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Abstract 

Children have long been one of the biggest user-groups of public space. 

Children’s experiences of public space have not been fully explored by the 

planning practice. Children’s viewpoint regarding the city have often been 

overlooked by the adult world, since children are often seen as lacking rational 

thought and dependent on parents.  

A relatively new planning method for public open space, called Sociotop Mapping 

has long been used in the city of Stockholm. The Sociotop Mapping have been an 

effective way of implementing people’s experiences into the process of planning.  

The aim of this study was to explore children’s experiences of Public Space by 

using the Sociotop Method, as developed in Stockholm. The Sociotop Mapping 

gives actual meaning to human experiences of the city by describing its public 

space with qualitative values. This study was performed with a qualitative method 

consisting of two parts. The first part gathered data on public space with place-

inventories in the district of Ålidhem in Umeå. The second part of the study 

derived the experiences of children with in-depth focus group discussions with 14 

children living in Umeå. The study concluded that children often find enjoyment 

in public space, but sometimes might the public space be in crisis, since it cannot 

handle people that are strangers to one another. 

Keywords: Sociotop Mapping, Public Space, Urban Planning, Children 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt hur det offentliga rummet i stadsdelen Ålidhem i Umeå används 

av barn. Målgruppen för uppsatsens studie blev barn, eftersom det är en åldersgrupp som 

sällan kommit till tals i samrådsprocesser för svensk planering. Syftet var därmed att införliva 

barns upplevelser av det offentliga rummet i ett planeringsunderlag. För att undersöka det 

offentliga rummets sociala värden användes sociotopkartering. Sociotopkartering skapades av 

landskapsarkitekten Alexander Ståhle mellan åren 2000-2002, som ett planeringsverktyg för 

att beskriva kvalitén i stadens utemiljöer. Metoden för denna kandidatuppsats baserades på 

platsinventeringar och användardialog, vilket har rekommenderats i Stockholm stads metod 

för sociotopkartering. Sociotopkarteringar i Stockholm har visat på att barn är den största 

användargruppen som nyttjar det offentliga rummet.  

Användardialogen för denna kandidatuppsats utfördes genom fokusgruppsintervjuer med barn 

mellan 10-14 år som var boende i Umeå. Fokusgruppsinventeringarna och 

platsinventeringarna resulterade i kvalitativa data om det offentliga rummet som sociotop.   

För platsinventeringarna valdes fem offentliga friytor och grönområden ut i stadsdelen 

Ålidhem. Platsinventeringarna utfördes dagtid, kvällstid och på helger för att ge en bred bild 

av hur användningen såg ut mellan olika dagar och tider. Ålidhemsparken hade flest (9 st.) 

sociotopvärden och friytorna vid Ålidhems centrums norra och södra entré hade minst antal (2 

st.) sociotopvärden. 

I användardialogen användes tre fokusgrupper med olika barn som var verksamma i 

föreningen Junis. Fokusgrupperna hölls under två tillfällen. Totalt deltog 14 barn i 

användardialogen. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visade att alla barn som deltog 

använder det offentliga rummet för att socialisera med vänner och bekanta. De framkom att 

barnen upplevde en hel del positiva värden av sociotoper i det offentliga rummet som 

umgänge, socialisering, utforskande, aktivitetsparker och caféer eller snabbmatsrestauranger. 

De negativa värden som barnen verkade uppleva var att bli utskickade från caféer och 

restauranger om de inte kunde betala, att de offentliga rummet i centrum inte kunde hantera 

främlingar samt att det fanns för lite fritidsaktiviteter för tjejer. Det sociotopvärde som barnen 

önskade se mer av var folkliv.  
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1. Introduktion 

Hur vill barn och unga människor att stadens utemiljöer; det offentliga rummet ska utformas? 

Det är en viktig planeringsfråga som tyvärr inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. Det kan 

bero på att samhället idag är rumsligt uppdelat efter ålder och att det finns föreställningar om 

att barn inte tänker rationellt (Valentine 1997). Både geografiska och sociologiska studier visar 

att barns tänkande, beteende och rumsliga förståelse fungerar väl för barn men ofta förbises, 

eftersom barn inte tänker som vuxna. Barns platsskapande är en process som skiljer sig tydligt 

från vuxnas idéer kring vad deras lek behöver (Valentine 1997). Detta kan få i effekt att 

lekplatser som utformats av planerare enligt vuxnas föreställningar om barns lek, inte 

uppskattas av barn. Grundsynen i denna studie är i stället att barn har kompetens och är sociala 

aktörer i sina egna liv. Det behövs planeringsunderlag som bygger på barns erfarenheter 

eftersom de sällan deltar i medborgardialoger, men använder det offentliga rummet. 

Användardialog med barn blir viktig för att skapa förankring av besluten och införa ett 

upplevelseperspektiv från barnen i planeringen. Genom att inte bara införa ett 

tillgänglighetsperspektiv för barnen utan också ett upplevelseperspektiv från barnen går 

planeringen längre än vad dagens plan- och bygglag (PBL) kräver. Framförallt skapar en 

användardialog en demokratisk förankring av planeringsbeslut. Exempel på effekter av dåligt 

förankrade planeringsbeslut och en nedvärdering av det offentliga rummets värden kan 

illustreras av konflikter som ”Slaget om Dungen på Ålidhem” (Forsman 2013) och ”Striden om 

Almarna på 1970-talet” (Strömgren 2007). En del ämneskunniga vill uttrycka plankonflikter 

samt otrygga och oanvända utemiljöer i staden som en kris i det offentliga rummet, eftersom 

människors platskapande processer hindras (Jacobs 1961 och Giardiello 2017). Jane Jacobs 

menar också att problematiken till stor del beror på den fysiska form som planerats mellan åren 

1940–60.  

Den problemformulering som undersöks i denna studie är hur barn använder det offentliga 

rummet samt hur barnens upplevelser kan tas till vara i ett planeringsunderlag. Uppsatsens 

geografiska fokus är på stadsdelen Ålidhem i Umeå, men användardialog har skett med barn 

som även är boende i andra stadsdelar. Umeå Kommun planerar att förtäta Ålidhem och detta 

innebär att sociotopteorins fråga om det offentliga rummets kvalitéer blir viktig för att veta 

vilka sociala värden som kan förloras eller förbättras vid en förtätning. För att beskriva barnens 

behov och upplevelser i det offentliga rummet används sociotopmetoden, som har utvecklats 

av Stockholms stadsbyggnadskontor. Sociotopmetoden är ett sätt att kartera och bedöma det 

offentliga rummets friytetillgång och kvalitéer. En sociotopkartering tar med människors 

beteende och behov i planeringen, vilket skulle kunna ge möjligheter att skapa bättre 

utomhusmiljöer och därmed undvika ett krisande offentligt rum. En sociotop är en offentlig 

park eller obebyggd friyta, som blir trivsam av människors aktiviteter i stadsmiljö (SBK 2003:2 

och www.stockholmsstad.se 2017). Många offentliga rum i städer kan beskrivas som 

sociotoper, genom att de besitter några värden av betydelse för människors välmående, 

rekreation och fritid. Det gemensamma draget hos alla sociotoper är att deras värden inte går 

att värdera med kvantitativa vetenskapliga metoder. Exempelvis går en rolig pulkabackes 

livlighet inte att mäta eller värdera utan att prata med användarna. Om det offentliga rummet 

har goda eller bristfälliga sociotopiska kvaliteter beror på användarnas upplevelse och om 

platsen används eller inte. Anledningen att studera det offentliga rummets sociala funktion 

kommer av att de är grundläggande för städers välmående. Enligt forskningen har det offentliga 

http://www.stockholmsstad.se/
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rummet två funktioner (Mitchell 1995). Den första funktionen ger möjlighet till utövande av 

demokrati, möten och yttrandefrihet och en andra funktion ger möjlighet till fritidsaktiviteter, 

rekreation, underhållning och konsumtion (Mitchell 1995). Ett väl fungerande offentligt rum 

ska därför helst möjliggöra både konsumtion och demokrati. En studie inom deltagande design 

pekar på att människor önskar sig en balans mellan passiv konsumtion och kreativa eller 

demokratiska upplevelser (Sanders och Stappers 2008).  

1.1 SYFTE 

Den här uppsatsen har ämnat att beskriva och analysera hur barn (10–14 år) använder det 

offentliga rummet, enligt sociotopmetoden samt tagit vara på barnens upplevelser i ett 

planeringsunderlag, för stadsdelen Ålidhem i Umeå.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vad upplever barn i det offentliga rummet?  

• Vad vill barn göra i det offentliga rummet?  

• Finns det någon skillnad mellan hur pojkar och flickor använder det offentliga rummet? 

• Hur kan det offentliga rummet planeras för och med barn? 

• Vilka människor möter barn i det offentliga rummet? 

 

Figur 1 Översiktskarta över Umeå. Stadsdelen Ålidhem är inringad med en röd cirkel på 

kartan. 

Figur 1 beskriver Ålidhems läge i Umeå och figur 2 visar Ålidhems övergripande struktur. 
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Figur 2 Strukturkarta över Ålidhem. 
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2. Metod 

2.1 SAMMANFATTNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studiens skrevs tillsammans med Umeå kommun som extern part. Samarbetet innebar att 

beskriva barnens vardag genom sociotopkartering och att kommunen fick ta del av resultatet. 

Valet av stadsdelen Ålidhem för platsinventeringarna kom av att Umeå kommun gärna ville ha 

en studie av den stadsdelen. Som tack för deltagande i studien fick barnen cykelskydd, reflexer 

och cykellysen från Gata och Parker på Umeå kommun.  

För att studera det offentliga rummet på Ålidhem användes sociotopmetoden som 

rekommenderar platsinventering och användardialog. Metoden innebar därmed 

fokusgruppsintervjuer med barn och inventering på plats på Ålidhem, vilket resulterade i 

kvalitativa data. Metoden beskrev därigenom sociotoper och blev väsentlig för syftet. Resultatet 

från platsinventeringarna och fokusgruppsintervjuerna analyserades och tolkades genom 

forskningens syn på vilka kvaliteter som är viktiga för unga människor. Därmed gavs en kort 

kunskapsöversikt av forskningens perspektiv på det offentliga rummet. Visuellt 

förkroppsligades studien i en sociotopkarta över Ålidhem.  

Enligt Stockholms stad (2002a) fungerar sociotopkartan på motsvarande sätt som en 

biotopkarta och kretsloppskarta och tillsammans utgör de en övergripande grönstrukturkarta. 

