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PROLOG 
Intresset  för  den  här  avhandlingens  kunskapsobjekt,  det  vill  säga  väl‐  och  illabefinnandets 
platser, väcktes en mörk och  regnig höstdag år 2000. Platsen var Lidhem, en  fastighet  från 
1800‐talet, med hus,  jordkällare, åkrar och bodar, omgärdad av urskog och ensliga sjöar, en 
bit utanför Horns tätort i Kinda kommun. 

Namnet  Lidhem hänvisar  till  den  höjd  som  fastigheten utgör.  För  att  ta  sig  dit måste  jag, 
min fru och våra barn först ta oss nedför samt uppför en  lid, en dalgång, med  en  härligt  por‐
lande  bäck  på  vår  högra  sida,  som  sinar  i  tider  av  torka och  en mindre  slåtteräng på  vår 
vänstra sida. Nuförtiden odlar vi ekologiska råvaror där i självförsörjningssyfte. 

Huset på egendomen är gammalt. Bakom fasaden finns fortfarande de  liggande stockarna  i 
den gamla delen. Huset vinterisolerades år 1954, byggdes till på  längden och  försågs med en 
extra våning. Från den eran är stockarna i väggen stående. Fasaden spritputsbelades och måla‐
des i ljusgul färg, som fortfarande består. 

Jag och min  fru  stod där  vid  fastighetens gräns  som  lyckliga  köpare, den där regniga höst‐
dagen, år 2000. V i hade skaffat fritidsboende. Vid tidpunkten bodde vi i en liten lägenhet, i ett 
av Linköpings miljonprojekt  från 1960‐talet. Våningen var  i och  för sig mysig med tapeter och 
golv  från  samma  tid, men den  var kall  och  läget  var  fruktansvärt, mitt  i  stadsdelens  centrala 
korsning, med bullrande trafikljud dygnet runt. Det gick inte en dag utan att jag ville därifrån. Jag 
är uppväxt i och van vid glesbygdsidyll. Tydligen är jag ingen stadsmänniska. 

Allt sedan köpet av Lidhem strävade  jag och min  fru efter att bosätta oss där permanent. I 
små etapper närmade vi oss Lidhem. Den första flytten gick från en stadsdel  i Linköping till en 
annan, följt av en flytt till ett parhus i Rimforsa. Efter ytterligare år, renovering och tillbyggnation 
samt med nyanlända barn  flyttade vi slutligen till Lidhem. Det är det bästa beslutet vi hittills har 
tagit i våra liv. 

Ända sedan den där höstdagen har Lidhem varit synonymt med att må bra för mig, men var‐
för och på vilket vis? Känslor för plats känns så allmänmänskliga. De är till och med besjungna. 
Är det så att andra människor har  liknande platsupplevelser?  V ilka  är  i  sådana  fall  platserna 
och  vilka  innebörder  tillskrivs de? Initialt var frågeställningarna många och de motiverade mig 
att forska på det som är avhandlingens kunskapsobjekt. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 
Lidhem, som ett exempel på en plats för välbefinnandet, är ur ett större perspektiv inte bara 
en personlig angelägenhet utan även av politisk betydelse.  I den  av  riksdagen  antagna  re‐
geringspropositionen  ”En  förnyad  folkhälsopolitik”1  från  år 2007  framhålls vikten av hälso‐
främjande miljöer  i människors  vardagsliv,  i syfte att nå en befolkning med god hälsa, gott 
välbefinnande och hållbar samhällsutveckling. 

Den här avhandlingen är ett bidrag till forskningen kring den komplexa relationen mellan mil‐
jöer i människors vardagsliv och deras välbefinnande. Bidraget spirar från en ambition att upp‐
märksamma, beskriva, analysera  och  teoretisera mångfalden  av  alla  tänkbara  vardagsmiljöer, 
inte bara de  ansett viktigaste och  framhållna miljöerna  i  regeringens proposition,  exempelvis 
förskolan, skolan, arbetsplatsen, bostadsområdet, familjecentraler samt sjukhus.2 

Det görs genom anläggning av tre olika perspektiv på relationen mellan väl/illabefinnande och 
plats. V ia ett objekt‐, subjekt‐ och processperspektiv  identifieras, beskrivs och analyseras,  i  tur 
och ordning, väl‐ och  illabefinnandets platsers egenskaper, deras tillskrivna meningar samt hur 
väl‐ och illabefinnandets platser framstår mot bakgrund av levda liv. 

I det här kapitlet behandlas: (1) tidigare forskning, (2) reflexioner över tidigare forskning, (3) 
syfte och (4)  läsguide. Dispositionen avser att behandla forskningsläget som berör kunskapsob‐
jektet, kritiskt diskutera  tidigare  forskning samt att mot den bakgrunden bereda förståelse för 
avhandlingens syfte. Läsguiden avser å sin sida att överbrygga eventuella missförstånd. 

TIDIGARE FORSKNING 
Att  det  finns  en  koppling mellan  plats  och  väl/illabefinnande  finns  det  stöd  för  i  tidigare 
forskning. Hur den kopplingen ser ut, råder det däremot olika meningar om. Avsikten med 
det  här  avsnittet  är  därför  att  redogöra  för  förhållandet. Den här  forskningsgenomgången 
berör sålunda kombinationen: väl‐ och/eller  illabefinnande och plats och  inte  forskning om 
enbart  välbefinnande,  illabefinnande  eller  plats.  Som  emellertid  kommer  att  framgå  är 
forskning  som  i  första  hand  berör  relationen mellan  väl/illabefinnande  och  plats  ovanlig, 
vilket också Fleuret med flera påpekar.3 Därför kommer genomgången initialt även att inbe‐
gripa  en  allmän  exemplifiering  av  forskning  om  det  vanligare  förhållandet  mellan  häl‐
sa/ohälsa och plats. Anledningen är att sådan ibland indirekt berör kopplingen mellan välbe‐
finnande, illabefinnande och plats, på så vis att den exempelvis utgår ifrån att o/hälsosamma 
platser också kan generera väl/illabefinnande. Avsikten är att belysa den kontext som omger 
den relevantare forskningen om förhållandet mellan välbefinnande/illabefinnande och plats. 
Efter den allmänna genomgången sker ett gradvist närmande och en mer detaljerad presen‐
tation av den ovanligare, särskilda och  relevantare forskningen som direkt tangerar det här 

                                                            
1   Regeringens proposition 2007/08:110, ”En förnyad folkhälsopolitik”, 11‐12. 
2   Ibid., 11. 
3   Sebastien  Fleuret,  et al.,  “Wellbeing,  health  and  geography:  A  critical  review  and  research agenda”, 

New Zealand Geographer (2007), 106‐118. 
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arbetets  innehåll och  som det  sedermera också  tar  avstamp  ifrån.  I brist  på  exakt  likadan 
forskning  ska  genomgången  alltså  förstås  som  en  genomgång  av  snarlik  forskning. Denna 
återbesöks på ett mer omfattande och detaljerat vis  i avhandlingens slutdiskussion, där den 
snarlika forskningens resultat ställs i relation till avhandlingens resultat. 

Att uppmärksamma hälsosamma och ohälsosamma platser är  inget nytt. Redan Hippokrates 
skrev om dem, då han bland annat avvisade  sankmarker och förespråkade platser på hög  alti‐
tud  vid  husbyggnationer.4 Tankesättet  var  starkt förankrat  i den  så kallade miasmateorin, som 
betonade  att  det  var  förorenad  luft  från  exempelvis  vattensamlingar,  förruttnelse  eller  dåligt 
väder som vållade sjukdomar. Ordet miasma betyder just smuts eller förorening. I miasmateore‐
tiska analyser  kopplades ofta  väderleksförhållanden, geologi och  topografi  samman med  före‐
komsten av  sjukdomar. Teorin ersattes under  slutet av 1800‐talet av bakteriologin, som visade 
att det istället var bakterier som åsamkade sjukdomar.5 

En klassisk studie från 1800‐talet om ohälsosam plats genomfördes av läkaren Snow,  i vilken 
han  pekade  ut  en  brunn  på  Broad  Street  i  London  som  smittokälla  för  kolera.6 Även  senare 
forskning  har,  gång  på  gång,  visat  att  vissa  platser  har drabbats  hårdare  av  sjukdomar  än 
andra. Där har orsakerna hittats  i olika spridningsmönster,  tillgång  till avlopp och  rent vatten, 
miljö,  individuella dispositioner,  socioekonomisk  status och  så vidare.7  Barker har bland annat 
visat  att  födelseorten  är  avgörande  för  den  fortsatta  sjukdomsbilden.8  Statistiskt  sett  finns 
onekligen hälsosamma och ohälsosamma platser. 

Något som har komplicerat studiet av hälsosamma och ohälsosamma platser är  hänsynsta‐
gandet  till mobilitet.9 Nuförtiden  rör  sig människor  genom  tid  och rum  på  ett helt  annat  vis 
än  förr. Fler och mer  långväga resor per person är ett par förändringar. V ilka platser som verk‐
ligen påverkar hälsan  och  välbefinnandet har blivit  svårare att  avgöra, då människor dagligen 
konfronteras med en mängd olika platser. Dessutom är det individuellt hur platser används och 
därmed hur de påverkar människor. Det  finns  även  icke‐platsrelaterade orsaker  till  hälsa  och 
välbefinnande att beakta, exempelvis genetiska arv. 

