förändras 

också känslan och upplevelsen för platsen. Sara nämner att det i nuläget är en bra plats för 

barn att växa upp på och att hon tror att det bland annat är därför området är attraktivt för 

barnfamiljer. Sunnersta har förändrats mycket under åren som Sally och hennes man bott i 

området. Känslan av att Sally tycker att det är lite tråkigt med all nybyggelse omkring och de 

stora förändringar som skett i området framkommer. Detta på grund av att känslan av att bo 

på landet har reducerats. Det tyder på hur känslan och upplevelsen för platsen förändras med 

områdets förnyelse och jämförs med andra platser, även om det i detta fall är en och samma 

plats som blivit annorlunda med tiden. 

 Gottsunda är ett område där människorna utgör platsen tydligare än vad människorna 

utgör platsen i Sunnersta. Gina berättar att hon tycker att mångkulturen i Gottsunda berikar 

området och ser det positivt. Hon talar om sina närmsta grannar mitt över den lilla gatan från 

huset där vi sitter i med utländskt påbrå. De vi talat med i Gottsunda anser att människorna i 

området är en viktig del av upplevelsen och att det är de som gör stadsdelen till en härlig plats 
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att leva på där de känner gemenskap.  Det visar sig att, som Relph (1976) uttrycker det, 

människorna utgör platsen i Gottsunda mer tydligt än vad människorna utgör platsen i 

Sunnersta. Åtminstone talas det mer om människorna i området under promenaderna med 

intervjupersonerna i Gottsunda mer än vad det talas om människorna i området under 

promenaderna med intervjupersoner i Sunnersta. I Sunnersta stämmer alltså inte den 

beskrivningen av att människorna gör en plats lika väl in som det gör i Gottsunda då 

Sunnersta beskrivs utifrån mer lokalitetsmässiga fördelar. Denna observation kan även ha att 

göra med att det, då det är mer tätbefolkat, rör sig mer människor i Gottsunda än vad det gör i 

Sunnersta. Detta för att Sunnersta är ett område med villor och därmed mer glesbefolkat. 

Eftersom vi ofta talade om det vi såg längs med promenaden bidrar eventuellt även det till att 

det talades mer om människorna i Gottsunda än i Sunnersta. 

5.2.2 Identifikationen varierar 

Den fysiska utformningen av de olika platserna påverkar hur intervjupersonerna identifierar 

sig med områdena. Enligt Hammarén och Johansson (2009) är identitet sammankopplat med 

hur samhället är uppbyggt. Eftersom Gottsunda har ett centrum är det en naturlig 

samlingspunkt och känslan är således att intervjupersonerna har en tydligare bild av vilka 

personer som lever och vistas i området. De beskriver det som att det är en bred spridning av 

olika typer av människor vilket gör att det är lätt att passa in i bilden av en Gottsundabo. I 

Gottsunda finns det även en mängd olika bostadstyper vilket bidrar till variationen av 

människor och det är det som skapar möjlighet för tillhörighet för alla beskriver Gabriella. De 

intervjupersoner som vi pratat med i Sunnersta beskriver de personer som lever i området som 

människor som uppskattar natur och friluftsliv, eller som Sara säger, det är hurtbullar som 

bor i Sunnersta. Det blir således intressant när de naturliga samlingspunkterna i Sunnersta är 

de badplatser och motionsspår som finns samt skidbacken. På det viset skiljer sig Gottsunda 

och Sunnersta åt.  De samlingspunkter som finns i området och den fysiska miljön bidrar till 

hur människorna definierar området och även sig själva. 

5.2.3 Att identifiera sig med en plats 

Upplevelsen av att vara på insidan eller på utsidan av bostadsområdet varierar beroende av 

kontext. Samtliga respondenter berättar att de känner sig hemma och trygga i det område de 

bor vilket indikerar att de för det mesta upplever sig vara på insidan av sitt bostadsområde. 