Grönstrukturkartan gestaltar därmed sociala, tekniska och ekologiska värden i stadens utemiljö. 

Figur 3 nedan beskriver grönstrukturkartans uppbyggnad. 

 

Figur 3 Hur grönkartan byggs upp av sociotopkartan, biotopkartan och kretsloppskartan. 

Stockholms stad (2002a). 

Denna studie hade tre övergripande metod delar: 

1. Datainsamling 

a. Officiella källor och GIS-data 

b. Inventering och fokusgruppsintervjuer 

2. Analys och GIS-kartor 

3. Etik kring att intervjua barn 

De kvalitativa data inhämtades från både primära och sekundära datakällor. Det sekundära 

datakällorna utgjordes av officiella källor från Umeå kommun och Boverket. Primära data 

inhämtades genom platsinventering av Ålidhems offentliga rum och intervjuer i fokusgrupp 

med barn 10–14 år.  



7 

 

2.2 SEKUNDÄRA KÄLLOR 

2.2.1 Officiella datakällor 

Det officiella datakällorna utgjorde bakgrundsmaterial till denna studie, för att ge en bild av 

Umeå kommuns första planer och visioner samt demografisk information om Ålidhem. 

Planeringsdokument, rapporter, enkätundersökning av ungas välmående i kommunen, kartor 

samt GIS-data kommer från Umeå Kommun och utgjorde officiella källor. Friyteidentifieringen 

av Ålidhems offentliga rum baserades i första hand på de officiella datakällorna från Umeå 

kommun. De friytor som identifierades för inventeringarna är parker, lekparker och öppna 

torgliknande platser.  

Sociotopmetoden illustreras i figur 4 nedan. 

Metoden börjar med att teori kring sociotoper och 

forskning om planering i stadsmiljö insamlas 

(Stockholms stad 2002b). Sedan identifieras, 

avgränsas och namnsätts de ytor som kan vara 

lämpliga att inventera. Friytor är då alla obebyggda 

mark- eller vattenområden. Nästa steg är 

inventering av friytor och grönområden av 

planerare genom värdering av planerare. Därefter 

utförs en brukarvärdering genom varierande 

dialogslag. Sedan sammanställs all information 

som insamlats genom både planerarvärderingens 

inventeringar och brukarvärderingarna 

(Stockholms stad 2002b). Sociotopkarteringen 

resulterar vanligtvis i olika typer av kartor som 

visualiserar och tydliggör den rumsliga 

utbredningen av sociotoper i stadsrummet. 

2.3 PRIMÄRA KÄLLOR 

2.3.1 Platsinventering 

Vid platsinventeringarna på Ålidhem användes ett 

standardiserat observationsprotokoll som var lika 

för alla offentliga platser som inventerats. 

Observationsprotokollet byggde på det protokoll 

som använts i Stockholm vid deras 

sociotopkarteringar (Stockholm stad 2002b). För 

denna studie var protokollet indelat i 6 kategorier, 

som beskrev platsen med fokus på barns behov. 

Dessa 6 kategorier var platsens fysiska form, 

tillgänglighet, komfort, aktiviteter, umgänge och 

behov hos barn 10–14 år. Kategorierna baserades på Project for Public Spaces (PPS) 

beskrivningar och undersökningar av vilka kvalitéer och funktioner en bra plats besitter (PPS 

2018).  

Figur 4 Sociotopmetoden. Stockholms 

stad (2002b). 
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Figur 5 nedan beskriver hur en bra offentlig plats fungerar enligt PPS fyra dimensioner som är 

socialisering, aktivitet, tillgänglighet och komfort.  

 

Figur 5 Platsskapande utifrån fyra dimensioner (PPS 2018). 

Platsinventeringarna fungerade likt en servicesafari där planeraren på plats upplever bra och 

mindre bra kvalitéer (Design Council UK 2015). De offentliga platserna på Ålidhem 

inventerades under vardag, helg, dag och kvällstid för att ge en så tillförlitlig observation som 

möjligt. Då denna kandidatuppsats var begränsad i tidstillgång valdes ett antal platser på 

Ålidhem ut för inventering. Valet av platser byggde på subjektivitet och lokal platskännedom. 

De utvalda platserna var Dungen, Kolbäcksparken, Ålidhems parken samt entréerna norr och 

syd till Ålidhems centrum.  

2.3.2 Fokusgruppsintervjuer 

Vid användardialogen intervjuades barn i fokusgrupper. Fokusgrupperna utfördes vid två 

tillfällen och med tre olika fokusgrupper. Vid första tillfället delades barnen in i två olika 

grupper efter kön. Vid andra tillfället användes en blandad fokusgrupp med både tjejer och 

killar. Syftet med fokusgrupperna var att skapa djupgående information kring barns egna 

upplevelser av det offentliga rummet. De första två fokusgrupperna var mer explorativ genom 

att öppna frågor diskuterades med barn 10–14 år. Vid andra dialog tillfället fördjupades 

frågorna. 
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Viktigt att tillägga var att fokusgrupperna och inventeringarna representerade en tidpunkt och 

kan inte bli generell, representativ eller ge möjlighet till prognoser.  

Barn som är aktiva inom Junis IOGT-NTO förening deltog i användardialogen. Inget särskilt 

urval för deltagare användes, vilket innebar att de barn som ville fick delta. 

Verksamhetsledaren för Junis informerade de föräldrar som deltagit vid Junis samlingar om 

undersökningen. Föräldrarna fick därigenom information om studiens syfte och att resultatet 

hanteras och presenteras konfidentiellt. De föräldrar som inte varit med på samlingsmötena fick 

information per brev. Detta innebär att barnens föräldrar i efterhand kunde tacka nej till sina 

barn(s) deltagande i studien.  

Samtalen i fokusgrupperna belyste värdet av deras upplevelser i det offentliga rummet. 

Respondenterna i diskussionsgrupperna bemöttes på ett personligt och vänligt sätt för att skapa 

förtroende, då många unga människor ofta misstror vuxenvärlden och institutioner (Cele 2013 

och Giardellio 2017). Fokus låg på att få respondenterna att känna att deras åsikter och 

delaktighet är viktig, eftersom det kan ge en ökad trovärdighet i svaren. Diskussionerna kan 

också bli trovärdiga genom att frågorna formuleras väl och att diskussionen är öppen för olika 

associationer och tolkningar (Cloke et. al 2004). Med fokusgruppernas intervjuer var meningen 

att få fram svar med olika associationer, tolkningar och idéer även om vissa frågor ska vara 

förkonstruerade.  

I sista fokusgruppen fick barnen märka ut platser som de tycker om med ”smileysar” på en karta 

över Ålidhem. Mentala kartor gav ännu fler associationer, spontana frågor och idéer att 

diskutera vidare om. Diskussionerna spelades in och transkriberas sedan. Fokusgrupperna blev 

mellan 30–40 minuter lång. Då barns användande av det offentliga rummet är ännu inte särskilt 

utforskat av kommuner genom planeringsunderlag blev denna användardialog en första ansats. 

2.4 ANALYS 

Det transkriberade resultatet från fokusgruppsintervjuerna kategoriserades efter teman som 

därefter sammanlänkades (Kitchin och Tate 2000 och Denscombe 2014). Analysen 

genomfördes med både innehållsanalys och samtalsanalys. Fynden från analysen byggde på 

subjektiva tolkningar. Bakgrundskunskaper blev därför avgörande i vilka fynd som hittades i 

intervjugruppernas transkription (Denscombe 2014). Analysen avslutades med en tolkning 

utifrån hur fenomenet sociotop sker.  

Vid innehållsanalys väljs ett lämpligt textavsnitt i transkriberingen ut utifrån subjektivt och 

teoretiskt urval. Textbiten bryts sedan ner i mindre delar och kategoriseras med nummer. 

Innehållsanalysen innebär att förekomsten av vissa ord, fraser och sammanhängande avsnitt 

analyseras efter frekvens och förhållande till andra ord (Denscombe 2014). Samtalsanalysen 

gräver djupare i texten och letar efter underliggande strukturer och underförstådda innebörder.  

2.5 KARTERING I GIS 

Platsinventeringen utgick från GIS-material från Umeå kommun och Sveriges 

Lantbruksuniversitets geodata tjänst för högskolor och universitet. GIS-datat blir därför 

sekundära källor och de kartor som studenten tillverkar blir primära källor. Inventeringarna 

visualiserades genom en GIS-karta för att beskriva de fem inventerade platserna på Ålidhem.  
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2.6 ETIK: ATT INTERVJUA BARN 

Att intervjua barn var en intressant men också etisk en utmaning. För att skapa en så etiska 

intervjuer som möjligt kontaktades Junis, som är en del av IOGT-NTOs juniorförbund. Junis är 

en organisation för barn som ger dem roliga och lärande fritidsaktiviteter. Verksamheten bygger 

på demokrati, solidaritet och nykterhet (http://junis.org/omoss.aspx). Då Junis arbetar för att 

barn har rätt till en trygg fritid ansågs deras verksamhet passande för en användardialog om 

barns fritid i det offentliga rummet. Resultatet från användardialog med fokusgrupperna 

hanterades konfidentiellt och barnen namnges inte. Barnen valde själva om de ville svara på 

någon fråga och om de ångrade sig fick de lämna fokusgrupperna, vilket två deltagare gjorde. 

De svar som lämnats av barn som lämnade fokusgruppens diskussion användes inte för resultat 

i denna studie. Barnen fick ta del av studiens syfte samt mina och min handledares 

kontaktuppgifter i form av ett kortare brev. Barnen hade sedan möjlighet att förmedla detta brev 

till sina föräldrar samt blivit tillsagda att berätta muntligt för sina föräldrar att de deltagit, för 

ge föräldrarna en möjlighet att i efterhand tacka nej till sina barns deltagande i studien.  

En folkhälsoundersökning tonåringar (13–18 år) utfördes 2016 av Umeå Kommun via enkät 

och det materialet användes som underlag för användardialogen.  

Denna studie använder uttrycket användardialog och inte brukardialog, därför att barnens roll 

som subjekt och deras upplevelser har varit i fokus. Barnens svar kring deras användande och 

upplevelser av det offentliga rummet beskrev de sociotopiska värdena.  