Hälsosamma respektive ohälsosamma platser anammades som kunskapsobjekt av den nybil‐
dade kulturgeografiska subdisciplinen medicingeografi under 1970‐talet. Av tradition är sjukdo‐
mar dess kunskapsobjekt och metoderna är kvantitativa.10 

                                                            
4   Klaudios Galenos, Galen's Commentary on the Hippocratic Treatise Airs, Waters, Places (Jerusalem, 1982). 
5   P.G. Ottosson, ”Hälsa och miljö i gångna tider”, Miljö och Hälsa 4 (Linköping, 1986). 
6   John Snow, Snow on Cholera (New York, 1936). 
7    Exempelvis  Jamie Pearce,  et al.,  ”Slip!  Slap!  Slop! Cutaneous malignant melanoma  incidence and social 

status in New Zealand, 1995‐2000”, Health and Place (2006), 239‐252. Oystein Kravdal, “Does place mat‐
ter for cancer survival  in Norway? A multilevel analysis of the importance of hospital affiliation and mu‐
nicipality socio‐economic resources”, Health and Place  (2006), 527‐537. Jamie Pearce, et al., “Examining 
the relationship between lung cancer and radon in small areas across Scotland”, Health and Place (2005), 
275‐282. Ett par  lokala exempel  från  Tema  Hälsa  och  Samhälle,  IHS,  Linköping  Universitet  kan  också 
nämnas:  Sam Willner,  Det  Svaga  Könet?  :  Kön  och  Vuxendödlighet  i  1800‐talets  Sverige  (Linköping, 
1999). Magdalena Bengtsson, Det Hotade Barnet  :  Tre Generationers Spädbarns‐ och  Barnadödlighet  i 
1800‐talets Linköping (Linköping, 1996). Hans Nilsson, Mot Bättre Hälsa : Dödlighet och Hälsoarbete i Lin‐
köping 1860‐1894 (Linköping, 1994). 

8   David Barker, Mothers, Babies, and Disease in Later Life (Edinburg, 1994). 
9   Exempelvis R. Steffen, et al., ”Travel epidemiology—a global perspective”, International Journal of Antimi‐

crobial Agents  (2003), 89. D.  Reid,  et al.,  ”Epidemiology of  travel”, British Medical Bulletin (1993), 257‐
268. 

10   Exempelvis  C.  E.  Sabel,  et  al.,  ”Modelling  exposure  opportunities:  estimating  relative  risk  for motor 
neurone disease in Finland”, Social Science and Medicine 50 (2000), 1121‐1137. J. Mohan, “Medical geog‐
raphy”,  i  The Dictionary of Human Geography, eds R.  J.  Johnston, et al.  (Oxford, 2000), 494‐96. Nicklas 
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Sedan mitten  av  1990‐talet  har  en  tvillingdisciplin  till medicingeografin  vuxit fram, som på 
ett tydligare vis har närmat sig  förhållandet mellan väl/illabefinnandet och plats. Forskningsin‐
riktningen går under benämningen hälsogeografi.  Begreppet myntades  av  hälsogeografins  fö‐
relöpare, Kearns.11  Som en reaktion startades tidskriften Health and Place. Hälsogeografin har 
profilerats som den nya  kulturgeografin och  kan  förstås  som ett post‐medicingeografiskt pro‐
jekt. 

Det  nya  anses  dels  vara  hänsynstagandet  att  plats  inte  bara  är  en  unik  och fysisk plats, 
utan  också  är  en  problematisk  social  konstruktion. Synsättet  avviker  från  hur  platsbegreppet 
används  inom exempelvis medicingeografin, där plats tenderar  att  reduceras  till  rum,  i  sam‐
band  med  att  plats  ges  en  sekundär  roll  i  förhållande  till  studerad  sjukdom  och  liknande. 
Därav  riskerar  plats  att  framstå som en oproblematisk och fysisk behållare,  i vilken saker och 
ting endast observeras och  förutses.12  Det  nya  anses också  vara metodisk pluralism,  allt  från 
kvalitativa  till  kvantitativa  tillvägagångssätt, men  också  kombinationer  av  olika metoder. Van‐
ligt förekommande kvantitativa metoder, som även används av bland annat medicingeografin, är 
multi‐nivå‐modellering, exempelvis GIS (Geografiska InformationsSystem).13 Ett GIS är ett dator‐
baserat  informationssystem med  funktioner  för  inmatning,  bearbetning,  lagring,  analys  och 
presentation  av  geografiska  data.  I  ett  operationellt GIS  ingår  en  eller  flera databaser.14 Nytt 
är  även ambitionen  att öka  de  teoretiska  inslagen  i en empiriskt dominerad miljö. Teoretiska 
influenser har kommit såväl från kulturgeografin som från andra discipliner, främst kanske socio‐
login.15 

Forskning som på ett ännu  tydligare vis  tangerar den här avhandlingen och som exkluderar 
kvantitativ forskning är kvalitativ och specifikt fenomenologiskt inriktad samt därmed orienterad 
emot de meningar som människor  i vardagen tillskriver olika platser. Ett grundantagande är att 
platser är sociala konstruktioner.16 Inom geografidisciplinen initierades fenomenologisk forskning 
av Relph, Tuan, Buttimer, Ley, Seamon och Pickles under det tidiga 1970‐talet.17 

Forskningen går idag under beteckningen: känsla för plats18 och kunskapsobjektet är ”den tol‐
kade perceptionen av miljön och den emotionella reaktionen på densamma”.19  Forskning  inom 
                                                                                                                                                                                          

Skillnäs, “Modified innovation diffusion ‐ A way to explain the diffusion of cholera in Linköping in 1866? A 
study  in methods”,  Geografiska  Annaler, Human Geography  81  B  (1999),  243‐260. Markku  Löytönen, 
”GIS, time geography and health”, i GIS and Health, eds Anthony G. Gatrell, et al. (London, 1998), 97‐110. 
Anders  Schaerström,  Pathogenic  Paths?  A  Time  Geographical  Approach  in Medical  Geography  (Lund, 
1996). C. Bernardinelli,  et al.,  ”Bayesian  analysis  of  space‐time  variation  in  disease  risk”,  Statistics  in 
Medicine (1995). 

11   M. W. Rosenberg, ”Medical or health geography? Populations, people and places”, International Journal of 
Population Geography, Vol. 4 (1998), 211‐26. 

12   Robin  Kearns,  et al.,  “From medical  to  health  geography: novelty,  place  and  theory  after  a decade of 
change”, Progress in Human Geography, Vol. 26 (2002), 610. 

13   Exempelvis Aileen P. McGinn, et al., “The relationship between leisure, walking, and transportation activity 
with natural environment”, Health and Place (2007), 588‐602. 

14   Lantmäteriverket, HMK Databaser (Gävle, 1994), 7. 
15   A.  Litva,  et al.,  ”Coming out:  exposing  social  theory  in medical geography”, Health and Place (1995), 5‐

14. 
16   K. Fitzpatrick, et al., Unhealthy Places: The Ecology of Risk in the Urban Landscape (New York, 2000), 22. 
17   David,  Seamon,  A  Geography  of  the  Lifeworld: Movement,  Rest  and  Encounter  (London,  1979).  Anne 

Buttimer, ”Grasping the dynamism of  lifeworld”, Annales of the Association of American Geographers 66 
(2) (1976). Yi‐Fu Tuan, “Geography, phenomenology, and the study of human nature”,  Canadian Geogra‐
pher  25  (1971).  E.  Relph,  ”An  inquiry  into  the  relations  between phenomenology and geography”, Ca‐
nadian Geographer 14 (1970). 

18   Exempelvis  R. Hay, ”Sense of place  in developmental  context”, Journal  of Environmental Psychology 18 
(1998). S. Shamai, ”Sense of place: An empirical measurement”, Geoforum 22 (1991). J. D. Eyles, Senses 
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området visar bland annat att vissa platser har sociala dimensioner20, tilltalar människor på olika 
vis21,  framkallar känslor, passion och minnen22, har spirituell resonans23, är  legendomspunna24, 
men också  att  vissa platser  tillskrivs  känslor av välbefinnande.25  Tuan har bidragit med  forsk‐
ningen om känsla för plats ytterligare genom  instiftandet av begreppet topofilia, som refererar 
till  kärleken  till  plats  och  som  därigenom  också  har  vissa  kopplingar  till  hälsa  och  välbefin‐
nande.26  Inom  landskapsarkitekturen  förekommer närbesläktad  forskning  om  kulturens  bety‐
delse  för  hälsa  och välbefinnande.27  Sedan  1990  redovisas de  senaste  fenomenologiska eröv‐
ringarna  inom  miljö‐  och  arkitekturforskningen  i  informationsbladet,  Environmental  and Ar‐
chitectural Phenomenology Newsletter.28 

Annan forskning som uppmärksammar platsers, och då i form av naturens, påverkan på hälsa 
och välbefinnande är biofiliskt inriktad.29 Sådan forskning är förbunden med en teoretisk utgångs‐
punkt som inte alls är lika tydlig i den geografiska forskningen. Där är ett centralt antagande att 
naturens läkande kraft kan härledas till vårt genetiska arv, som i sin tur hänvisar till våra förfäders 
naturliga  förhållande  till  omgivningen  och  våra  urhem.30  och  evolutionistisk.  I  sådana  studier 
framhävs, bland annat, att vårt känslomässiga band  till naturen har med vår kognitiva  förmåga 
att göra och  två olika  typer av uppmärksamhet urskiljs: mjuk  fascination och  riktad uppmärk‐
samhet. Naturrelaterad uppmärksamhet anses vara av den första typen och består av självklara 
intryck som  inte behöver sorteras av medvetandet, vilka  i sin  tur  anses  ha  lugnande  effekt på 
människan.  Den  riktade  uppmärksamheten kännetecknas av motsatsen och anses på motsva‐
rande vis ha  stressande effekt.31 Inom  biofilisk  forskning  finns  en  idé  om  att  vi  bör  söka  oss 
tillbaka till naturen, som erbjuder mjuk fascination, för att återfinna hälsan och välbefinnandet. 