Däremot finns det sammanhang och delar i områdena som de inte känner sig delaktiga i och 

därmed betraktar från utsidan. Sally beskriver att det är mycket barnfamiljer i Sunnersta som 

har sina egna aktiviteter och band, något som hon inte känner sig delaktig i och där med ser 

från utsidan. Kan inte relatera så mycket till folk här eftersom jag inte gick i skola här berättar 

Gabriella, vilket också tyder på att hon betraktar delar av Gottsunda från utsidan och att hon 

inte känner tillhörighet till samtliga grupper i området. Sara beskriver att hon inte ser sig som 

den typiska nyinflyttade i Sunnersta, då dessa ofta är välbärgade barnfamiljer enligt henne, 

men att hon däremot identifierar sig med att vara friluftsmänniska som många andra i 

området. Att befinna sig på insidan eller utsidan av en plats beror således helt och hållet på 

utifrån vilket kontext området beskrivs. Allmänt är uppfattningen att samtliga respondenter 

står på utsidan på olika sätt utifrån olika sammanhang och att det inte beror av vilket 
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bostadsområde det gäller. Samtidigt är de båda områdena stora och det kan därmed ses som i 

stort sett omöjligt att känna sig delaktig i samtliga aktiviteter och kontexter. 

 Graden av att vara på insidan av en plats varierar hos respondenterna och beror på 

områdets geografiska avgränsning, utformning och sammanhang. Generellt upplevs 

respondenterna känna en starkare känsla av att vara på insidan desto närmre, geografiskt sett, 

hemmet de befinner sig eftersom de känner en starkare anknytning till den platsen. Detta var 

också mer tydligt hos Sally och Gina som intervjuades i sina hem då de pratade mer om just 

sina grannar och tillhörigheten till dem. Gunnel beskriver att det för henne är viktigt att ha en 

relation till sina grannar och veta vilka de är. Genom att skapa relation och personlig 

anknytning så som Gunnel gjort trots att hon bott där en kortare tid skapas en starkare känsla 

av att vara på insidan med hjälp av kontakt och tillhörighet till människor i närheten. Samtliga 

respondenter upplevs vara empatiskt på insidan i sitt grannområde. Sara talar exempelvis om 

att hon ofta talar över häcken med grannen. Den starkaste tillhörigheten känner personerna 

således med sina närmsta grannar medan upplevelsen är att de till områdena i stort har en 

svagare känsla av att vara på insidan. Detta gör att personerna känner en mer beteendemässig 

känsla av att vara på insidan till området i stort. Gina berättar att det finns en känsla av 

gemenskap i Gottsunda men att det samtidigt kan hända att det är stökigare i centrum vilket 

också tyder på att känslan beror av sammanhang. Även detta tyder på att känna starkare 

tillhörighet geografiskt nära sitt hem. Sixten ser Sunnersta som en sovstad då han berättar att 

det nästan inte är någon som har sin arbetsplats i området och stadsdelen sover således under 

dagarna. Detta gör att det finns färre människor som upplever sig vara beteendemässigt på 

insidan av Sunnersta, vilket också hänger ihop med att de kollektiva förbindelserna är sämre. I 

Gottsunda å andra sidan beskriver respondenterna att de kollektiva förbindelserna är goda, det 

är fler som arbetar i området och därmed fler som stundvis befinner sig beteendemässigt på 

insidan av Gottsunda. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att bilden av 

människorna i Gottsunda beskrivs som bred och varierande, medan bilden av människorna i 

Sunnersta något mer begränsad av respondenterna. 

 Att diskutera, sätta ord på och avgöra graden av tillhörighet till en plats är problematiskt 

och svårt. Ingen utav de personer vi talat med upplevs befinna sig i det som Relph (1976) 

kallar det: platsens essens eller existentiellt på insidan, utifrån de svar vi fått om 

bostadsområdena. Vad det beror på är svårt att svara på, en anledning kan vara att människor 

sällan pratar eller tänker på att de har så pass starka känslor till en plats och att dessa känslor 

faktiskt varierar. Att befinna sig i essensen av en plats känns som något som upplevs under 

korta stunder snarade än en ihållande känsla och det är framförallt inte känslor som 

framkommer under en intervju med främmande personer då det är mer privata känslor. Det 

finns även en problematik i Relphs (1976) grader av att vara på insidan av en plats då de är 

diffusa och varierar beroende av sammanhang och det går därmed inte att fastställa vilken typ 

av tillhörighet respondenterna känner. Tillhörigheten varierar också på likande vis i de båda 

bostadsområdena och det är därför svårt att se om det finns en starkare känsla av tillhörighet 

beroende på om man lever i Gottsunda eller Sunnersta. 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Eftersom det existerar skillnader i sociala och ekonomiska förutsättningar mellan resursstarka 

och resurssvaga områden i Sverige är det intressant att se om och hur det påverkar 

upplevelsen av platsen där människor bor. Sunnersta och Gottsunda kan ses som ett exempel 

på dessa skillnader och motsvarar definitionen av resursstarka och resurssvaga områden. Att 

undersöka människors känslor och anknytningar till sitt bostadsområde är intressant då det 

kan skapa förståelse för den relation personer har till sitt bostadsområde samt vad den 

relationen påverkas av. 

