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Sammanfattning om de åtta karaktärerna beskrivna med utgångspunkt från studier på lokal nivå, och studier av 

arbetsplatser, samt aktuell hjärnforskning.  

1. Det rofyllda 

Uttrycker människans behov av att kunna finna en plats som ger lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och 

insekter dominerar över trafik och jäktande människor. I sådana miljöer där man söker lugn och ro önskar man 

inte störas av oljud, inte heller av skräp, ogräs och störande människor. 

      2. Det vilda, natur 

Detta handlar om en fascination inför den vilda naturen, som ser ut att vara opåverkad av människan. Här finns 

växter som ger intryck av att vara självsådda. I området kan man träffa på moss- och lavbelupna stenblock. En 

sandstrand som vågorna formar, dyner. Stigarna ser ut att ha funnits sedan urminnes tid. Platsen är i sin helhet 

utformad av naturen själv, eller av en högre makt. Detta skänker platsen en uråldrig prägel och en mystik. Finns 

det naturandar någonstans finns de här. 

      3. Det artrika, lummighet 

På våren längtar människor särskilt efter att finna tecken på den återvändande sommaren; att hitta den första 

vitsippan eller att höra den första lärkan. Men året runt är människor intresserade av djur och växter: talgoxar, 

bin, myror, liljekonvaljer, uppleva höstfärger, körsbär, björnbär... Mångfalden av djur och växter lockar 

människor att gå en bit längre för att hitta något nytt.  

      4. En rymd för tanke och vederkvickelse 

Det här handlar om ett uttalat behov av att finna en miljö där man "kommer in i en annan värld", som några 

uttrycker det. Att komma bort från stadens brus, in till en värld där man slipper bekymra sig om signaler och 

skyltar, där man kan andas ut. Helst ska där inte finnas några skarpa gränser alls. Området ska hållas samman till 

en helhet, som i en skånsk bokskog eller en mellansvensk barrblandskog, även om man rör sig hundratals meter i 

området. Besökaren kan då slappna av, fundera igenom saker och ting under tiden som man promenerar eller 

kanske joggar runt. Man skall kunna meditera och reflektera när man går eller sitter, och kunna få vara tyst 

      5. Allmänningen, överblick 

En plats som man känner att man har fullt tillträde till för spontana aktiviteter. Det kan vara en anlagd bollplan 

men ej låst utan tillgänglig. Det finns plats för flera olika grupper att använda platsen samtidigt. 

En grön, öppen, centralt belägen plats. Här kan cirkusen slå upp sitt tält, bygdens förening ordna loppmarknad 

eller kanske Frälsningsarmén spelar här för att samla in pengar. Däremellan kan vem som önskar spela boll här, 

flyga drake eller bara lägga ut en filt och sola, kanske äta medhavd picknick. Sedan urminnes tid har människan 

haft sådana platser. Här i Sverige fanns ängen, med den kombinerade tings- och marknadsplatsen, där man också 

godkände den lokale hövdingen. Göra egna uteaktiviteter gärna i samspel med andra. Utveckla eget tänkande i 

samspel med omgivningen.  

      6. Lustgården, skydd 

Relativt liten plats dit man går tillsammans för att umgås i liten grupp, socialisera. Platsen ger trygghet/skydd 

och intimitet, men samtidigt gärna utblick mot omgivningen. Användningen kan variera: lekplats, fikaplats på 

jobbet, koloni etc.     

Behov finns även av platser där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där föräldrar vågar släppa barnens händer 

så att ungarna kan rasa ut. Denna plats ska helst vara omgärdad, med staket, häck eller dylikt. Den här karaktären 

handlar om behovet av platser för skilda aktiviteter såsom lek - att platsen innehåller gungor, rutschkanor o.s.v. 

Andra aktiviteter handlar om att kunna plantera något, odla eller bygga (växthus, skjul, kojor, lekstugor). Sitta få 

tillsammans för att samtala kravlöst, lära känna varann å ett personligt plan skaffa medkänsla. 

      7. Centrum, festen, social samling 

Stor plats dit man går för att äta eller träffa folk, kanske för att spontant träffa nya människor, eller planerat att 

flera tillsammans stämt möte.      



Några människor placerar stadens hjärta och själ där människor möts. Här handlar det i första hand inte om 

ställen som centrala bussterminaler och dylikt, utan om platser där människor möts för att ha trevligt. Framför 

allt gäller detta nöjesparker, såsom Tivoli, Liseberg och Gröna Lund, men det kan även handla om särskilda 

kvarter i centrum, dit människor i första hand söker sig för att lyssna på musik, äta en god middag eller bara för 

att kunna se andra människor koppla av och roa sig.  

      8. Kulturen, kulturhistoria 

I motsats till ovanstående hävdar några att stadens själ och hjärta inte knyts till fest och nöjen, utan till det 

historiska arvet. Fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd är stark. Ett 

exempel är Lundagård i Lund, där domkyrkan, universitetsbyggnaderna och parken bildar en starkt 

symbolladdad plats. Men det kan även handla om kyrkogårdar, om platser invid statyer. 