Planering och arkitektur är två traditionella designområden som nu har möjlighet att skapa 

design med användare, i syfte att skapa upplevelser (Sanders och Stappers 2008). Detta innebär 

att planeraren inte kan sitta ensam med sina planer som ofta gjorts (som under åren 1940–1987) 

utan att faktiskt ta tag i det kommunikations glapp som ännu finns inom planering och 

arkitektur. Ett sätt att lösa detta kommunikations glapp är att utföra co-design i samarbete med 

användarna (Sanders och Stapper 2008) och i detta fall med barn. Co-design innebär att 

designrollen och planerarrollen ändras genom att samarbetet bygger på att användaren är expert 

på sin upplevelse och är kreativ. För att denna användardialog skulle ha fått med mer kreativa 

och konkreta förslag skulle de krävas en högre expertis och kreativitetsnivå (Sanders and 

Stappers 2008) hos barnen. Det som gör att denna studie innehåller stråk av co-design är att 

barnens historier har varit viktiga och inte att barnen ger konkreta design- eller planförslag.  

2.7 REFLEXIVITET OCH KÄLLKRITIK 

Studien påverkades av sin kontext, syfte, vilka barn som deltog som respondenter samt 

uppsatsförfattarens position. I detta fall är studien skriven i samarbete med Umeå kommun 

och det innebar att kommunen ville ha en undersökning av stadsdelen Ålidhem. Umeå 

kommun har lämnat ut officiella källor som använts som bakgrundsmaterial.  

Officiella källor fungerar ofta som verktyg för kommunalt eller statligt informationsstyrande. 

All data som insamlas av kommun eller stat är skapad utifrån specifika anledningar som 

varierar över tid och rum (Cloke et. al 2004). Michael Foucault 1991 kallar detta fenomen för 

Governmentality. Governmentality beskriver relationen mellan stat, makt, information och 

konstruktionen av objekten för styrandet. Detta gör att sociala problem som tas upp i 

styrdokument blir officiell kunskap eftersom att de ingår i offentlig policy. Därmed 

http://junis.org/omoss.aspx
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konstrueras även samhällsproblem utifrån officiell informationsinsamling och produktion 

(Cloke et. al 2004).  

I detta fall har Umeå kommun haft i syfte att ta del av information om Ålidhem och barns 

upplevelser genom denna kandidatuppsats. Resultatet som samlats in kan bli grunden för 

framtida policy- eller planeringsbeslut. Det är då relevant att veta att datainsamling, analysen 

av studiens resultat och metod har genomförts självständigt. Även om Umeå kommun deltar 

som externpart har studien utförts främst för att barnens historier ska hamna i fokus, granska 

stadsdelen Ålidhem och att de vetenskapliga kraven på uppsatsen nås. Hur Umeå kommun 

faktiskt väljer att använda studien som underlag har kommit i andra hand, även om de 

naturligtvis uppskattas om resultatet kommer till användning.  

Det fanns en viktig problematik i sociotopmetoden, genom att den förutsätter ett aktivt 

deltagande av respondenter i användardialogen. Det skulle kunna ifrågasättas att denna metod 

för användardialog inte särskilt nått ut till barn som är mindre verbala eller från svagare 

samhällsgrupper. Det fanns även en maktrelation till barnen som deltog i studien (Cloke et. al 

2004). Denna maktrelation tog sig i uttryck genom att uppsatsförfattaren är 10 år äldre än 

respondenterna och har en högre utbildningsnivå. För att säkerställa en någorlunda validitet i 

svaren tog uppsatsförfattaren en bakgrundsroll vid fokusgruppsintervjuerna och låtit barnen ta 

plats och prata som subjekt. Ett ytterligare sätt att validera svaren har legat i att samma typ av 

frågor ställdes i alla fokusgruppsintervjuer. Den tredje fokusgruppsintervjun gav mer tydliga 

svar eftersom frågorna konkretiserades.   

De 14 barn som deltagit i studien är inte representativa, eftersom de upplevelser som 

framkommer i resultatet kanske inte överensstämmer med andra barns upplevelser. 

Upplevelserna av barndomen skiljer sig åt eftersom ålder alltid korsars och sammanfaller med 

andra identiteter som kön, etnicitet, språk, kultur eller fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Det finns således flertalet verkligheter av barndomen, även om den 

allmänna bilden är att barndomen är universell (Valentine 1997).     

Uppsatsförfattaren har ett stort intresse för det offentliga rummet och sociala frågor. 

Sociotopteorin engagerar, eftersom den ger en möjlighet att kombinera planeringsideal kring 

det offentliga rummet och människors upplevelser.  

Teorier och metodologi inom forskning inom kulturgeografi hämtades från Practising Human 

Geography av Cloke et. al från 2004, Conducting Research into Human Geography av Rob 

Kitchin och Nicholas J. Tate från 2000 samt Forskningshandboken av Martyn Denscombe 

(2014).  
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3 Teori 

3.1 SOCIOTOPTEORI OCH DET OFFENTLIGA RUMMETS SOCIALA 

FUNKTION 

Sociotop begreppet fungerar på samma sätt som en biotop, eftersom det är en värdering av en 

plats. En biotop beskriver en plats biologiska och ekologiska värden medans en sociotop 

beskriver en plats sociala och kulturella värden. En sociotops kulturella och sociala värden 

uttrycks i hur det offentliga rummet upplevs och används av invånarna (SBK 2003:2). 

Karteringen av sociotoper bygger på en planerar- och användardialog kring utemiljöer i staden. 

Arbetet med sociotoper ser olika ut på olika platser eftersom sociotoper har en tydlig geografisk 

aspekt (SBK 2003:2). Metoden för sociotopkartan utvecklades av landskapsarkitekten 

Alexander Ståhle mellan åren 2000-2002 (Ståhle 2006). 

Stockholms sociotopkartor bygger på platsobservationer och användardialog med invånare. 

Resultaten i Stockholm visar att användningen av offentliga platser verkar vara större när 

platsen besitter flera sociotopvärden (SBK 2003:2). De två största användargrupperna av 

Stockholms offentliga rum är barn och ungdomar. Behoven av olika sociotopvärden i det 

offentliga rummet beror på användarnas ålder. Exempelvis har barn ett stort behov av att leka 

och upptäcka sin omgivning medan ungdomar vill kunna träffa kompisar samt uppleva folkliv 

och evenemang (SBK 2003:2). Ett sätt att förstå offentliga rums sociotoper är att titta på hur 

platsen fungerar för aktiviteter, möten och socialisering. Socialisering innebär den process där 

vi som individer lär oss att förstå, assimilera och återskapa regler och värderingar i våra 

samhällen (Cohen och Kennedy 2013). Socialiseringsprocessen sker varje dag i hela samhället 

och är tydlig hos barn under deras uppväxt. Exempelvis lär sig barn av sina relationer till 

familjen, skolan och kompisar genom socialisering (Cohen och Kennedy 2013). Den lärande 

effekten av socialisering kan också ske i det offentliga rummet. För att kunna applicera 

sociotopteorin på det offentliga rummet är det viktigt att förstå dess funktion.  

Enligt Mitchell år 1995 har det offentliga rummet en hög ideologisk betydelse i demokratiska 

samhällen. Idén kring det offentliga rummet kan spåras tillbaka till den grekiska agoran. Den 

grekiska agoran var en plats där politik, handel, underhållning och spektakel blandades. På 

agoran kunde möten med främlingar och deras åsikter samt identiteter ske (Mitchell 1995). 

Mitchell menar att denna definition av det offentliga rummet är mer ett ideal än en 

funktionsbeskrivning. Det offentliga rummet fungerar sällan som sinnebilden av agoran, 

eftersom offentliga platser kan bli exkluderande. Däremot används agoran som förebild vid 

utformningen av exempelvis shoppinggallerior. Barn, ungdomar och äldre är exempel på 

köpsvaga grupper som kan bli exkluderande från moderna agora liknande platser. Barn och 

unga är istället det vanligaste användarna av det offentliga rummet utomhus (SBK 2003:2), och 

det kan bero på att de har en mindre köpkraft och blir beroende av det offentliga rummet. Unga 

människor är därför i behov av väl fungerande offentliga rum. Ett väl fungerande offentligt rum 

har en viktig utbildande funktion för barn. Det offentliga rummet kan ge barn möjlighet att möta 

främlingar, utforska staden, skapa sin egen kreativitet, lära sig sina begränsningar och vad som 

är tillåtet (Giardiello 2017). Den kanske viktigaste lärdomen som det offentliga rummet kan ge 

är civilkurage. Barn är duktiga på att se och härma vuxnas beteende och därigenom lär dom sig 

vad som är allmänhetens bästa och lämpligt beteende (Giardiello 2017 och Katz 2008). Detta 

innebär att barn exempelvis lär sig att skräpa ned genom att se vuxna eller äldre ungdomar göra 
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det. När barn får vara leka ute eller själva gå till vänner eller skolan utvecklas deras rumsliga 

förmåga och självkänsla i större utsträckning än barn med ett mer begränsat rörelsemönster 

(Cele 2008). Barnens socialiseringsprocess är dessutom formbar, eftersom de ganska lätt kan 

lära sig bättre sociala beteenden (Katz 2008). Det offentliga rummet kan därmed bli ytterligare 

en utbildningsaktör som, parallellt med familjen och skolan, deltar i unga människors 

mödosamma utvecklingsprocess (Giardiello 2016).    

3.2 TRYGGHET, MÅNGFALD OCH KRIS I DET OFFENTLIGA RUMMET 

Upplevd trygghet är det kanske mest avgörande sociotopvärdet för ett lyckat offentligt rum. I 

dagens samhälle verkar människor vara ganska bekymrade över säkerheten i våra städers 

offentliga rum. I en enkätstudie från 1994 som Storbritanniens största välgörenhetsorganisation 

för barn har gjort visar att föräldrar upplever en ”geography of fear” i städer (Valentine 1997). 

83 % av studiens tillfrågade föräldrar menade att det fanns mindre säkra platser att leka på idag 

än i de förgångna (Valentine 1997). Framförallt ansåg majoriteten av föräldrarna att det var 

störst risk för att barn blev bortförda på mer okontrollerade offentliga platser som parker (60 

%) än lekparker (33 %) (ibid.).  