 Det finns olika förklaringar till varför människor flyttar för att sedan trivas och stanna i 

sitt bostadsområde. För de boende i Sunnersta är naturen en anledning till att flytta dit medan 

det för Gottsundaboende ofta handlar om ekonomiska förutsättningar samt närheten till 

service av olika slag. För boende i Gottsunda blir naturen snarare en bonus och en anledning 

till att senare stanna och trivas i sitt område. Naturen är således något som samtliga 

intervjupersoner ser som fördelaktigt i sina bostadsområden, vilket också framkom tydligt 

eftersom vi under intervjuerna promenerade i naturen. Att flytta till Sunnersta är ofta ett mål, 

därför känns det som att anledningarna till att flytta dit är starkt sammankopplade med de 

förklaringar som också får dem att stanna och trivas. Man flyttar med andra ord inte till 

Sunnersta utan att känna till området och dess förmåner, mycket på grund utav att det krävs 

en god ekonomi för att kunna flytta dit. Detta till skillnad från Gottsunda dit en del personer 

flyttar för att de inte har något val eller för de lägre priserna. I enlighet med van der Burgh 

(2006) talar människorna som vi mött ofta gott om den platsen där de bor, oavsett 

bostadsområde eller förklaring till bosättning och anledning till att stanna. 

 Beskrivningen av de båda bostadsområdena är sammankopplande med platsens fysiska 

utformning samt människorna i området. Som teorin beskriver går det att se en stark koppling 

mellan lokalitet, plats och identitet i de båda områdena. I Sunnersta beskrivs människorna 

vara friluftsmänniskor som uppskattar närheten till vatten och natur. Det blir således en tydlig 

koppling till att identifiera sig till att vara som platsens utformning förutsätter då både plasten 

och människorna beskrivs utifrån naturen som referenspunkt. Eftersom Sunnersta är ett 

område som till stor del består utav villor, medför det en homogen grupp av människor med 

liknande förutsättningar och intressen. På liknande vis är utformning av platsen och 

identitetskapande sammankopplat även i Gottsunda. I Gottsunda är spridningen bred när det 

kommer till olika bostadsformer vilket gör att människor med mer skilda förutsättningar bor i 

området. Det blir således lättare att identifiera sig som en Gottsundabo, just för att 

spridningen är så pass bred. Detta till skillnad från Sunnersta där det ses som svårare att 

identifiera sig som en typisk Sunnerstabo eftersom den beskrivningen ofta är ganska snäv. 

 Huruvida personerna känner tillhörighet till det område där de bor varierar med tid och 

sammanhang och därmed varierar även känslan av att vara på utsidan eller insidan av en 

plats. Det går inte att se någon tydlig skillnad mellan Gottsunda och Sunnersta vad det gäller 

hur djupt på insidan människor befinner sig i sitt område. Det handlar snarare om hur djup 

kontakt och hur trygg personen känner sig i det sammanhang hen befinner sig i just för 

tillfället. Att under intervjuerna ta promenader visade just på denna känsla. Det som går att 

urskilja är att det är lättare att känna stark identitet samt djupare på insidan av platsen ju 
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närmre sitt hem personen befinner sig. Detta visar de intervjuer som skedde i hemmet, 

nämligen en stark känsla av att vara på insidan just på den platsen. Däremot var inte graderna 

av att vara på insidan lika tydliga under dessa intervjuer. Vi upplever att detta inte skiljer sig 

på något sätt i Gottsunda och Sunnersta och har på så vis inget att göra med områdets 

utformning eller sociala status. 