Det  konstruktivistiska  synsättet  är  det  polära  och  det  utgår  ifrån  kulturen. Inställningen 
är att  kärleken  till naturen  inte är nedärvd, utan  inlärd.32  Människor har alltså, enligt det här 

                                                                                                                                                                                          
of Place (Warrington, 1985). Anne Buttimer, ”Home, reach, and the sense of place”,  i The Human Experi‐
ence of Space and Place, eds Buttimer, et al.  (London, 1980), 166‐87. 

19   David Hummon, ”Community Attachment: Local sentiment and sense of place”,  i Place Attachment, eds 
Altman, et al. (New York, 1992), 253‐278. 

20   R. Oldenburg, The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General 
Stores, Bars, Hangouts and How They Get You Through the Day (New York, 1989). 

21   J. D. Eyles, Senses of Place (Warrington, 1985). 
22   Exempelvis L. R.  Lippard, The  Lure of  the  Local: Senses of place  in a Multicentered Society  (New York, 

1997). E. V. Walter, Placeways: A Theory of  the Human Environment (North Carolina, 1988). 
23   E.  Bernbaum,  “The  Himalayas,  realm  of  the  sacred”,  i  The  Power  of  Place:  Sacred  Ground  in Natural 

and Human Environments, ed. J.A. Swan (Wheaton, 1991). 
24   D. Abram, The Spell of the Sensuous (New York, 1996). 
25   Exempelvis J. B. Jackson, A Sense of Place, a Sense of Time (New Haven, 1994). 
26   Yi‐Fu  Tuan,  Topophilia:  A  Study  of  Environmental  Perceptions,  Attitudes,  and  Values  (New  Jersey, 

1974). 
27   Ewamarie Herklint,  ”Hälsa:  livskvalitet  och  kulturella  arv”,  opublicerad  uppsats,  Göteborgs Universitet, 

2003‐01‐07. 
28   Http://www.arch.ksu.edu/seamon/EAP.html (2008‐05‐16). 
29   E.O. Wilson, Biophilia: The Human Bond with Other Species (Cambridge, 1984). 
30   Peter Örn, ”Naturen skapar trygghet och avslappning”, Läkartidningen, Vol. 100 (2003).  Ingemar Norling, 

“Rekreation och psykisk hälsa”, Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset (Göteborg, 
2001). Ingemar Norling, et al., Fritid, Rekreation och Hälsa (Stockholm, 1995). 

31  R. Kaplan, et al., The Experience of Nature (Cambridge, 1989). 
32   B. Svensson, ”The power of cultural heritage tourism: Relation between culture and evolution, and epis‐

temology”,  i  Negotiating  Nature:  Culture,  Power  and  Environmental  Argument,  eds G.  Pálsson,  et  al. 
(Lund,  2001),  37‐58.  K.  Eder,  The  Social  Construction of Nature:  a  Sociology of  Ecological Enlightment 
(London, 1996). A. Bramwell, Ecology in 20th Century (New Haven, 1989). 
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synsättet, lärt sig att må bra i naturen och spridit kunskapen från generation till generation. Att 
vi nuförtiden tillbringar allt mindre tid i naturen33  torde enligt det konstruktivistiska synsättet få 
negativa konsekvenser  för  framtida  generationers upplevelser  av  naturen  som  plats  för hälsa 
och välbefinnande. 

Naturens  positiva  påverkan  på  hälsa  och  välbefinnande  är  ett  blomstrande  forskningsfält 
både  inom den geografiska disciplinen och utanför, exempelvis  inom miljöpsykologin.  Resultat 
visar  bland  annat  att  det  finns  samband mellan att vistas i grönområden och emotionell och 
kognitiv utveckling hos barn34, förbättrad uppmärksamhet bland barn med uppmärksamhetspro‐
blem35, förbättrad självdisciplin bland  stadsflickor36, minskad dödlighet37, terapeutiska effekter 
bland  äldre38,  viktnedgång39,  färre sjukdagar bland  interner40,  lägre blodtryck och mindre oro 
hos  tandläkarpatienter41,  förbättrad  smärtkontroll hos  lungsjuka42  samt  reducerad  stress och 
ökade  arbetsprestationer.43  Ett  svenskt  forskningsområde  som  uppmärksammar  förhållandet 
mellan  naturen  och hälsa/välbefinnande  är  friluftsforskningen.44  Samtidigt  finns  studier  som 
visar att naturen likaså kan upplevas i termer av illabefinnande och då som skrämmande.45 Lik‐
nande  forskning med  negativa  resultat  visar  att monotona miljöer  upplevs  som  tråkiga  och 
ibland direkt hotfulla,  i  kontrast  till miljöer med varierat  innehåll och  lagom mångfald.46  I ett 
arbete genomfört av Kaplan  fick undersökningsdeltagarna välja ut naturorienterade fotografier 
som tilltalade dem. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna attraherades av träd, tydliga 
gränser  och  stigar  och  att  dessa  föredragna  inslag  gav  känslor  av  tydlighet  och  upptäckar‐
                                                            
33   Fredrika Mårtensson, Den nyttiga utevistelsen (Stockholm, 2011), 55. P. Björklid, ”Närmiljö – hinder eller 

resurs? Om trafikens inverkan på barns  uppväxtvillkor”, i M. Johansson, et al. Svensk miljöpsykologi (Lund, 
2005), 141‐158. 

34   S. R. Kellert, ”Experiencing nature: affective, cognitive, and evaluative development in children”, i Children 
and  Nature:  Psychological,  Sociocultural,  and  Evolutionary  Investigations,  eds  P. H.  Kahn,  et  al.  (Cam‐
bridge, 2002), 117‐151. 

35   A.  Faber  Taylor,  et al.,  ”Coping with  ADD:  the  surprising  connection  to  green  play  settings”, Environ‐
mental Behaviour (2001), 54‐77. 

36   A. Faber Taylor, et al., ”Views of nature and self‐discipline: evidence from  inner city children”, Journal of 
Environmental Psychology (2002), 49‐64. 

37   T.  Takano,  et al.,  ”Urban  residential environments and  senior  citixens’  longevity  in megacity areas: the 
importance of walkable green spaces”, Journal of Epidemiol Community Health (2002), 913‐918. 

38   C. Milligan,  et al.,  “Cultivating  health:  therapeutic  landscapes  and  older  people  in  northern England”, 
Social Science and Medicine 58 (2004), 1781‐1793. 

39   Thomas Sick Nielson, et al., “Do green areas affect health? Results  from a Danish survey on  the use of 
green areas and health indicators”, Health and Place (2007), 839‐850. 

40   E.  O.  Moore,  ”A  prison  environment’s  effect  on  health  care  service  demands”,  Journal  of Environ‐
mental System (1981‐1982), 17‐34. 

41   J. H. Heerwagen, ”The psychological aspects of windows and window design”,  i  Proceedings of the 21st 
Annual Conference of the Environmental Design research Association, eds K. H. Anthony, et al. (Oklahoma 
City, 1990). 

42   G.  B.  Diette,  et al.,  ”Distraction  therapy  with  nature  sights  and  sounds  reduces  pain  during  flexible 
bronchoscopy”, Chest (2003), 941‐948. 

43   R. Kaplan, et al., The Experience of Nature: A Psychological Perspective (New York, 1995). 
44   M.  Ottosson,  et al.,  Naturen  som  kraftkälla: Om  Hur  och  Varför Naturen  Påverkar Hälsan (Stockholm, 

2006). 
45     C. Milligan, et al., “Restorative places or scary spaces? The  impact of woodland on the mental well‐being 

of  young  adults”, Health  and  Place  (2007), 799‐811.  Francine Watkins,  et al.,  “Is the rural  idyll bad for 
your health? Stigma and exclusion in the English countryside”, Health and Place (2007), 851‐864. 

46   Roger Ulrich, ”Effects of healthcare environmental design on medical outcomes”, i Design and Health: the 
Therapeutic Benefits of Design, ed. A. Dilani  (Stockholm, 2001), 49‐59. P. Grahn, Om Parkers betydelse 
(Alnarp, 1991). S. Kaplan, ” et al., Psychological benefits of a wilderness experience”, i Behaviour and the 
Natural Environment, eds I. Altman, et al. (New York, 1983), 163‐203. 
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glädje.47  I en annan studie undersökte Ulrich förhållandet mellan hälsa, välbefinnande och olika 
sjukhusvyer. Patienter med fönsterutsikt visade sig ha kortare sjukhusvistelser och vara i mindre 
behov av medicinering efter operation, än de som hade bott  i rum utan fönster.48 Andra aspek‐
ter  av  sjukvårdens platser har också  studerats och de  ingriper att plats är något mer än bara 
naturen. Exempelvis har Watson, med  flera,  granskat betydelsen  av  flexibla  förlossningsrum  i 
syfte att lindra mödrars smärtor i samband med barnafödsel.49 

Plats, som något mer än bara naturen och dess förhållande till välbefinnande/hälsa har även 
noterats av en  forskningsinriktning som går under namnet terapeutiska  landskap. Inriktningen, 
som står den här avhandlingen nära, är en ren hälsogeografisk produkt, med arv från både käns‐
la för plats och topofilia  och med  inslag  av  både  biofili  och  konstruktivism.  Initialt  studerades 
exempelvis lukt‐ och ljudlandskap50, men med tiden har även geografiska landskap med upplevt 
läkande kraft inkluderats. Begreppet terapeutiska landskap började användas av Gesler år 1991, 
men föreslogs initialt av en anonym granskare.51 Det har kommit att användas av många, men på 
olika vis.52  På senare tid har allt  färre använt  termen  i sin ursprungliga betydelse, det vill säga 
som avgränsade och definierade geografiska platser  som påverkar hälsan  och välbefinnandet. 
Alltfler har  istället  fokuserat på  terapeutiska  rum, där  det geografiska  läget  har  underordnad 
betydelse. Intresset har riktats emot institutioner och organisationer, såsom sjukhus. Det centra‐
la har varit att belysa fysiska miljöer, designens och arkitekturens roll. Sådana studier påminner 
om miljöpsykologisk  forskning och  forskning om  landskapsarkitektur, enligt ovan.53 I andra un‐
dersökningar om terapeutiska landskap har uppmärksamheten legat på sociala rum, exempelvis 
på  förhållandet mellan offentligt  rum,  social  interaktion och  välbefinnande.54  I  ytterligare un‐
dersökningar är symboliska rum studieobjekt och i sådana har bland annat artefakter tillskrivits 

                                                            
47   S.  Kaplan,  “The urban  forest as  a  source of psychological well‐being”,  i Urban  Forest Landscapes:  Inte‐

grating Multidisciplinary Perspectives, ed. G.  A.  Bradley  (Seattle, 1995). R. Kaplan, et al., The Experience 
of Nature: A Psychological Perspective (New York, 1995). 