Den grundläggande orsaken till att människor upplever otrygghet beror på att invånarna i en 

stad är främmande för varandra (Jacobs 1961). I det offentliga rummet sker många möten 

mellan främlingar och då bör det offentliga rummet vara utformat för att hantera människor 

som inte känner varandra (Jacobs 1961). För att skapa upplevd trygghet och minska upplevelsen 

av att folk är främlingar borde det offentliga rummet planeras för att människor ska använda 

platsen genom aktiviteter och inte bara som en passage. När människor använder platsen sker 

den sociala process som Jane Jacobs kallar ”eyes on the street”. Eyes on the street eller 

självövervakning skapas genom att områdets boende finns på plats i det offentliga rummet, att 

dörrar och fönster riktas mot det offentliga och att det finns en mångfald av aktiviteter och 

bekvämligheter. En blandning av aktiviteter och bekvämligheter i det offentliga rummet som 

skugga, sol, lekområde, vacker utsikt, torghandel och sittplatser gör att fler människor använder 

platsen och kan förhindra kriminalitet (PPS 2007). En offentlig plats upplevs också tryggare 

och används mer om lika många män som kvinnor använder platsen (PPS 2018). Upplevd 

otrygghet i det offentliga rummet är mer än bara kopplat till platsens utformning. Det är ett 

tydligt tecken på att det offentliga rummet krisar. Ett annat tecken på kris i det offentliga rummet 

är att den offentliga platsen inte används. Krisen beror dels på dålig planering som skapat platser 

som människor inte vill använda (Jacobs 1961) och för den ökade medvetenheten om och 

rädslan för mobbing, våld, stöld och terrorism (Giardiello 2017). Ett exempel på krisens sociala 

effekt är att människor inte kan återskapa sig själva i möten och konfontration med andra typer 

av människor. Det offentliga rummet kan också bli mindre offentligt och tillgängligt eftersom 

människor på platsen inte längre samarbetar för att upprätthålla det allmänna goda (Giardiello 

2017). För att lösa den här krisen privatiseras ofta det offentliga rummet, för att möjliggöra mer 

övervakning med väktare och kameror. Det finns också ekonomisk privatisering som vill 

återskapa idén om det offentliga rummet och exempel på detta är shoppinggallerian. 

Shoppinggallerior byggs ofta för att i form och estetik likna en torgplats eller agora men den 

viktiga skillnaden är att i gallerian är alla interaktioner noggrant planerad. Detta göra att många 

forskare vill kalla fenomenet av ökande andel shoppinggallerior och temaparker för 

disneyfiering av rum (ibid.). 
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3.3 BARNS ANVÄNDNING OCH UPPLEVELSER AV DET OFFENTLIGA 

RUMMET 

En annan viktig aspekt är hur barn använder och upplever det offentliga rummet. Barn är aktiva 

politiska aktörer som formar sina åsikter och identiteter genom sociala interaktioner och på 

platser som ger möjlighet till eftertanke (Cele 2013). Det offentliga rummet behöver därför 

stillsamma delar och delar som passar för umgänge och möten. Barn och ungas relation till det 

offentliga rummet är ofta komplicerad, eftersom de inte alltid är uppskattat av vuxenvärlden att 

de uppehåller sig där men samtidigt har barn få andra ställen att vistas på när de bor i städer. 

När barn och unga har möjlighet att aktivt delta i det offentliga rummets socialisering kan de 

omvandla den politik som skapar de offentliga rummets sociala funktion (Cele 2013). Det som 

framförallt hindrar barn att delta i den politik som skapar det offentliga rummet är att 

barndomen ses som en oskyldig och glad tid och att barn är inkompetenta och beroende av sina 

föräldrar. Detta synsätt på barndomen reproduceras ständigt i våra samhällen genom 

socialisering och innebär att vuxenvärldens syn på barndomen och ungdomen är socialt 

konstruerad (Valentine 1997 och Katz 2008). Detta gör att framförallt tonåringar känner sig 

stereotypiserade av vuxenvärlden (Cele 2013). Denna stereotypa betraktelse av barn och unga 

gör att det uppstår ett kommunikations glapp mellan barn och vuxna i projekt inom fysisk 

planering.  

3.4 BARNS UPPVÄXT OCH VÄLMÅENDE 

Historiskt har barn fungerat som en ekonomisk strategi för familjens produktion och 

reproduktion. Barn har också varit ett sätt för äldre släktingar att säkerställa en ekonomisk 

framtid. Under 1800- och början av 1900-talet innebar den demografiska och fertila transitionen 

i Västvärlden att barn inte längre var en ekonomisk tillgång (Katz 2008). Senare under 1900-

talet skapade Piaget sin teori om barns utvecklingsprocess. Denna process innebär att barn följer 

en linjär utvecklingsprocess där barnen går från irrationalitet till rationalitet (Valentine 1997). 

Denna teori är delvis anledningen till att många vuxna tror att barn inte kan tänka rationellt och 

beroende av sina föräldrar.    

Idag har barn och barndomen fått en mycket större känslomässig och psykologisk betydelse, 

som innebär att många föräldrar investerar socialt och ekonomiskt i sina barn (Katz 2008). 

Dessa investeringar tar sig i uttryck genom att konkurrensen i grundskolan ökar kraftigt, 

fritidsaktiviteter och sport blir mindre lekfulla och mer prestationsinriktade. Cindi Katz menar 

att vuxna behandlar barn och barndomen som ett spektakel som ökar föräldrarnas sociala status. 

Sedan finns också en stor oro från vuxenvärlden över när barnen inte längre är en ackumulerings 

strategi eller spektakel utan krisar som tonåringar.  

Umeå kommun har genomfört folkhälsoundersökningar med högstadieelever och 

gymnasieelever år 2014 och år 2016. Någon folkhälsoundersökning bland de yngre barnen 

verkar inte finnas. Dock kan folkhälsoundersökningarna ge en indikation om hur deltagarna i 

denna studie upplever sin vardag i Umeå. I enkätstudien de flesta unga att de känner sig trygga 

hemma och i sitt bostadsområde. Barn och unga i Umeås östra stadsdel (Inklusive Ålidhem) 

deltar något mindre i fritidsaktiviteter (70%) än de som bor på Haga och Ersmark (75–85%) 

(Umeå Kommun 2016). Endast 58 % av tjejerna känner sig trygga när de går hem ensamma, 

medan 94 % av killarna känner sig trygga när de går hem ensamma. Denna rädsla verkar komma 

av risken för misshandel och våldtäkt. Den händelse som framförallt påverkat tjejers oro i 
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enkätsvaren är Hagamanens frigivning. Detta gör att tjejers vistelse i det offentliga rummet 

begränsas (Umeå Kommun 2016). Andelen tjejer som blivit utsatta för obehagliga sexuella 

förslag har ökat från 21% till 24 % sedan 2014. Däremot känner sig väldigt många unga trygga 

på nätet. 90 % av tjejerna och 96 % av killarna känner sig trygga på nätet. Umeå Kommuns 

enkätstudie visar att tjejer och killars rädsla och upplevda trygghet skiljer sig åt. Tjejers högre 

nivå av upplevd otrygghet och rädsla är inte omotiverad. Det är ett etablerat faktum att kön är 

en dimension av diskrimineringsaxeln som en människa kan utsättas för (Cohen och Kennedy 

2013).  

3.5 PLANERINGSIDEAL SOM SKAPADE ÅLIDHEM OCH SOCIOTOPTEORIN 

Planeringsideal är grundprinciper som samhällsplaneringen följer för att uppnå vissa syften som 

att lösa markkonflikter eller tillgodose det allmännas bästa. Planeringsidealen ger upphov till 

traditioner och sätt att planera samhället. Sverige har en stark planeringstradition (Strömgren 

2007) som stärktes i den långa efterkrigsboomen på 1900-talet, vilket samtidigt inträffade i 

andra europeiska länder (Pacione 2009). Framförallt finns det likheter i planeringstradition 

mellan Sverige och Storbritannien, då vi har genomgått liknande faser i urban policy (Pacione 

2009). 1900-talets andra hälft domineras av fyra planeringsfaser som bygger på varandra. Vid 

millennieskiftet blir planeringsidealen än mer mångskiftande (ibid.). Sveriges första 

planeringsfas tog fart under 1940-talet och byggde på en stark tilltro till planering (Strömgren 

2007). Den andra planeringsfasen fokuserade på den sociala välfärden (Boverket 2007). Den 

tredje planeringsfasen i Sverige kom med nya plan- och bygglagen år 1987, vilket innebar en 

ökad demokratisering av planprocessen (Strömgren 2007). Den fjärde fasen i Sverige kan ses 

som det hållbara planerandet. 

Den första fasen av planeringsideal i Sverige tog fart under 1940-talet med en stark 

planoptimism. Det effektivaste samhället skulle skapas av professionella planerare och 

vetenskapliga metoder (Strömgren 2007). 1940-talets planeringsfas med fokus på sanering är 

viktig, eftersom den föranledde 1960-talets planering och byggande (ibid.). Saneringen av 

Sveriges bostadsbestånd skulle bland annat lösa trångboddhet och tillgodose behov av rent 

vatten (Boverket 2007). Den första planeringsfasen innebar att planerarrollen var ganska 

autonom, då relationen mellan planerare och medborgare var obestämd. Detta tog sig i uttryck 

genom att samråd med medborgare inte hölls, eftersom medborgaren sågs i huvudsak som ett 

undersökningsobjekt eller folkmaterial (Strömgren 2007).  

Sveriges andra planeringsfas uppkommer under 1960- och 70-talet, då merparten av Ålidhem 

byggs. Många planeringsförslag genomfördes aldrig under 1940-talet och de medförde att 

flertalet saneringsplaner och omstruktureringar av stadskärnor fullbordades under 60- och 70-

talen. Vid denna tidpunkt var det stor brist på moderna bostäder i stad och på landsbygd och 

syftet med största delen av bostadsbyggandet var att förbättra boendestandarden (Boverket 

2007). Syftet bakom planeringen och byggandet av Ålidhem var därmed att höja 

boendestandarden.  

Den tredje planeringsfasen uppkom under 1970-talet med krav på demokratisering av 

planeringsprocessen. Kravet på demokratiseringen kom framförallt från medborgarnas 

missnöje med de saneringsplaner och programområden som skapades under 60- och 70-talet 

(Strömgren 2007). Samhällsplaneringen fick skulden för de negativa effekter som uppstått i de 

nybyggda och modernt planmässiga områdena som skapats under den andra planeringsfasen. 



16 

 

Framförallt kritiserades planeringen för att inte låtit människor komma till tals som skulle bo i 

de nya områdena och använda de sanerade stadskärnorna.  

Den fjärde fasen karaktäriseras av det hållbara planerandet; som kan genomföras med olika 

typer av underideal. I dagens planering har planerare, politiker och medborgare större 

kunskaper om ekonomiska och ekologiska behov. Dock saknas en konsensus om vad de sociala 

behoven är och vad social hållbarhet inom planering är (Tahvilzadeh 2015). I Sverige finns inte 

heller några specifika krav i PBL eller miljöbalken (MB) om hur den sociala aspekten ska 

hanteras inom samhällsplanering (Tahvilzadeh 2015). Det finns därför ett behov att prioritera 

sociala frågor i planeringen. Dagens sociala problem handlar om hur mötesplatser, integration, 

jämlikhetsperspektiv och sammanhållning inom grannskapet bör skapas.  