 Eftersom områden skiljer sig åt blir de således attraktiva på olika sätt. Däremot har 

Gottsunda en felaktig bild, som framförallt media framställt, vilket skulle kunna vara 

bidragande till att människor inte väljer att bosätta sig i området. Följden av detta blir en 

ojämn befolkningsspridning och i sin tur en segregerad stad. Det skulle därför vara intressant 

att studera ytterligare hur media påverkar segregation. Just områdenas fysiska attribut, med 

andra ord lokaliteten, är central när personer talar om sin känsla och uppfattning om det 

bostadsområde de bor. Detta skapar i sin tur skillnader i känslan för platsen i områden som 

skiljer sig åt. Studien har tillfört en förståelse för känslan till platsen där man bor beroende på 

vilka förutsättningar området har, och i sin tur skapar, för invånarna. En följd av denna 

slutsats skapar intresse för att studera detta ytterligare, alltså hur platsens utformning påverkar 

gemenskap och känsla för plats. Det är därför intressant att se hur detta resultat kan påverka 

utformningen av bostadsområden för att skapa starkare gemenskap samt en positiv känsla för 

platsen. 

 Hur människor identifierar sig och upplever en plats påverkar vilken känsla människor 

har för platsen och varierar. Variationen beror på platsens utformning, sammanhang och 

gemenskap mellan människor mer tydligt än vad den beror på om det är ett resursstarkt eller 

resurssvagt område. Vidare påverkas utformningen av variationsaspekterna beroende på 

resursstarkt eller resurssvagt område. Hur människor känner för sitt bostadsområde är alltså 

snarare en indirekt följd än en direkt följd av en segregerad miljö. Så, svaret på frågan Känner 

du dig hemma här? beror inte på om det är ett resursstarkt eller resurssvagt område utan 

varierar av sammanhang. För de vi pratat med är svaret ja.  
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Intervjuer 

”Gina” 88 år, boende i Gottsunda. 2015-04-22 

”Sixten” 59 år, boende i Sunnersta. 2015-04-22 

”Gunnel” 70 år, boende i Gottsunda. 2015-04-23 

”Sally” 84 år, boende i Sunnersta. 2015-04-28 

”Gabriella” 21 år, boende i Gottsunda. 2015-04-28 

”Sara” 27 år, boende i Sunnersta. 2015-05-04 
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APPENDIX A 

Intervjufrågor 

 

Inledning: 

Vem är du? Berätta om dig själv. 

Ålder, livssituation, sysselsättning, hur bor du? 

Platsidentitet:  

Hur länge har du bott här? 

Vad fick dig att flytta hit? 

Hur såg du på stadsdelen innan du flyttade hit? Hur har den bilden förändrats?  

Vad får dig att stanna? 

Känner du dig engagerad i platsen? Kan du beskriva vad du känner för den här platsen? 

Känner du känner till stadsdelen väl? 

Berätta om dina flyttningar tidigare i livet 

Om du inte skulle bo här, vart skulle du bo då?  

Saknar du något där du bor nu? 

Vad eftersöker du hos en optimal stadsdel? 

Vad är det som får dig att känna dig hemma? Finns det något som får dig att känna dig som 

hemma här? Finns det något som får dig att inte känna dig som hemma? 

Känner du dig hemma här? 

Hur skulle du beskriva en typisk Sunnersta-/Gottsundabo? Passar du in i den beskrivningen? 

Varför? Varför inte? 

Platsen: 

Hur skulle du beskriva den här stadsdelen?  

Beskriv området med tre ord. Fördelar och nackdelar. 

Hur tror du att andra ser på eller skulle beskriva den här platsen? 

Vad skulle du säga att det är för typ av människor som bor här? 

Vad tror du att de som bor här ser som viktigt i stadsdelen? 

Vad tror du får människor att flytta hit? 

Vad tror du får människor att stanna? 

Tror du att människor som bor här trivs?  

Ja: Vad är det som får folk att trivas? 

Nej: Varför inte? 
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Skulle du rekommendera andra att flytta hit?  

 Ja: Vad är det du rekommenderar i sådana fall? 

 Nej: Vad är det som får dig att inte rekommendera? 

Avslutning: 

Är det något du vill tillägga? 

Skulle det vara okej om vi kontaktar dig igen via mail eller telefon om vi skulle vilja ha reda 

på något mer? 