48   Roger Ulrich,  “View  through  a window may  influence  recovery  from  surgery”,  Science, 1984, Vol. 224, 
420‐21. 

49   D.  Burges  Watson,  et al.,  “Flexible  therapeutic  landscapes  of  labour  and  the  place  of  pain  relief”, 
Health and Place (2007), 865‐876. 

50   Exempelvis Ray Hudson, “Regions and place: music,  identity and place”,  Progress  in Human Geography 
30  (2005), 626‐634. S.J. Smith, ”Soundscape”, Area 26  (1994), 232‐40.  J. D. Porteus,  ”Smellscape”,  Pro‐
gress  in  Human  Geography  9  (1985),  356‐78.  R. Murray  Schafer, The Tuning of the World  (New York, 
1977). 

51   W. Gesler, “Therapeutic landscapes: an evolving theme”, Health and Place (2005), 295‐297. 
52   Exempelvis  A.  Williams,  ”Spiritual  therapeutic  landscapes  and  healing:  A  case  study  of  St.  Anne  de 

Beaupre, Quebec, Canada",  Social  Science & Medicine  (2010),  1633‐1640.  Fiona  Smyth, “Medical geog‐
raphy:  therapeutic  places,  spaces  and  networks”,  Progress  in  Human Geography  29  (2005),  488‐495. 
Kathleen Wilson,  ”Therapeutic  landscapes  and  first  nations peoples”, Health and Place  (2003), 83‐93. 
Robin Kearns, et al.,  ”New Zealand children´s health  camps:  therapeutic  landscapes meet  the  contract 
state”, Social Science and Medicine 7 (2000). A. Williams, Therapeutic Landscapes: the Dynamic Between 
Place and Wellness (New York, 1999). 

53   Exempelvis  H. Falk,  et al., ”The  effects  of refurbishment  on residents’  quality  of  life  and wellbeing  in 
two  Swedish  residental  care  facilities”, Health and  Place  (2009), 717‐724. R. A. Kane,  et al.,  ”Resident 
outcomes in small‐house nursing homes”, Journal of the American Geriatric Society (2007), 832‐839s. 

54   Vicky  Cattell,  et al.,  “Mingling,  observing,  and lingering:  Everyday  public  spaces  and  their implications 
for well‐being and social relations”, Health and Place 14 (2008), 544‐561. 
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stor betydelse.55 Det finns även forskning om hur massmedia har skapat respektive undergrävt 
terapeutiska landskap, genom negativ respektive positiv rapportering.56 

Bland de ovanstående inriktningarna är det i första hand forskningen om känsla för plats, to‐
pofilia och terapeutiska landskap som det här arbetet tangerar. Även biofiliska och konstruktivis‐
tiska synsätt om att naturens inverkan på människor både kan härledas till genetiskt arv samt att 
människor konstruerar dess mening har fungerat som inspirationskällor. 

REFLEXIONER 
En  närmare  analys  av  den  tidigare  forskningen  visar  på  stor metodologisk  spridning,  från 
kvantitativa och kvalitativa studier till olika kombinationer av sådana ansatser. De olika me‐
toderna har i sin tur inbringat olika typer av kunskap. Trots en viss kulturgeografisk dominans 
är forskningen även spridd över många olika discipliner. De kulturgeografiska  inslagen, som 
av tradition är empiriskt orienterade, får forskningen att framstå som övervägande empirisk. 

Forskning som berör relationen mellan plats, hälsa/ohälsa och välbefinnande/illabefinnande 
domineras av hälsogeografin. Det  fruktbara med hälsogeografin, men även exempelvis känsla‐
för‐plats‐forskningen, är  framförallt användandet av platsbegreppet, med  innebörden att plats 
är en social konstruktion och med konsekvensen att plats har satts i primärfokus. Däri skiljer sig 
hälsogeografin  från exempelvis medicingeografin som  reducerar plats till rum, då  plats  ges en 
sekundär roll  i förhållande till kunskapsobjektet, exempelvis sjukdom, vilket i sin tur får plats att 
framstå som en behållare i vilken saker och ting endast observeras och förutses. 

Ett problem med hälsogeografin är dock att den, trots den ursprungliga ambitionen, alltmer 
liknar medicingeografin och därmed också  är behäftad med dess problem enligt ovan. Anled‐
ningen till att de kvantitativa inslagen är i majoritet är alltmer  riktad  finansiering, bland annat  i 
Storbritannien.57 Studeras publicerade  artiklar  i  exempelvis  Health  and  Place58  framgår  dess‐
utom  att nyckelord  såsom medicingeografi och hälsogeografi ofta  används  tillsammans, vilket 
vittnar om att skillnaden även bland författare tycks vara diffus och eller att de ogärna vill posi‐
tionera sig. 

Ett annat problem med hälsogeografin och snarlik forskning är att den behandlar plats på ett 
statiskt vis och  ignorerar levt  liv, trots betoningen på att plats är en social konstruktion. Det är 
anmärkningsvärt eftersom plats  förutsätter  liv,  som  dessutom  är  en  process  i  vilken  platser 
tillskrivs  olika meningar  i  olika skeden av  livet. Ett annat och närbesläktat problem är att plat‐
sers geografiska position vanligtvis har definierats på förhand. Forskarna har alltså  själva och  i 
förväg valt platser som de  tror har betydelse för hälsa/ohälsa och  sedan har de studerat dem. 
Kunskapen om hur människor upplever och påverkas av den mångfald platser  som människor 
vanemässigt rör sig mellan i vardagslivet är därför  starkt begränsad.  Intressant vore  således att 
vända på perspektivet från platser och deras människor till människor och deras platser. 

Vidare är  forskningen  inom  fältet  vanligtvis empiriskt gedigen,  samtidigt  som den är teore‐
tiskt  fattig, vilket även andra har noterat.59 Forskningsområdet saknar  i  viss  grad  bland  annat 

                                                            
55   Exempelvis G.R. Dobbs, “Interpreting the Navajo sacred geography as a landscape of healing”, Pennsylva‐

nia geographer 35 (1997), 136‐150. 
56   Sara  C. MacKian,  “What  the  papers  say:  Reading  therapeutic  landscapes  of  women´s  health and em‐

powerment in Uganda”, Health and Place (2008), 106‐115. 
57   Mike Crang, “Qualitative methods: the new orthodoxy?”, Progress  in Human Geography, Vol. 26 (2002), 

647‐655. 
58   Health and Place (1995‐2012). 
59   Robin  Kearns,  et al.,  “From medical  to  health  geography: novelty,  place  and  theory  after  a decade of 
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generiska begrepp, det  vill  säga begrepp som  kan betraktas som konstituerande  för området. 
Givetvis  finns  undantag,  exempelvis Tuans  begrepp och  teori om  escapism  (se  avsnittet  ”Av‐
handlingens  vetenskapliga bidrag”).60 Dock  behövs mer  teori  och  begrepp  för  att  tydliggöra 
strukturer och erbjuda fördjupad förståelse i relation till vardagsvetandet. 

Forskningsgenomgången  visar  att  majoriteten  av  studierna  handlar  om  förhållandet  häl‐
sa/ohälsa  och  plats  och  det  är  onekligen  ett  viktigt  förhållande att behandla,  för det  berör 
platsers direkta påverkan på människors  liv. Men det är inte tillräckligt. Människor rör sig i livet 
genom en mängd olika platser, varav vissa troligen påverkar deras väl‐ och illabefinnande mer än 
andra. Den  relationen  är  lika  viktig  att  belysa,  för  även  den  inbegriper platsers  påverkan  på 
människors  liv.  För  att  nyansera  bilden  bör  nämnas  att  många  studier  och  då  i synnerhet 
hälsogeografiska sådana utgår från WHOs definition av hälsobegreppet, vilken betonar att hälsa 
är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro 
av  sjukdom eller funktionshinder.61  I definitionen  framträder välbefinnande  som en  variant av 
hälsa. Indirekt  kan därför platsforskning som vilar på WHOs  definition också sägas beröra väl‐ 
och  illabefinnandets  platser.  Konsekvensen av  den  vida definitionen  är  emellertid  otydlighet. 
Det  är  anmärkningsvärt att  forskning  som uttryckligen berör  väl‐  och  illabefinnandets platser 
fortfarande är  i  sin  linda,  trots att Bailly redan år 1981 artikulerade och initierade sådan forsk‐
ning.62 

Anledningen  till  den  relativa  frånvaron  kan  vara  att  sådan  forskning  uppfattas som svårfi‐
nansierad och svårpublicerad, därför att den  inte fokuserar på hälsa/ohälsa, att den anses var‐
daglig, upplevelsebaserad, icke‐mätbar och sakna samhällsnytta. 