Ett sätt att undersöka det offentliga rummets möjlighet till trygghet, möten och sammanhållning 

är genom sociotopkartering. Sociotopteorin beskriver stadens offentliga rum med kvalitéer på 

ett sätt som för tankarna till nyurbanism. Nyurbanism praktiseras idag av många arkitekter och 

planerare. Sociotopteorin bygger liksom nyurbanismen på idén att stadsrummet besitter vissa 

värden som inte kan mätas kvantitativt med ekonomi eller area. Nyurbanismen avser att värdera 

stadsmiljöer utifrån den mänskliga upplevelsen och aktiviteter på offentliga platser. Exempel 

på en sådan mänsklig upplevelse kan vara blomprakt på våren. Planeringsidealet nyurbanism 

bygger på ett flertal principer för vad en bra grannskapsutveckling är. Bra utveckling för 

grannskapet innebär ett kompakt område med mixad användning, att vardagens aktiviteter som 

kollektivtrafik, handel och service ska vara inom gångavstånd och att gatornas struktur ska 

främja gående (Pacione 2009). Nyurbanismens syn på grannskapets funktion är inget nytt 

koncept utan kan spåras tillbaka till 1920-talets teori om the Neighbourhood unit (EVstudio 

2018). Det finns därmed en stark koppling mellan dagens planeringsideals sätt att se på 

stadsrummet som det offentliga rummet och äldre ideal som the neighbourhood unit. Clarence 

Perry skrev sin text om the neighbourhood unit för att sammanställa sina erfarenheter av städer 

och planering. Perry ansåg att en stad eller region bestod av en samling grannskapsenheter och 

att staden blir hälsosam när grannskapsenheterna är välmående. Grannskapskonceptet bygger 

på att en grundskola ska ligga i områdets centrum och att området ska vara så bilfritt som möjligt 

(Perry 1929). Området ska helst omgärdas av huvudtrafikstråk och inte genomkorsas av 

biltrafik. Området ska också karaktäriseras av en egen färgskala som blir inbjudande för de 

boende. Grannskapet ska ha egna lokala shopping och servicecentrum och öppna platser för lek 

och landskapsbild (Perry 1929). En av konceptets kärnpunkter är därmed funktioners 

lokalisering. Generellt var Perry mycket angelägen att vägen till och från områdets skola skulle 

vara gångvänligt (EVstudio 2018). Det som framförallt gör att konceptet Neighbourhood unit 

passar in på Ålidhem, är då flera av konceptets kärnpunkter återfinns i stadsdelens struktur. 

Ålidhem planerades med stadsrummet i åtanke för att skapa ett bilfritt sammanhållet grannskap 

med stadsmässighet (Stadsbyggnadskontoret 2009). Ålidhem började byggas under 1960-talet, 

vilket gör att stadsdelen räknas till den andra planeringsfasen. Stadsdelen Ålidhem planerades 

i en kontext som präglades av en stark planoptimism. Ålidhem är därför ett resultat av en 

planeringstradition som skapades och formades från 1940-talet och framåt. Från början var 

Ålidhem tänkt som ett villaområde, men då Umeå universitet byggdes behövdes bostäder till 

studenterna. Bebyggelsen blev därför i huvudsak flerfamiljshus (Forsman 2013).  
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Hans Åkerlind som var med och planerade Ålidhem uttrycker sig så här:  

”Så här efteråt var det olyckligt att det enbart blev flerbostadshus på Ålidhem. Därmed 

blev det en längre etableringsfas och Ålidhem var ganska länge ett lite oroligt område” 

(16 mars 2013 Folkbladet).  

Av strukturen på kartan (figur 6) syns att i stort sett alla bostadshus har tillgång till bilparkering, 

som illustreras av de gulprickiga rektanglarna. Flerfamiljshusen utgörs av de rosa rektanglarna 

som skapar tydligt avgränsade innergårdar. Gatornas struktur liknar rutnät och det finns inslag 

av Perrys neighbourhood unit (Pacione 2009) i hur flerfamiljshusen, innergårdarna och 

servicefunktioner är organiserade och placerade. Stadsplanen visar ett tydligt kommersiellt och 

servicecentrum i mitten av Ålidhem. Ålidhem är också ett bilfritt område med en tydlig 

färgskala av rött tegel, vilket Perry rekommenderade. ELLT arkitekter som utformade 

stadsplanen ville skapa en stadsdel med gemensamt fasadmaterial (rött tegel), skapa medvetna 

gårds och gaturum, en stadsdel med stadsmässig karaktär, att vintersolen skulle utnyttjas samt 

att biltrafik och cykeltrafik inte skulle hindra barnens rumsliga rörlighet 

(Samhällsbyggnadskontoret 2009). ELLT arkitekter har också ritat studentbostäderna i 

Kungshamra, Solna. Sedan 1960-talet har Ålidhem succesivt byggts ut och renoverats 

(www.bostaden.se). Umeå kommun planerar att förtäta Ålidhem genom fyra nya detaljplaner, 

varav 3 som pågår i stadsdelen. Förtätningen innebär att sociotopteorins fråga om det offentliga 

rummets kvalitéer blir viktig, för att veta vilka sociala värden som förloras eller tillförs. 

Mestadels av den planerade förtätningen kommer att ske på redan hårdgjorda friytor. 

 

Figur 6 Ålidhems stadsplan från år 1964. Umeå kommun. 

http://www.bostaden.se/
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4 Resultat 

Resultatet från platsinventeringarna och användardialogen som insamlats beskrevs i texten 

nedan. Platsinventeringarna gjordes på tre parker och två friytor på Ålidhem. De parker som 

inventerades var Ålidhemsparken, Kolbäcksparken och Dungen. Dungen är den mest kända 

parken då kravaller utbröt år 1977 när delar av parkens mark behövdes för en ny högstadieskola 

på Ålidhem (Forsman 2013). Totalt inventerades varje park och friyta 3 gånger. Stadsdelen 

hade väldigt många olika friytor i varierande storlek. Denna studie har därför avgränsats till att 

titta på de två torgliknande friytorna som ligger vid Ålidhems centrums norra och södra entré.  

Användardialogen bestod av tre fokusgruppsintervjuer med barn. 

Figur 7 nedan visar de fem inventerade offentliga platserna i stadsdelen Ålidhem.  

 

Figur 7 Sociotopkarta. 
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4.1 DUNGEN 

Dungen låg på norra Ålidhem emellan 

Kulturhuset klossen, högstadieskolan och 

ingången till gallerian Ålidhemscentrum. 

Dungen var ett grönområde med gräs och ett 

par träd och buskar. Träden var av olika arter 

och det fanns en vimpel uppspänd i parken. Det 

fanns en asfalterad gångväg i parken och entrén 

(figur 8) på den norra sidan var en aning 

obestämd. Dagtid var parken övergripande ljus 

och visst folklivsljud samt trafikbuller från 

busshållplatsen hördes. Under kvällen var 

parken ljus i gångstråken. Dungens 

överblickbarhet var delvis god men vintertid 

fanns snöhögar som hindrar sikten. Två bänkar 

och en papperskorg (figur 9) fanns i det mest 

använda gångstråket, som var uppskottat. 

Papperskorgen var fylld till brädden under alla 

inventeringar och nedskräpning förekom.   

Under vårvintern och vintern fungerade 

parken i huvudsak som en genomgångsled 

för de som gick från Ålidhems sydvästra 

sida. Dungenparken hade en funktion som 

tenderade att spilla över till Ålidhems 

centrums södra entré. Flöden av 

människor inträffade genom Dungen 

eftersom parken låg mycket nära 

servicefunktioner som handel, 

restauranger, nattklubb, kollektivtrafik och 

offentlig service. Dungen fungerade också 

som innergård eller uteplats till det 

flerfamiljshus som låg granne med 

Ålidhems centrum. Parken användes 

därför också för cykel- och mopedparkering. Dungen erbjöd en mångfald av aktiviteter genom 

att parken gav möjlighet till grillning (figur 10), gungning, picknick, lek och föreställningar 

som utomhusbio. Figur 11 visar Dungenparken från söder i början på maj. Dungen innehöll 

ett flertal sociotopvärden som rofylldhet, lekplatslek, grönska, evenemang, picknick och 

umgänge. 

Figur 9 Soptunna i Dungenparken. 

Figur 8 Norra entrén till Dungenparkem. 
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Figur 10 Grillplats i Dungen. 

  

Figur 11 Dungenparken från söder. 
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4.2 KOLBÄCKSPARKEN 

Kolbäcksparken var Ålidhems till ytan största park och låg i Ålidhems sydöstra hörn. Parken 

smälte ihop med Ålidhemsparken på ett sömlöst sätt. Kolbäcksparken var lummig och gav en 

ganska stark natur- och skogskänsla då den hade täta träd av olika arter samt mossa och 

blåbärsris under sommaren. Kolbäcksparken hade också en liten bäck (figur 13) som rann i den 

sydvästra delen. Överblickbarheten var delvis bra, genom att träden tagits bort närmast 

gångstråken (figur 12). Parken var ljus i gångstråken dagtid, men en aning mörk kvällstid. Visst 

trafikbuller förekom inne i parken, eftersom platsen är delvis buller stört från E4:an. Parken var 

tillgänglig då den låg nära en trafikled.  

 

Figur 12 Kolbäcksparken. 

  

Figur 13 Bäcken i Kolbäcksparken. 

Människor som rörde sig i parken gick och cyklade vilket skapar mer liv åt parken. Dagtid 

användes parken av både män och kvinnor i olika åldrar. Gång- och cykelvägarna var 

asfalterade och hade god framkomlighet. Parken användes dagtid samt sommar och vinter. 

Kolbäcksparken hade sociotopvärdena naturupplevelse, promenader, hundrastning, naturlek, 

grönoas, ro, löpträning. 
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4.3 ÅLIDHEMSPARKEN 

Ålidhemsparken låg i Ålidhems sydöstra del precis norr om Kolbäcksparken. Parken var väldigt 

öppen och överblickbar. Markytan bestod av gräs och det fanns en asfalterad gång- och 

cykelväg genom parken (figur15). Det fanns ganska gott om sittplatser i form av picknickbord. 

Busshållplatsen Ålidhems centrum låg en bit bort.  