Den forskning som tydligast har uppmärksammat relationen mellan välbefinnande och plats 
och  som står den här avhandlingen närmast är forskningen  om  känsla‐för‐plats,  topofili  och 
terapeutiska  landskap.  Men  även den har specifika begränsningar. En sådan är att den oftast 
ignorerar den dåliga känslan av plats, hatet till plats och de  icke‐terapeutiska landskapen. Även 
de  aspekterna  är  viktiga  att belysa, då  de  exempelvis behandlar  faror  för  folkhälsan. Denna 
andra sida av myntet efterfrågas också.63 

SYFTE 
Syftet med den här avhandlingen är att på empirisk grund utveckla en begreppslig och teore‐
tisk  förståelse av plats, med  särskild  tonvikt på väl‐ och  illabefinnandets platser, samt med 
hänsyn  tagen  till  livet  som  process.  En  del  förtydliganden och  kommentarer är här på  sin 
plats: 

För  det  första,  och  som  går  att  utläsa  av  syftet,  så  vilar  avhandlingen  på  empirisk 
grund. Men  det  går  också  att  utläsa  att  den  tar  fasta  på  bristen  på begreppslig och teore‐
tisk förståelse i den tidigare forskningen, genom ambitionen att utveckla en begreppslig och teo‐
retisk förståelse av plats, med särskild tonvikt på väl‐ och illabefinnandets platser. 

Med  tonvikten på väl‐ och  illabefinnandets platser  råder,  för det andra, även det motsatta 
förhållandet  jämfört med merparten av  tidigare  forskning, där hälsa/ohälsa och plats vanligtvis 

                                                                                                                                                                                          
change”, Progress in Human Geography, Vol. 26 (2002). 

60   Yi‐Fu Tuan, Escapism (Baltimore, 1998). 
61   World Health Organization, Constitution (Geneva, 1948). 
62   A Bailly, Géographie Du Bien‐Être (Paris, 1981). 
63   Exempelvis Kathleen Wilson, bokrecension av ed. Allison Williams, Therapeutic Landscapes, the Dynamic 

Between Place and Wellness (New York, 1999), Health and Place (2001), 346‐348. 
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är primärt i förhållande till relationen mellan väl/illabefinnande. Arbetet kan därför förstås som 
en fortsättning på Baillys initierade forskning om väl‐ och  illabefinnandet platser.64 Det kan ock‐
så ses som ett försök att råda bot på det problem som den forskning som bygger på WHOs häl‐
sodefinition är behäftad med, det vill säga en tendens till begreppslig glidning i  innebörden av 
hälsa/ohälsa  och  väl/illabefinnande.  T ill  följd  av  fokuseringen  på  förhållandet  mellan  välbe‐
finnande/illabefinnande och  plats,  visar  sig  relationen mellan hälsa/ohälsa  och  plats indirekt  i 
olika  avsnitt (se  exempelvis  avsnittet ”V itala och sjuka”). 

För det  tredje visar syftet,  i omnämnandet av  illabefinnandet, på en ambition att  komplet‐
tera  den  ensidigt  uppmärksammade  positiva  känslan  för  plats  med den dåliga  känslan  för 
plats, hatet till plats och de icke‐terapeutiska platserna. 

Av syftets betoning på hänsyn tagen till livet som process framgår att det, för det fjärde och 
till skillnad från snarlik forskning, även beaktar levt liv. Målet är att nå det levda livets mångfald 
av platser för väl‐ och  illabefinnandet och vända på det  vanligt  förekommande  sättet  att  be‐
handla  plats  på,  i  form  av  platser  och deras människor, till att istället behandla människor och 
deras platser. 

LÄSGUIDE 
Det finns några saker att ha  i åtanke då avhandlingen läses. T ill att börja med är den tvärve‐
tenskapligt orienterad, med tydliga  inslag av kulturgeografi, i och med dess  platsfokus.  Sam‐
tidigt  tangerar  den  sociologi,  då  den  delvis  belyser  sociala processer och bygger på en un‐
dersökningsansats som  är utvecklad  inom sociologin,  samt  för att den empiriskt behandlar 
människors villkor i samhället. Även filosofi vidrörs dels i bemärkelsen att den behandlar spe‐
cifika omständigheter  för  tillvaron,  det  vill  säga  att må  bra  respektive må  dåligt  av plats, 
dels  för är den  inspirerad av både analytisk  filosofi och  fenomenologi samt utvecklar en fe‐
nomenologisk  förståelse  för plats.  Likaså  finns historiska beröringspunkter,  för  att avhand‐
lingen delvis anknyter till  livshistoria, men också för att den har ett förhållandevis långt tids‐
perspektiv, med andra ord levda liv. 

Vidare är det viktigt att betona att avhandlingens syfte inte ska sammanblandas med det ma‐
terial, som den bygger på, det vill säga pensionärers platsbeskrivningar och livsberättelser. Arbe‐
tet handlar alltså om väl‐ och  illabefinnandets platser,  inte om pensionärer, platsbeskrivningar 
eller livsberättelser. 

Det enskilt viktigaste att ha i åtanke när avhandlingen läses är att den är resultatet av en ab‐
duktiv process.  Teoretiska  resonemang har  fortlöpande abstraherats ur empirin,  varpå de har 
återkopplats och  jämförts med ytterligare empiri, varefter vissa  teoretiska tankebanor har  för‐
kastats medan andra har kvarstått. De teoretiska tankegångar som redovisas är sålunda resulta‐
tet av både ett induktivt och ett deduktivt förfarande och den version som jag anser fungerar på 
empirin. 

Kapitel 1 består av inledning, tidigare forskning, reflexioner över tidigare forskning, syfte samt 
den här läsguiden. Kapitel 2, är avhandlingens teori‐ och metoddel. Det  är  uppdelat  i  flera  av‐
snitt.  I  teoriavsnittet  definieras  de  centrala  kunskapsobjekten:  välbefinnande  och  illabefin‐
nande, plats samt materialen: platsbeskrivningar och  livsberättelser. Metodavsnittet, å sin sida, 
inleds med ett klargörande av arbetets övergripande metod, det vill säga grundat analyserande 
metod,  följt  av  en  orientering om  undersökningsgruppen, med  andra  ord pensionärer, varför 

                                                            
64   A Bailly, Géographie Du Bien‐Être (Paris, 1981). 
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just de har valts samt hur de har rekryterats. Därefter beskrivs och diskuteras frågedesignen och 
mötet med  undersökningsdeltagarna. Tillvägagångssättet  vid  transkription  och  kodning,  tolk‐
ning,  analys  och  teoretisk  abstraktion  presenteras och  diskuteras  likaså.  Etiska  aspekter be‐
handlas därefter. Avslutningsvis redovisas de kvalitetskriterier som har använts  i arbetsproces‐
sen. 

Studiens  empiriskt  grundade  kapitel  är  tre  i  antal  (kapitel  tre,  fyra  och  fem).  I dessa be‐
handlas  avhandlingens  tre  områden  i  kronologisk  ordning. Områdena  är  skapade  utifrån  det 
faktum att när undersökningsdeltagarna har beskrivit och analyserat sina livs platser för väl‐ och 
illabefinnandet har de (1)  implicit och explicit redogjort för olika egenskaper hos dessa platser, 
(2) explicit tillskrivit platserna mening, samt (3) fått platserna att framträda på olika vis, mot bak‐
grund av de levda liv som de har presenterats i. 

Analysen  i de  tre empiriskt grundade kapitlen  ska  förstås  som  stegrande  i  sin analysgrad.  I 
kapitel tre analyseras väl‐ och  illabefinnandets platsers egenskaper utifrån ett objektperspektiv 
och analysen utmynnar  i en redogörelse för centrala begrepp  och  deras  förhållande.  I  kapitel 
fyra anläggs ett  subjektperspektiv och analysen resulterar i en redogörelse för centrala begrepp 
och deras förhållande samt en tolkning av desamma. I kapitel fem analyseras väl‐ och illabefin‐
nandets platser mot  bakgrund  av  levda  liv  utifrån  ett  processperspektiv och  analysen  fram‐
tvingar en precisering av platsbegreppet som utmynnar  i  livsplatsbegreppet, vilket  i sin tur ma‐
nar  till  en  utredning  av  förhållandet mellan  livsplats  och  livssituation.  Livsplatsbegreppet  ges 
därefter en  teoretisk  tolkning  varpå  livsplatsernas  övergripande mönster, såsom minnesvärda 
livsplatser, attraherande och repellerande livsplatser samt kontrastlivsplatser behandlas. 

Avhandlingens  slutkapitel  inleds med  att  resultaten  sammanfattas  och  ställs  i  relation  till 
snarlik  forskning, varvid det vetenskapliga bidraget och den  folkhälsovetenskapliga  relevansen 
diskuteras. 
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KAPITEL 2 

VÄGEN TILL UNDERSÖKNINGSDELTAGARNA OCH DERAS 
PLATSBESKRIVNINGAR OCH LIVSBERÄTTELSER 

I det här kapitlet behandlas avhandlingens  teoretiska utgångspunkter och metod.  I  teoriav‐
snitten presenteras avhandlingens centrala, innehållsmässigt breda och öppnande teoretiska 
begrepp: välbefinnande, illabefinnande och plats, men även valda perspektiv på platsbeskriv‐
ningar  och  livsberättelser.  Metodavsnitten  inleds  med  ett  klargörande  av  avhandlingens 
övergripande tillvägagångssätt. Därefter följer en orientering om undersökningsgruppen, det 
vill säga vad som kännetecknar undersökningsdeltagarna, varför de har valts samt hur de har 
rekryterats.  Efter  det  diskuteras  frågedesignen  och  mötet  med  undersökningsdeltagarna, 
varpå proceduren  vid  transkription,  kodning,  tolkning,  analys och  teoribildning dryftas. Av‐
slutningsvis behandlas etiska aspekter och kvalitetskriterier. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Avhandlingens kunskapsobjekt är väl‐ och illabefinnandets platser. Kunskapen är i sin tur fun‐
nen  i  platsbeskrivningar,  inbäddade  i  livsberättelser.  Sammantaget  följer  att  avhandlingens 
centrala och  teoretiska begrepp  är:  välbefinnande,  illabefinnande, plats, platsbeskrivningar 
och livsberättelser. I de följande avsnitten laddas begreppen med mening. 

Att  inleda en avhandling med teoretiska utgångspunkter är en balansgång. Å ena  sidan bör 
utgångspunkterna vara avgränsade och  i paritet med syftet, för att inbringa relevant kunskap. Å 
andra sidan bör de  inte vara alltför snäva, för att  inte utesluta eventuell relevant kunskap. Den 
här balansgången beaktas  i det  följande,  genom  medvetet  initialt  basala  teoretiska  utgångs‐
punkter,  som  längre fram  i avhandlingen kommer att omförhandlas och utvecklas  i relation till 
empirin. Det här kapitlet syftar sålunda till att precisera de teoretiska begreppen och  i stora de‐
lar också särskilja dem  från snarlika, samtidigt som medvetet breda definitioner ges, i syfte att 
verka öppnande på empirin, snarare än inskränkande. 

VÄLBEFINNANDE OCH ILLABEFINNANDE 
I det här avsnittet diskuteras väl‐ och illabefinnande i relation till de snarlika begreppen hälsa 
och ohälsa. Forskningsgenomgången ovan antyder nämligen att det finns ett släktskap. I sär‐
skiljandet av begreppens innebörd och förtydligandet av väl‐ och illabefinnandets innebörder 
används Nordenfelts teori om  livskvalitet, dels för att den relaterar begreppen till varandra, 
men också för att dess definition av väl‐ och  illabefinnande är relativt öppen och ”empiriskt 
ödmjuk”. 

I  Nordenfelts  teori  om  livskvalitet  är  välfärd,  hälsa,  välbefinnande  och  lycka centrala be‐
grepp. Välfärd är de villkor och resurser som står till buds. Inre välfärd är fysisk och psykisk hälsa 
eller med andra ord fysiska och mentala förutsättningar. Hälsa definieras som  individens förmå‐
ga att under normala omständigheter  nå  vitala  mål.65 Vidare  särskiljs  inre  välfärd  från  yttre 

                                                            
65   Lennart Nordenfelt, On the Nature of Health. An Action‐Theoretic Approach (Dordrecht, 1987), 145. 
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välfärd, exempelvis ekonomisk situation,  familjerelation, arbetssituation, kulturell och psykoso‐
cial miljö. Välbefinnande är, å sin sida, den känslomässiga reaktionen på dessa villkor och resur‐
ser. Välbefinnande definieras  som  alla positiva  respektive negativa upplevelser som en  individ 
kan ha. 66 Människans samlade välbefinnande vid en viss tidpunkt kallar Nordenfelt för grad av 
lycka eller olycka. I definitionen av livskvalitet, såsom ”individens subjektiva värdering av livssitu‐
ationen  i  termer  av  välbefinnande”,  sammanförs  slutligen  de  centrala begreppen  och  teorin 
bildar  en helhet.67 Sammantaget är det  alltså  individens uppfattning om tillvaron,  inte hur den 
faktiskt ser ut, som avgör individens grad av livskvalitet.68 

Mot bakgrund av  forskningsgenomgången  i  föregående kapitel, som visade att det  finns en 
begreppslig oklarhet i skillnaden mellan välbefinnande och hälsa, är det angeläget att behandla 
olikheterna  för  att  inte  hamna  i  samma  fälla.  Enligt Nordenfelts teori om  livskvalitet är sam‐
manfattningsvis välbefinnande och  illabefinnande  subjektiva upplevelser  till  skillnad  från hälsa 
och ohälsa som är faktiska  förmågor  i  relation  till  individens vitala mål. Orsaken till att snarlik 
forskning  anser  sig  behandla  både  hälsa  och  välbefinnande på  en  och  samma gång är, förut‐
om att den vilar på WHOs diffusa definition, att förhållandet  logiskt sett också kan vara  länkat. 
Hälsa kan alltså alstra välbefinnande, likaväl som att välbefinnande kan alstra hälsa. Detsamma 
gäller förhållandet mellan ohälsa och illabefinnande. Samtidigt är det viktigt att betona att för‐
hållandet också kan vara brutet.  Individen kan alltså ha hälsa, men trots det uppleva  illabefin‐
nande eller tvärtom. 

Även i Tegerns avhandling om människors vardagliga föreställningar om hälsa och dess mot‐
sats  framkommer förhållandet mellan hälsa och välbefinnande. Där framgår att välbefinnande 
är en av  flera vardagliga  föreställningar om hälsa. Dessutom visar det sig att väl‐ och  illabefin‐
nandet även  i  lekmannaföreställningar  refererar  till  den  totala  upplevelsen  av  den  kännande 
personen själv och hennes livssituation.69 Det är alltså  individen  själv  som bestämmer vad  som 
är  väl‐  och  illabefinnande  utifrån  en  egen  norm.  Vidare  belyser  uppfattningen  att  väl‐  och 
illabefinnandet har en biografisk karaktär, vilket implicerar ett biografiskt tillnärmande vid studi‐
er  om  väl‐ och  illabefinnande. Av bland  andra  anförd anledning har  väl‐ och  illabefinnandets 
biografiska karaktär beaktats  i den här avhandlingen,  i  inkluderandet av  livsberättelser. Konse‐
kvenserna av angreppssättet diskuteras närmare i avsnittet ”Platsbeskrivningar och livsberättel‐
ser”. 

Med förhållandet mellan begreppsparen hälsa/ohälsa och väl/illabefinnande samt närbesläk‐
tade begrepp behandlat och därtill även väl‐ och  illabefinnandets biografiska  karaktär angiven 
och med  inkluderandet  av  livsberättelser delvis motiverat  kan  avhandlingens  kunskapsobjekt 
sammanfattas  i  ljuset av Nordenfelts  teori.  Väl‐  och  illabefinnandets  platser  likställts  sålunda 
med positivt och negativt upplevda platser. Den här utvecklade definitionen preciseras ytterliga‐
re i samband med att innebörden av plats utreds i följande avsnitt. 

Det faktum att begreppen hälsa/ohälsa och välbefinnande/illabefinnande kan betraktas som 
både empiriskt och teoretiskt närbesläktade resulterar  i att avhandlingen  bitvis  kan  läsas  som 
att  den  behandlar  triangelförhållandet mellan hälsa/ohälsa,  väl/illabefinnande och plats.  I  av‐
handlingen visar sig exempelvis triangelförhållandet extra tydligt i avsnitten ”Åldersbundna” och 
”V itala och sjuka”). 
                                                            
66   Lennart Nordenfelt, ”Towards a  theory of happiness: a  subjectivist notion of quality of  life”,  i Concepts 

and Measurement of Quality of Life in Health Care, ed. Lennart Nordenfelt (Dordrecht, 1994), 35‐57. 
67   Lennart Nordenfelt, Livskvalitet och Hälsa. Teori och Kritik (Linköping, 1991). 
68   Lennart Nordenfelt, Livskvalitet och Hälsa. Teori och Kritik (Linköping, 1991). 
69   Gunilla Tegern, Frisk och Sjuk. Vardagliga Föreställningar om Hälsan och Dess Motsats (Linköping, 1994), 

54‐57. 
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Kunskapsobjektet har även ett förhållande till  livskvalitet.  Individens subjektiva värdering av 
sin  livssituation  i termer av välbefinnande berörs oundvikligen  i  samband med  att positivt  och 
negativt upplevda platser belyses. Platser är onekligen en del av livssituation (se avsnittet ”Livs‐
plats och  livssituation”). Det resulterar  i att avhandlingen  i stora delar också kan  läsas som att 
den handlar om livskvalitet. 

Avhandlingen  kan  likaså  förstås  i  sin mest  preciserade  och modifierade  form, men fortfa‐
rande i nära associerade Nordenfeltska termer, som att den behandlar platskvalitet. Det är indi‐
videns  subjektiva värdering av plats  i  termer av välbefinnande  som  står  i  centrum,  i  samband 
med att positivt och negativt upplevda platser behandlas. 

Avslutningsvis bör påpekas att termerna väl‐ och  illabefinnande används  i den här avhand‐
lingen som teoretiska abstraktioner av vardagsorden ”må bra” respektive  ”må  dåligt”,  som  är 
de  ord  som  har  använts  i  intervjusituationerna. Det  innebär att begreppen väl‐ och  illabefin‐
nande nyttjas i löpande text, medan må‐bra‐ respektive må‐dåligt‐begreppen återfinns i citat. 