Vid inventerings tillfällena användes platsen av både av barn och vuxna i olika åldrar som lekte 

och socialiserade. Det fanns möjligheter för ett flertal aktiviteter som grillning, gungning, 

lekställningar (figur 14) och gott om utrymme för lek eller sport. Den närliggande mindre 

grusplanen och hockeyrinken ökade sociotopvärdena. Gång- och cykelvägen i parkens mitt 

användes för flöden av människor som promenerade eller kom gående från Carlshem eller 

Sofiehem. Parkens grönyta användes flitigt av Ålidhemsskolans elever. Ålidhemsparken 

innehöll sociotopvärdena lekplatslek, parklek, picknick, promenader, ro, grönoas, utsikt, 

backåkning för små barn, folkliv. 

 

Figur 14 Lekställning i Ålidhemsparken. 

  

Figur 15 Gång- och cykelväg genom Ålidhemsparken från norr. 
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4.4 ÅLIDHEMS CENTRUMS NORRA OCH SÖDRA ENTRÉ 

Både Ålidhems norra och södra entré hade en halvöppen rumslig form (figur 16 och 17). 

Markformen bestod av stenplattor. Båda entréerna hade god överblickbarhet, eftersom det är 

inga träd eller byggnader som skymmer sikten för gående. Områdena användes som både gång- 

och cykelstråk men vid den södra entrén förekom bil- och varutransporter som hindrade de 

gående. Platsen var offentlig men det fanns inte tillräckligt med sittplatser. Den södra entrén 

hade en uteservering som hörde till en mindre snabbmatsrestaurang. Båda platserna var 

övergripande ljusa.  

Det förekom ungefär lika många män som kvinnor på platsen vid platsinventeringarna. Totalt 

hade platsen omkring ett 10–20-tal besökare vid varje inventering. Människor besökte platsen 

både ensamma och i grupp. Besökarna pratade med varandra, men det fanns ingen stor 

mångfald av aktiviteter på platsen förutom dagligvaruhandel. På båda platserna fanns en ganska 

stor blandning av människor i olika åldrar. Busshållplats fanns inom 200 meter från platsen. 

Förutom de basala funktionerna hade entréerna framförallt sociotopvärdena folkliv och 

uteservering. Fler sociotopvärden skulle kunna tillföras eller förstärkas.  

 

Figur 16 Ålidhems centrums norra entré. 

  

Figur 17 Ålidhems centrums södra entré 
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4.5 TEMATISK ANALYS 

4.5.1 Fokusgrupp 1 

Tre killar, 11–12 år deltog i fokusgrupp 1 på Junislokalen i centrala Umeå.  

Den första fokusgruppsdiskussionen genomfördes med killgruppen. Innehållsanalysen av 

killgruppens diskussioner visade att killarna har trots sin ålder ett stort rumsligt rörelsemönster. 

Killarna umgås på snabbmatsrestauranger och använder olika aktivitetsparker och idrottsplatser 

runt om i Umeå, från Nydala till Ersboda, Gammlia och Centrala stan. Killarna hade sällan 

bestämda tider de måste vara hemma på kvällen när de umgås med kompisar i det offentliga 

rummet. Det är först när killarna rörde sig ensamma på kvällen som de måste vara hemma en 

viss tid. De angav att de gärna köpet mat på McDonalds och umgås där. Men ibland menar 

killarna att de kan bli utkastade om de inte köper något utan enbart umgås på McDonalds. 

Killarna var lite motvilliga till att erkänna att de kan känna sig otrygga i det offentliga rummet. 

En kille tyckte att det inte fanns någon verklig anledning att oroa sig, eftersom våldsbrott ändå 

inte händer särskilt ofta i Umeå. Killarna uttryckte sina tankar kring otrygghet i det offentliga 

rummet på detta vis: 

”Man kan ju ringa polisen om något händer” 

”Men om nån kommer fram med en kniv. Då är det bara att kuta. Då hinner man inte 

ringa polisen” 

De människor som pojkarna främst verkade träffa i det offentliga rummet var fritidslärare, men 

oftast mötte de främlingar. Pojkarna tyckte inte att de upplever otrygghet när de möter 

främlingar, men däremot kunde de oroa sig för att hamna i bråk med äldre ungdomar. En kille 

beskrev risken i det offentliga rummet genom att han inte gillade att vara nära nattklubbar, 

eftersom han tyckte att berusade människor kunde vara otrevliga.   

Killarna tyckte inte att tjejer och killar använder det offentliga rummet olika, eftersom de anser 

att tjejer kan utföra samma aktiviteter som killar. Ett exempel på detta som killarna uppgav var 

att tjejer kan spela fotboll. Killarna upplevde att deras föräldrar förväntar sig att de ska bli goda 

medborgare. En god medborgare verkade innebära att killarna att få ett bra jobb och vara 

vänliga mot sina medmänniskor. 

På ett bra offentligt rum ville killarna möta människor som är trevliga och vänliga med 

varandra. Killarna ville kunna spela exempelvis Tv-spel. De visste inte riktigt hur ett bra 

offentligt rum utomhus borde vara. De upplevde att Umeå inte har några särskilda grönytor och 

parker och att de sällan uppehåller sig där. Killarna tyckte att belysningen i det offentliga 

rummet och att de grönytor som finns är bra. På fritiden berättade killarna att de gärna spelar 

dator eller Tv-spel, umgås med kompisar, äter på snabbmatsställen och uppehåller sig i 

aktivitetsparker.  

4.5.2 Fokusgrupp 2 

Fyra tjejer, 11 år deltog i fokusgrupp 2 på Junislokalen i centrala Umeå. 

Fyra tjejer som var 11 år deltog i den andra fokusgruppsdiskussionen på Junislokalen i centrala 

Umeå. I den andra fokusgruppsdiskussionen verkade tjejerna ha ett mer begränsat 
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rörelsemönster i det offentliga rummet, jämfört med killgruppen. På fritiden verkade tjejernas 

rumsliga rörelsemönster sträcka sig mellan hemmet, kompisars hem, centrala stan och Avion 

shopping. Tjejerna berättade att de använda det offentliga rummet för att umgås med vänner 

eller shoppa. Tjejerna ansåg att människor i sin egen ålder verkar umgås mindre när alla har 

mobiltelefon, eftersom de tycker att umgänget idag ofta sker på sociala medier, som Snapchat. 

Alla tjejer i fokusgruppen tyckte att deras hem upplevs som den mest trygga platsen. De stunder 

i det offentliga rummet som tjejerna angav som otrygga var att åka buss själv, att gå hem ensam 

eller att vara ensam i centrala stan. En av tjejerna angav att hon tyckte om att gå till McDonalds 

eller Max efter skolan. Tjejerna tyckte att de oftast känner sig välkomna på caféer, i butiker och 

restauranger även om de inte köper något. 

Tjejerna uppgav att de träffar olika människor i det offentliga, men att de sällan de träffar 

berusade människor, vilket en tjej tyckte verkade obehagligt. Genom att tjejerna ofta umgicks 

med vänner i det offentliga rummet brukade de möta andra vänner. Tjejerna verkade känna att 

det känns tryggt att umgås med flera personer som de känner i det offentliga rummet.  Tjejerna 

ansåg att de träffar ganska mycket vuxna, framförallt föräldrar i det offentliga. Däremot angav 

tjejerna att de inte umgås med främlingar, eftersom de känner sig osäkra kring vad en främling 

skulle göra mot dem. En tjej uttryckte det upplevda obehaget inför främlingar genom risken att 

bli mördad.  

Tjejerna tyckte att killar och tjejer använder det offentliga rummet olika, eftersom de upplever 

att killar kan vara på fler ställen. Tjejerna verkade även anse att det är mer okey för killar att 

bete sig illa än tjejer. 

”Dom kanske har press att va coola och skryta om att nu slår vi ner den här gubben 

som inte kan gå” 

Tjejerna angav att vuxenvärlden förväntar sig att de inte ska prata med främlingar.  

”Man ska inte lockas med godis, det hände mig en gång. Jag var med min bror och då 

kom det en person med hund som ville locka med godis. Vi sprang därifrån”  

Tjejerna tyckte att ett bra offentligt rum har lite snö och mycket sol. De tyckte att en bra plats 

att umgås med vänner på var hemma eller hemma hos en vän. Tjejerna uppgav att de upplever 

Avion som tryggare än centrala Umeå. Tjejerna upplever Avion som mer tillgängligt och 

överblickbart, eftersom det är långa avstånd mellan målpunkter i centrala Umeå. Tjejerna 

upplevde att killarna oftare umgås på stan än vad de själva gör. Tjejerna skulle vilja ha mer 

sittplatser i det offentliga rummet. De skulle vilja ha möjlighet att låna elcyklar gratis och kunna 

utnyttja mer gratis WIFI. Tjejerna skulle också önska att de träffade fler människor som de 

känner, exempelvis familj. De tyckte även att de ska vara mindre bensin och avgaser i centrum. 

Tjejerna trodde att de skulle använda det offentliga rummet mer om de kände sig tryggare. De 

angav att de på fritiden brukar vara hemma, umgås med kompisar eller använda mobilen och 

Youtube. En av tjejerna angav att hon brukar träna med sina romerska ringar. Om tjejerna hade 

mer tid skulle de gärna gå och träna på gym oftare. Tjejerna skulle gärna vilja se ett gym med 

13 årsgräns som var mer riktat till tjejer. Tjejerna sade att de upplever träningen som pinsam 

om de är den enda tjejen på gymmet. Tjejerna ansåg att det skulle vara mycket lättare att göra 

aktiviteter om fler tjejer gjorde det. 
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”Det är jättevanligt för killar att träna. Det borde bli mer för tjejer.” 

”Ja man vill inte liksom vara den ensamma tjejen. Det är lite pinsamt.”  

4.5.3 Fokusgrupp 3 

Sju tjejer och en kille, 10–14 år deltog i fokusgrupp 2 på Junislokalen på Ålidhemsskolan. 

I den tredje och sista fokusgruppsintervjun var gruppen lite mer blandad. Majoriteten av 

deltagarna bodde på Ålidhem. Barnen fick rita ut smileysar vid de platser som de tycker om 

på Ålidhem (figur 18 och figur 19). Kartorna och barnens ritningar gav mer frågor och ämnen 

att diskutera samt gjorde det tydligare för barnen att förstå vilka platser det handlade om. 