PLATS 
I det här avsnittet diskuteras avhandlingens andra kunskapsobjekt, det vill säga plats, och det 
görs  i  förhållande  till  det  snarlika  rummet.  Både  rum  och  plats  brukar  i  kulturgeografisk 
forskning betraktas som den geografiska värld med tredimensionella och  fysiska egenskaper 
som omger den mänskliga kroppen och som tar vid där den slutar.70 I den här avhandlingen 
anses skillnaden vara meningsrelaterad. I enlighet med Tuans tolkning  förstås rum som den 
okända och subjektivt meningsfria  fysiska  värld  som omger kroppen. Rum  tolkas alltså  som 
främmande och oupplevt och saknar därför personlig betydelse. Plats, å sin sida, förstås som 
motsatsen  och  Tuan  liknar  plats  vid  humaniserat  rum,  i  betydelsen  förmänskligat  rum.71 

Plats förtydligas således som den fysiska, men också kända, upplevda och meningsfulla värld 
som omger  kroppen. Mot bakgrund av den här  förståelsen är det därför enbart plats  som 
avhandlingens undersökningsdeltagare har  relation  till.  Därav  ligger  fokus  enbart  på  plats 
i  det  här  arbetet.  Det  här initiala och till formen enkla teoretiska synsättet på plats precise‐
ras och utvecklas i samband med att det återkopplas till empirin längre fram i avhandlingen. 

I avhandlingen figurerar synonymer till platsbegreppet. Platsbegreppet används dock konse‐
kvent i avhandlingens löpande text, medan synonymer emellanåt förekommer i citat. 

Sammanfogat med  klargörandet  av  begreppen  i  föregående  avsnitt  samt  ett utvecklande 
av platsbegreppet  i det här avsnittet är  innebörden av avhandlingens  kunskapsobjekt, det  vill 
säga väl‐ och  illabefinnandets platser, detsamma som den positivt och negativt upplevda geo‐
grafiska, kända och meningsfulla värld som omger kroppen och som tar vid där den slutar. 

PLATSBESKRIVNINGAR OCH LIVSBERÄTTELSER 
Som  i ett  led att försöka uppnå syftet med avhandlingen har platsbeskrivningar, funna  i  livs‐
berättelser, använts som källa. Att platsbeskrivningar har använts som källa kan kanske tyckas 
självklart, för vilka andra sätt finns att nå upplevelsebaserad platskunskap? Men att livsberät‐
telser har använts  framstår kanske som obegripligt. Dock  finns det  flera motiv  till valet. Re‐
dan  i föregående avsnitt  poängterades  att väl‐ och  illabefinnandet  tycks  ha  biografisk  ka‐
                                                            
70   Exempelvis förstår de Certeau rum som tillämpad plats, medan Merrifield har motsatt ståndpunkt. Mas‐

sey menar,  i  sin  tur, att både  rum och plats är  kända.  Se M. de Certeau, The Practice of Everyday Life 
(Berkeley, 1984). A. Merrifield, ”Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation”, Transactions of  the  Insti‐
tute of British Geographers, 18  (1993), 417‐436. D. Massey, For Space (London, 2005). 

71   Yi‐Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience (London, 1977), 52. 
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raktär, vilket  indirekt motiverar  inkluderandet av  livsberättelser. Dessutom finns det  indirekt 
stöd för nyttjandet av livsberättelser i Tuans påstående som lyder:   

För att kunna förstå människors upplevelser av plats måste också alla aspekter 
av deras liv uppmärksammas.72 

I  livsberättelser framgår just olika aspekter av människor liv. På det praktiska planet har ock‐
så  inkluderandet  av  livsberättelser visat  sig  framgångsrikt.  I  början av den här  avhandlingens 
arbetsgång användes enbart platsbeskrivningar som medel  för  att  uppnå  syftet.  Beskrivningar‐
na  föreföll  då  både  kontextlösa  och  i vissa fall även banala, förmodligen på grund av att sva‐
ren är  reaktion på direkta  frågor,  vilka  vanligtvis exkluderar  sammanhanget runt plats. Därför 
inkluderades livsberättelser, med  resultatet  att  både  efterfrågad  kontext  och  djup  erhölls.  En 
tolkning av väl‐ och  illabefinnandets platser mot bakgrund av  levda  liv tenderar exempelvis att 
ytterligare förklara hur och varför vissa tillskrivna meningar är viktiga för individen i olika skeden 
av livet. Det ger en bättre helhetsförståelse för individens meningstillskrivande av plats. 

Följande tre avsnitt fokuserar på det faktum att platsbeskrivningarna är invävda  i berättelser 
om  levda  liv, så kallade  livsberättelser.  I det  första avsnittet relateras platsbeskrivningarna och 
livsberättelserna till  en allmän berättelsekaraktär, vilket  utmynnar  i  en  förståelse  av  livsberät‐
telserna  som  överensstämmande  med  berättelsekaraktären,  respektive  platsbeskrivningarna 
som sällan överensstämmande. Platsbeskrivningarna förstås istället som livsberättelsernas kulis‐
ser. I det andra avsnittet mejslas livsberättelsen ut, i en komparation med den snarlika livshisto‐
rien.  Livsberättelsens dynamiska,  föränderliga och unika  drag  lyfts  fram.  I det  tredje avsnittet 
betonas  livsberättelsernas och platsbeskrivningarnas övergripande  likhet som  försök  till rekon‐
struktioner av förgångna, nutida och förväntade upplevelser. 

PLATSBESKRIVNINGAR OCH LIVSBERÄTTELSERNAS KULISSER 
I  det  här  arbetet  är  det  inte  beskrivningar  av  väl‐  och  illabefinnandets  platser  i  allmän 
mening som efterfrågas, utan beskrivningar av deltagarnas upplevda och förväntat upplevda 
platser för väl‐ och illabefinnande som eftersöks. Det är alltså i själva verket platsupplevelse‐
beskrivningar som efterfrågas. 

Upplevelseaspekten är  också  central  i det  sammanhang där platsbeskrivningarna  figurerar, 
det  vill  säga  i  livsberättelserna.  Livsberättelserna  innehåller  livsupplevelser.  Likheten mellan 
livsberättelser och platsbeskrivningar är att båda är skildringar av något upplevt eller förväntat 
upplevt.  Skillnaden  är att det i ena fallet handlar om upplevt liv och i det andra fallet om upp‐
levd plats. 

Trots att  livsberättelserna och platsbeskrivningarna har upplevelsen  som något gemensamt 
och  att  de  i  den  här  avhandlingen  ingår  i  ett  gemensamt  sammanhang, med  platsbeskriv‐
ningarna invävda  i  livsberättelserna, så skiljer de sig på ytterligare en punkt. Skillnaden hittas  i 
karaktären, som  avspeglas  i termernas andra delar. De är beskrivningar respektive berättelser, 
med  konsekvensen  att  livsberättelserna har berättelsekaraktär,  vilket  inte  alltid är  fallet med 
platsbeskrivningarna. 

Enligt Carr har berättelser berättare och publik73  och det stämmer för både de platsbeskriv‐
ningar och  livsberättelser som  figurerar  i den här  avhandlingen.  I  intervjusituationen och  i  lä‐

                                                            
72   Yi‐Fu  Tuan, Topophilia,  A Study  of Environmental  Perception,  Attitudes,  and Values (New Jersey, 1974), 

59. 
73   David Carr, Time, Narrative and History (Bloomington, 1986), 58. 
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sandet av  transkriptionerna har undersökningsdeltagarna varit berättare och  jag  som  forskare 
har varit publik. I författandet av texten är jag, i min tur, berättare och läsarna publik. 

Ricouer, å  sin  sida, definierar en berättelse som ett  förhållande mellan  två tidpunkter, med 
berättaren  i nutid,  tillbakablickande på dåtid.74 Den  temporala avskildheten mellan berättelsen 
och berättandet är  central  i både de platsbeskrivningar och  livsberättelser som  figurerar  i den 
här avhandlingen, men den sträcker sig inte bara bakåt i tid, utan hänvisar även till nu‐ och fram‐
tid. 

Vidare  poängterar  Ricouer  att  en  berättelse består  av  händelser  som  följer efter varandra 
i kronologisk ordning.75  I  livsberättelserna är vanligtvis kronologin uppenbar. Livet skildras ofta 
som en rad kronologiska händelser med motiv, handlingar  och  konsekvenser. Platsbeskrivning‐
arna, å  sin  sida,  innehåller  sällan händelser i kronologisk ordning. Ett undantag är dock det som 
behandlas i avsnittet ”Aktiviteten” och som skvallrar om att händelser faktiskt kan vara centrala i 
platsbeskrivningar. 

Ochberg menar, å sin sida, att en berättelse har en början, med en  inledning och intrig, som 
sedan övergår i en ökad spänning, följt av en klimax, en avspänning och ett slut.76  I den här av‐
handlingen  är  livsberättelserna  fulla  av  sådana  element, både  i  del‐  och  helhet.  Platsbeskriv‐
ningarna har endast den karaktären emellanåt och då  som delar  av  livsberättelsens  inledning, 
intrig, spänning, klimax, avspänning och slut. 

Umberto  Eco  förstår  en  berättelse  som  en  situation  där  aktioner  drivs  på  av motiverade 
aktörer.77 Han menar alltså att berättelser, i stort sett, har samma ingredienser som teaterpjäser, 
filmer, skönlitteratur, etcetera. Den här avhandlingens  livsberättelser är fulla av aktörspådrivan‐
de situationer, medan platsbeskrivningarna vanligtvis är delar av de beskrivna livssituationerna. 

Att  livsberättelsernas  karaktärsdrag överensstämmer med  den  allmänna berättelsekaraktä‐
ren, enligt  de  exempel  som  har  åberopats  ovan,  är  föga  förvånande.  Livsberättelserna är  ju 
berättelser.  Livsberättelserna  är  förvisso  berättelser  om  livet  och  därmed  mer  specifika  än 
berättelser  i  allmänhet. Men att också platsbeskrivningarna i den här avhandlingen, till viss del, 
har berättelsekaraktär är kanske mer uppseendeväckande. Orsaken är  att platsbeskrivningarna 
är delar av  livsberättelserna. På  så vis  figurerar de  i livsberättelsernas bakgrund, som kulisser i 
livet. 