 I Ålidhems offentliga rum verkade barnen möta varandra för att prata och umgås. Barnen 

angav att de ibland skriver på Snapchat till varandra i det offentliga. En deltagare berättade att 

hon brukar öva gymnastik med en vän. Ett annat barn berättade att hon brukar busringa med 

sina vänner på Ålidhem samt ibland köpa chips eller choklad. Deltagaren berättade vidare att 

hon tillsammans med sina vänner brukar leka sanning eller konsekvens och skämma ut 

varandra. De äldre tjejerna (13–14 år) pekade på att vad man gör utomhus på Ålidhem beror 

på årstiden. Deltagarna angav att på vintern brukar de oftast vara hemma hos en kompis. 

Däremot upplevde barnen att de på sommaren fanns mer att göra. Vid bra väder tyckte barnen 

om att vara utomhus på innergårdarna, att äta glass, ha picknick eller studsa på någons 

studsmatta. Flera av deltagarna uppskattade att leka vattenkrig på sommaren. I det offentliga 

rummet verkade de flesta deltagarna tycka om att umgås med sina familjer. Barnen ansåg att 

en större del av umgänget sker på sociala medier som Snapchat och Instagram. Barnen 

uppgav att de upplever hemmet som väldigt tryggt. En tjej tyckte att hon känner sig trygg i 

centrala Umeå och på Avion Shopping. Tjejerna berättade också att om de inte köper något på 

Espresso house blir de tillsagda av personalen och då kan de känna sig mindre välkomna. 

Flera av barnen uttryckte att en trygg plats i det offentliga är där det finns människor och där 

folk kan se en. Två tjejer beskrev trygghet och otrygghet som: 

”Där både kvinnor och män är. Blandade kön är tryggare. Exempelvis Coop” 

”Om det är bara en person som går någonstans, typ en man så känns det otryggt. Då 

blir man jätterädd” 

En av de äldre tjejerna menade att nyår brukar kännas otryggt i det offentliga rummet, eftersom 

många människor är berusade och därför inte verkar bry sig om andra människor. De tryggaste 

platserna på Ålidhem enligt barnen var Ålidhemscentrum och dessa butiker för 

dagligvaruhandel. Ålidhemscentrum upplevde barnen som tryggt, eftersom det ofta är många 

vuxna där och alltid folk i rörelse, vilket gör att barnen sällan är ensamma.  

I det offentliga rummet skulle barnen vilja ha mer sittplatser och gärna något som de kan visa 

eller göra med folk som kommer på besök till Ålidhem. Flera av barnen pratade om tivoli 

liknande lösningar och aktiviteter. Tjejerna skulle gärna se en aktivitetspark för tjejer med 

exempelvis gym, bio, disco och danskurser för tjejer. En tjej ansåg att det viktigaste är att låta 

tjejerna få göra roliga, aktiva och spännande saker och inte bara rita eller måla. Hon pekade på 

att det anordnas mycket fritidsaktiviteter som riktar sig till killar.  
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”Men det är alltid så här det finns fotbollslag som är gratis för killar men tjejer har inte 

så mycket att välja på” 

En av de äldre tjejerna berättade att killarna på Ålidhem oftast umgås på fotbollsplanen och går 

till Ålidhems centrum för att röka. En av de yngre tjejerna inflikade med att beskriva killar och 

tjejer beteende med:  

”Tjejer brukar köpa saker på Ålidhem och skrattar och pratar. Killar säger ingenting 

och står i en grupp och röker bara. Sen finns det en nattklubb vid ICA. Sen går dom in 

dit. ” 

Barnen i den tredje fokusgruppen ansåg att de träffar ganska många människor som de känner 

på Ålidhems offentliga rum. Barnen brukade träffa sina lärare, Junisledare, familj, sina egna 

vänner och föräldrars vänner. Barnen tyckte att de träffar många och blandade människor i alla 

åldrar på Ålidhem. Däremot menade deltagarna att på fredagskvällar och helgkvällar att det kan 

bli lite stökigt, då många ungdomar festar. En del av deltagarna sade att de ibland fick konstiga 

blickar av äldre ungdomar som om de ville slå barnen. 

 

Figur 18 Karta där barnen fick rita ut "smileysar" vid platser de tycker om. 
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Figur 19 Karta där barnen fick rita ut "smileysar" vid platser de tycker om. 
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5 Diskussion 

5.1 PLATSINVENTERING OCH SOCIOTOPER 

I studiens platsinventeringar på Ålidhem framkom de att Kolbäcksparken och Ålidhemsparken 

redan hade en viss mångfald av aktiviteter. Ålidhemsparken var den park med starkast 

sociotopvärden då grönområdet hade 9 sociotopvärden. Kolbäcksparken innehöll 7 

sociotopvärden medans Dungen innehöll 6 sociotopvärden. Några sociotopvärden som kunde 

tillföras eller förstärkas på alla inventerade platser var vattenkontakt, blomprakt och sittplatser. 

Fler platsinventeringar av studiens parker och friytor kunde stärka resultatet ytterligare.   

Dungen hade en väldigt strategisk lokalisering för ett grönområde, men brast delvis i skötsel då 

parken vintertid hade varit igen snöad och nedskräpad. Nedskräpningen berode nog på stor del 

att parken låg precis bredvid den södra entrén till Ålidhems centrum och blev påverkad av den 

friytans brister. Dungen hade också ett stort flöde av människor under större delen av dygnet, 

vilket gjorde att en papperskorg var för lite. Dungen upplevdes som trygg, då det fanns goda 

möjligheter för eyes on the street att uppstå med boende, handel och busshållplats i närheten.  

Kolbäcksparken innehöll viktiga sociotopvärden som det skogliga grönområdet på Ålidhem. 

Men brister fanns då grönområdet var buller stört och ibland upplevdes otryggt på kvällen, 

vilket kunde bero på att parken blev ganska mörk och att flödet av människor minskade på 

kvällen. Sämre möjligheter fanns att eyes on the street skulle uppstå på kvällen. Dekorljus i 

träden närmast huvudstråken i parken kunde kanske öka trygghetskänslorna, framförallt under 

de mörkare årstiderna. Bäcken i Kolbäcksparken behövde tas till vara på bättre dels som 

ekologisk resurs men också som landskaps inslag för att ge sociotopvärdet vattenkontakt. 

Ålidhemsparken innehöll flera god sociotopvärden och en mångfald av användningsområden, 

som borde fortsättningsvis gynnas och utvecklas. Då parken nyttjades väl dagtid av olika 

människor och var övergripande ljus samt var inom blickfång från bostadsområdet upplevdes 

Ålidhemsparken som trygg. 

Entréerna till Ålidhemscentrum var de mest bristfälliga platserna där endast 2 sociotopvärden 

framkom. Däremot hade entréerna mycket goda utgångspunkter, då platserna redan idag 

fungerade som en mötesplats och en viktig målpunkt för de boende. Framför allt den södra 

entrén hade goda möjligheter att utvecklas genom att fler papperskorgar, sittplatser och att 

sammankoppla Dungen med den södra ingången till Ålidhems centrum. En annan aspekt som 

kunde undersökas var om varutransporterna som ganska ofta sker vid Ålidhems centrums södra 

entré kunde ske på den norra sidan mot parkeringarna. Om varutransporterna undveks vid den 

södra entrén skulle platsen bli mer tillgänglig för gångare och cyklister. Stråket vid Ålidhems 

centrums södra entré hade framförallt betydelse, eftersom det leder till busshållplatsen som 

fungerade som en nod.  

5.2 SAMTALSANALYS AV ANVÄNDARDIALOG 

Alla barnen som deltog i användardialogen använde det offentliga rummet på Ålidhem och i 

centrala Umeå för att möta, umgås och socialisera med vänner och bekanta. Det offentliga 

rummet var därför en viktig mötesplats för barnen, eftersom att barnen nästan alltid måste betala 

för att få uppehålla sig på exempelvis caféer eller restauranger. Barnen som deltog i studien var 
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en använde det offentliga rummet mycket. Detta har även Sofia Cele (2013) och Stockholms 

stad (SBK 2003:2) kommit fram till. Vad barnen gjorde i det offentliga rummet var ganska 

beroende av årstid. Tjejerna i fokusgrupp 2 berättade att de oftast shoppar eller umgås med 

vänner när de vistas i det offentliga rummet i centrala Umeå. Medan tjejerna i fokusgrupp 3 

utförde fler aktiviteter och lekar i Ålidhems offentliga rum. Skillnaden berodde troligtvis på att 

tjejerna i fokusgrupp 1 blev tillfrågade om Umeås offentliga rum i allmänhet medans tjejerna i 

fokusgrupp 3 berättade om sitt bostadsområdes offentliga rum. Tjejerna i fokusgrupp 3 gjorde 

mer aktiviteter och lekar i bostadsområdet, eftersom de hade en större anknytning till Ålidhems 

offentliga rum som plats än centrala Umeå. Genom att flickorna i fokusgrupp 3 bodde på 

Ålidhem blev det offentliga rummet en plats av upplevelser och erfarenheter.  

Både killarna i fokusgrupp 1 och tjejerna i fokusgrupp 3 berättade i användardialogen att de 

ibland blir tillsagda eller utskickade från caféer och snabbmatsrestauranger om de inte 

konsumerar. Detta kunde indikera på att barnen hade en komplicerad relation till det offentliga 

rummet och ibland var oönskade, vilket även Cele (2013) påpekat.    

Det sociotopvärde som ständigt framkommit från alla fokusgrupper var folkliv. Barnen hade ett 

mycket stort behov av mötesplatser anpassade till dem där de också kunde uppleva evenemang 

och möta människor. Tjejerna pratade en del om att främlingar kunde upplevas skrämmande i 

vissa situationer och det innebar nog också att Umeås offentliga rum bitvis krisade. För att 

undvika att det offentliga rummet krisade för barn hade fler olika sociotopvärden kunnat 

tillgodoses på en och samma offentliga plats. Ett sätt att öka en plats sociotopvärden hade varit 

genom upplevelser som möblering på soliga platser, vattenkontakt i form av fontäner, 

blomprakt på våren och sommaren samt någon aktivitet som grillplats eller picknickbord.  

Killarna i fokusgrupp 1 hade ett stort rörelsemönster utanför sina bostadsområden och använde 

stora delar av Umeås offentliga rum. De verkade skapa sin egen upplevda trygghet utifrån sina 

egna förmågor, som att kunna ringa polisen om något händer eller springa ifrån en otrygg 

situation. Detta resultat föreföll likna det som Valentine (1997) kom fram till, att pojkar och 

flickor skapar sina känslor av trygghet och självsäkerhet olika. Tjejer får sin trygghet från 

vänner och att känna till människor och platser i det offentliga rummet, vilket tydliggörs i 

fokusgrupp 3 där tjejerna berättade om vad de gör i sitt bostadsområde. Det blev ganska tydligt 

att barnen i fokusgrupp 3 upplevde sig trygga i sitt bostadsområde och därför gjorde många 

blandade aktiviteter och lekar i Ålidhems offentliga rum. I användardialogen berättade killarna 

från fokusgrupp 1 att de oftast träffar främlingar i det offentliga rummet medans tjejerna i båda 

grupperna ofta träffar människor som de känner. Detta kanske kan förklara en del av att tjejerna 

i användardialogen hade ett mer begränsat rörelsemönster, men det är säkert fler faktorer som 

exempelvis vad vänskapsgruppen gör som påverkar. 

För att planera ett bra offentligt rum för och med barn behövs en bra dialog för att överbygga 

de kommunikations glapp som finns mellan planerare och barn. Barn vet inte vad planerare gör 

och är sällan insatta i samhällsplanering. Detta gör att dialogen måste utföras på ett sätt som 

tilltalar barnen och tar vara på deras kompetens. Den del som barnen verkligen kan ta del av är 

hur utformningen, gestaltningen och användandet av det offentliga rummet borde se ut. Det gör 

att barn borde bli involverade i design- och planprocessen i ett tidigt skede. Den första ansatsen 

som denna studies användardialog kan vara explorativ och prövande. Nästa steg är att hjälpa 

barn genom co-design att få vara med och ge inputs på en kreativitets- och kompetensnivå som 
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passar dem (Sanders och Stappers 2008). Yngre barn har kanske svårt att delta i processen som 

co-designers men det finns en god möjlighet att äldre barn och ungdomar kan det. 

Ålidhem var ett mycket omtyckt bostadsområde av de tillfrågade 7 barnen som var boende i 

stadsdelen. Ålidhems centrum var en väldigt uppskattad mötesplats för barnen, som gav 

möjlighet till handel och att umgås med vänner och släktingar. Både Ålidhems centrum och 

Avion Shopping ansågs av tjejerna som väldigt trygga platser. Det kunde bero på att de båda 

platserna var shoppinggallerior som liknar offentliga rum och att det fanns inbyggd säkerhet i 

platserna genom övervakning samt noga planerad utformning och interaktion på platserna. 

Barnen upplevde en hel del positiva värden av sociotoper i det offentliga rummet som umgänge, 

socialisering, utforskande, aktivitetsparker och caféer eller snabbmatsrestauranger. De negativa 

värden som barnen verkade uppleva var att bli utskickade från caféer och restauranger om de 

inte kan betala, att de offentliga rummet i centrum inte kunde hantera främlingar samt att det 

fanns för lite fritidsaktiviteter för tjejer. I fokusgrupp 3 användes mer konkreta frågor vilket gav 

djupare svar från barnen. Dock fanns det säkert en viss social önskvärdhet i svaren som skulle 

kunna minskas med fler fokusgruppsintervjuer med samma deltagare. Även fler 

fokusgruppsintervjuer med fler barn skulle kunna stärka svaren. Det skulle tillexempel vara 

intressant att djupare undersöka om det verkligen fanns någon signifikant skillnad i 

rörelsemönster i det offentliga rummet mellan tjejer och killar. Ett sätt att undersöka barnens 

rörelsemönster skulle kunna vara att jobba vidare med mentala kartor. 

5.3 SLUTSATS  

Det offentliga rummet i Umeå och på Ålidhem fungerade skapligt bra som mötesplats. Bristerna 

låg oftast i slitage eller att en utformning saknades som tilltalar människor. Stadsdelens brister 

berodde delvis av 1940-talet och 1960-talets planering och byggande. Det verkade ganska 

tydligt att the Neighbourhood unit kan ha använts vid Ålidhems planering och utformning från 

år 1964. Det huvudsakliga problemet vid skapandet av Ålidhem låg i att det inte gjordes 

särskilda dialoger med de människor som skulle bo i stadsdelen. Kritiken mot planeringen tog 

sig i uttryck bland annat genom ”Slaget om Dungen” år 1977. Samtidigt fanns det väldigt goda 

avsikter i det förslag som ELLT arkitekter tog fram för Ålidhem, men att projektet kanske blev 

förhastat genomfört eftersom det fanns ett stort behov av bostäder vid tidpunkten för 

etableringen av Umeå universitetet. Platsinventeringarna i denna studie av Ålidhem visade 

också på möjligheter till förbättringar som även Project for Public Spaces, Jane Jacobs och 

Mauro Giardiello pekar på.  

Sociotopteorin och sociotopkarteringen är ett intressant planerarideal som skulle kunna minska 

otrygghet och andra kriser i det offentliga rummet, genom att upplevelsen av platsen beskrivs. 

Sociotopteorin ger liksom nyurbanismen och the Neighbourhood unit en överblickbarhet till 

stadens utemiljöer som offentliga rum. Men för att applicera dessa planerarideal för att förbättra 

det offentliga rummet och minska alienering mellan medborgare behövs användardialoger. 

Användningen av det offentliga rummet kan troligen öka med planering utifrån dialog. Genom 

att använda kvalitativa dialoger med barn, som generellt är en svag målgrupp i samhället, ges 

en möjlighet att skapa ett offentligt rum som troligtvis blir attraktivt för en bredare grupp i 

samhället. Verktyget att hantera ett krisande offentligt rum blir då inte genom privatisering eller 

gentrifiering utan att fokusera på dialog kring sociotoper i form aktiviteter och bekvämligheter. 
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Bilaga 1 

FRÅGOR FÖR FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

Teman för diskussion om Umeås offentliga rum. Begreppet allmänna platser används istället 

för det offentliga rummet, för att göra frågorna och konceptet mer förståeligt för 

respondenterna. 

• Möten  

o Vilka människor träffar ni på allmänna platser? 

o Träffar ni vuxna som ni känner? Föräldrar, lärare 

o Vad känner ni när ni träffar på främlingar? Trygghet, otrygghet, rädsla, kul, 

spännande? 

o Vilka typer av människor träffar ni på allmänna platser? Ålder, kön? 

• Socialisering 

o Hur umgås ni på allmänna platser med kompisar? Pratar, hänger – 

konkretisera. Hur ser en typisk dag ut när man träffas på … 

o Umgås ni med folk som ni inte känner? Varför? Varför inte? 

o Umgås ni med äldre kompisar? Vilka och Varför? Varför inte? 

o Umgås ni med familjen på allmänna platser? Vilka och Varför? Varför inte? 

o Umgås man mindre när alla har mobiltelefoner? 

o Umgås man mer idag på sociala medier? 

• Säkerhet 

o Hur pratar man med vuxna om säkerhet och trygghet? Vad tycker ni respektive 

era föräldrar vad som är viktigt? 

o Vilka tider ska man vara hemma på kvällen? 

o Hör ni av sig via mobil till föräldrar när ni inte är hemma eller ska gå hem?  

• Upplevd trygghet 

o Vilka platser upplever ni som trygga i Umeå? 

o Vilka platser på Ålidhem upplever ni som trygga? 

o Varför känns det tryggt? (Dagtid, kvällstid, natt, sällskap människor man 

känner, människor i rörelse) 

o Vilka platser upplever ni otrygga? Varför känns dessa platser otrygga? 

• Könsaspekt 

o Tror ni att killar och tjejer använder allmänna platser olika? 

o Vilka förväntningar finns de på er som unga idag? Exempelvis från föräldrar, 

lärare, kompisar? 

o Finns det olika förväntningar på killar och tjejer? Vilka är dom? 

o Vad innebär förväntningarna för dig?  

o Kan man begränsas av förväntningar? 

• Konsumtion 

o Hur ofta shoppar eller handlar ni? 

o Vad innebär handlingen för dig? Kul? Tråkig? 

o Vad handlar man? Godis, tuggummi, glass, smink, pizza, hamburgare, kläder, 

spel? 

o Kan man begränsas av att man har lite pengar ibland? 
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o Känner ni er välkomna i en affär, på kaffe/restaurang även om man inte köper 

något? 

• Bra allmän plats 

o Hur tycker du att en bra mötesplats för dig och dina kompisar skulle vara? 

Exempelvis basketkorgar, fotbollsplan, gungor, hängplatser, wifi, belysning, 

skatemöjligheter 

o Vad kan saknas enligt er på allmänna platser som gör att man mer skulle 

umgås där?  

 

• Fritid 

o Vad gör du på fritiden (när du inte är i skola eller fritidsgård)? 

o Är ni på fritisgårdar, går på bio, ser på film, lyssnar på musik, aktivitetsparker 

– BMX, skatepark, gymmar 

o Skulle ni tjejer vilja se mer aktivitetsparker eller gym riktade till och för tjejer? 

o Vad skulle du vilja göra mer av på din fritid om ni hade mer tid? 
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Bilaga 2 

OBSERVATIONSPROTOKOLL 

 

Sociotopkartering observationsprotokoll   

Platsnamn Antal besökare Antal barn 
Datum Tid 

Fysisk form 

Rumslighet och 
barriärer 

Öppet Halvöppet Mental 
barriär 

Slutet 

Markform och yta Lutning Jämn mark Gräs Grus Asfalt 

Tillgänglighet 

Överblickbarhet Stor Delvis Liten 

GC-vägar Ja och används Ja och används 
delvis 

Ja men följer 
inte där 
mänsk går 

Nej 

Buss Ja nära (inom 200 
m) 

Ja men en bit 
bort 

Nej 

Bil/varutransport Förekommer 
vissa tider 

Hindrar gående Nej 

Cykel Ja och används Måste samspela med gående 

Offentligt Ja Halvprivat Privat/avspärrat 

Komfort 

Tillräckligt med 
sittplatser 

Ja Delvis  Nej 

Sittplatser Bänkar Picknickbord Nej 

Upplevd trygghet Mänsk i rörelse Boende 
använder 
platsen 

Eyes on the 
street 

Halt 
vintertid 

  

Belysning Övergripande ljus Ljus i 
gångstråken 

Övergripande mörk 

Aktiviteter Mångfald av 
aktiviteter 

Balans mellan 
män och 
kvinnor 

Ensamma Mänsk i 
grupp 

  

Nära handel Torghandel Affärer i 
närheten 

Nej 

Service Offentlig service  Kiosk Offentlig 
toalett 

Frivillig 
service/kultur 

Umgänge Möter folk sina 
vänner 

Pratar folk med 
varandra 

Plockar man 
skräp 

Håller man 
ögonkontakt 

Mångfald Blandning av ålder  

Barn 10-14 år Gungor Möjlighet till 
häng 

Träffa 
kompisar 

Lugn och 
ro   