Att platsbeskrivningarna förstås som livsberättelsens delar eller kulisser kan misstolkas som att 
de,  i den här avhandlingen, är underordnade  livsberättelserna, vilket är fel.  I texten är platsbe‐
skrivningarna det primära och  livsberättelserna det sekundära. Dock och dels kommer givetvis 
livsberättelserna att lyftas fram i citat och i analyser, i platsrelaterade sammanhang. Dels kommer 
en livsberättelse att presenteras i sin helhet, i kapitel fem, i ett försök att behandla hur väl‐ och 
illabefinnandets platser framstår mot bakgrund av levda liv. 

LIVSBERÄTTELSER OCH LIVSHISTORIA 
Hittills har platsbeskrivningarna och livsberättelserna diskuterats på ett generellt vis, i förhål‐
lande till en påstådd berättelsekaraktär. Det finns en mängd andra sätt att ta sig an  levt  liv  i 

                                                            
74   Paul  Ricouer,  ”Pour  une  théorie  du  discours  narratif”,  i  La  Narrativité,  ed.  Dorian  Tiffeneau  (Paris, 

1980). 
75   Ibid. 
76   Exempelvis Richard Ochberg,  ”Life  stories and  storied  lives”,  i  The Narrative Study of  Lives, Vol. 2, eds 

Amia Lieblich, et al. (London, 1994), 113‐144. 
77   J.  P.  Roos,  ”Livet  –  berättelsen  –  samhället:  en  Bermudatriangel?”,  i  Självbiografi,  Kultur,  Liv,  eds 

Christoffer Tigerstedt, J. P. Roos, et al. (Stockholm, 1992), 181‐197. 
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berättelseform.78  I  det  här  avsnittet  kommer  platsbeskrivningarnas  sammanhang,  det  vill 
säga den  valda  livsberättelseorienterade  teorin  och metoden med  arv  från  folksägnen,  att 
diskuteras och relateras till den snarlika livshistoriska traditionen, med antropologiskt arv. 

T ill  skillnad  från  livshistorisk  forskning, som utgår  från att det berättade  livet är en, mer el‐
ler mindre, exakt rekonstruktion eller produkt av livet, likt historiska fakta79, utgår vanligtvis den 
livsberättelseinriktade forskningen från att det berättade  är  en  konstruktion.80 Bruner  ser  livs‐
berättelsen  som  berättelsen  om upplevelser av livshistoriska fakta eller som upplevd livshisto‐
ria.81 Där livshistorien ämnar ge historisk beskrivning, presentera fakta, förklara och finna bevis, 
syftar livsberättelsen sålunda  istället till att förstå och  lära känna undersökningsdeltagarens be‐
rättelse. 

I linje med Ricouers  allmänna berättelseprecisering tolkar Josselson livsberättelsen  som mö‐
tesplatsen  för det  levda  livet och nutid.82 Den  temporala skillnaden mellan berättelsen, i dåtid, 
och berättandet,  i nutid,  kan  i  sin  tur anses påverka  livsberättelsen, på  så  vis  att berättarens 
erfarenhet, intervjusituationen och förväntningar i nutid kastar skuggor över berättelsen i dåtid, 
vilket ger berättaren makt att påverka hur livsberättelsen framförs. 

I motsats till det livshistoriska sättet att tolka livsskildringar, med grundidén att livshistorien är 
någorlunda likställd det levda livet och att det därför bara finns en version av det levda livet att 
berätta83, finns det mot bakgrund av den inkluderade berättarmakten i det  livsberättelseorien‐
terade sättet att tolka livsskildringar flera livsberättelser som berättaren kan välja bland. Livsbe‐
rättelsen kan därför anses vara dynamisk, föränderlig och unik i jämförelse med livshistorien. 

Stick i stäv med  livshistorisk forskning används heller inte externa källor för att verifiera eller 
falsifiera berättarens skildring inom livsberättelseorienterad forskning. Det är bara den person‐
liga berättelsen  i  sig,  samt hur den berättas  i första person som är intressant. Det finns därför 
ingen anledning att  ifrågasätta huruvida  livsberättelsen är  sann  gentemot  en  objektiv  verklig‐
het  eller  inte.  Den godtas  istället för vad den är, det vill säga en subjektiv berättelse  om  livet. 
Indirekt antas att undersökningsdeltagaren är förnuftig och sann emot sig själv. Det medför att 
intervjuarens roll snarare är sympatisk lyssnare än förhörsledare. Sålunda tillämpas en barmhär‐
tighetsprincip.84  Meningen  är  att undersökningsdeltagaren  ska ha  övertaget,  för  att  erbjudas 
möjlighet att  leverera en ostörd berättelse i  första person. Det är han eller hon som definierar 
vad som ska  respektive  inte  ska  inkluderas. En helt  fritt berättad  livsberättelse kan därav vara 
svår att särskilja från en självbiografi. 

                                                            
78   Exempelvis  biografi,  oralhistoria  och  personhistoria  med  historiskt  arv.  Tamara  K.  Hareven,  “What 

difference does it make?”, Social Science History, Vol. 20 (1996), 329. D. Bertaux, et al., ”The life story ap‐
proach: a continental view”, Annual Review of Sociology, Vol. 10  (1984), 215‐237. Jeff T. Titon, ”The  life 
story”, The Journal of American Folklore, Vol. 93 (1980), 281‐282. 

79   Gabriele Rosenthal, “Reconstruction of Life Stories: Principles of selection in generating stories for narra‐
tive biographical interviews”, i The Narrative Study of Lives, Vol. 1, eds Amia Lieblich, et al. (London, 1993), 
59‐92. 

80   Freud introducerade livsberättelsen för en större publik. Anna Johansson, Narrativ Teori och Metod (Lund, 
2007). Robert Atkinson, The Life Story Interview (London, 1998), 8. 

81   J.  Bruner,  “Life  as  narrative”,  Social  Research:  An  International  Quarterly  of  Social  Sciences  (2004), 
691‐710. J. Bruner, Actual Minds, Possible Worlds (Cambridge, 1986), 224. 

82   Ruthellen  Josselsson,  ”A  narrative  introduction”,  i  The  Narrative  Study  of  Lives,  Vol.  1,  eds Ruthellen 
Josselsson, et al.  (London, 1993),  ix‐xv.  Liknande  funderingar går  att  finna  i  Paul Ricouer, Time and Nar‐
rative (Chicago, 1984). 

83   Tilmann Habermas, ”History and life stories”, Human Development 44 (2001), 191‐194. 
84   Nils Gilje, et al., Samhällsvetenskapernas Förutsättningar (Göteborg, 2003), 237‐244. 
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PLATSBESKRIVNINGAR OCH LIVSBERÄTTELSER SOM FÖRSÖK TILL REKONSTRUKTIONER 
I det här avsnittet anläggs ett övergripande perspektiv som bortser från att livsberättelserna 
alltid har berättelsekaraktär och att platsbeskrivningarna sällan har det. Istället tas livsberät‐
telsernas och de  invävda platsbeskrivningarnas Övergripande  likhet  tillvara, det vill säga att 
de båda är försök till rekonstruktioner. 

Inom den vitt spridda narrativa forskningen85 debatteras på vissa håll relationen mellan det 
levda livet och berättelsen om det. Generellt sett finns två skilda perspektiv. 

Kontinuitetsteoretikerna betonar  likheten  i  strukturen mellan  livet och berättelsen. Inspire‐
rade av MacIntyre86 anser vissa kontinuitetsteoretiker att allt i vardagen  har berättelsestruktur. 
Människor drömmer,  dagdrömmer,  minns,  tror, planerar, kritiserar, konstruerar, skvallrar,  lär 
sig, hatar, älskar och så vidare, allt  i berättelseform.87  Tankesättet kan  tyckas ha  likheter med 
det  livshistoriska perspektivet, men  i  livshistoriska sammanhang poängteras  inte  livets och be‐
rättelsens gemensamma mönster, utan istället det identiska innehållet. 

Även kritikerna, det vill säga diskontinuitetsteoretikerna, är främst intresserade av  form och 
inte  innehåll och till skillnad från kontinuitetsteoretikerna väljer diskontinuitetsteoretikerna att 
lyfta  fram  olikheterna  i  strukturen  mellan  livet  och  berättelsen  om  det.  För  exempelvis 
White och Mink är den  stora  strukturella skillnaden att  livet  levs och  livsberättelsen  berättas. 
Dessutom  saknar  livet  struktur,  vilket  inte  berättelsen gör,  anser  de.88 Tengelyi,  å  sin  sida, 
betonar  att  skillnaden  i  struktur  hittas  i dikotomin:  kontroll  och  icke‐kontroll.  Livsberättel‐
sen  går  att  kontrollera,  vilket inte till fullo är fallet med livet.89 

Widdershoven har försökt  förena de båda  ståndpunkterna genom att  förstå  livsberättelsen 
som en tolkning och artikulation av  livet, som  i sin tur skapar mening åt  livet.90  Det  finns  såle‐
des en prereflexiv och  implicit mening med  livet, som  via  reflexionen  görs  explicit  i  livsberät‐
telsen. På  så  vis  samspelar  livet  och berättelsen om det  i en hermeneutisk spiral, hävdar han. 
Livet kan alltså förstås som livsberättelsens moder och livsberättelsen som livets tolkning. Enligt 
honom  finns  sålunda  en övergripande och  gemensam struktur  i  det  att  de båda berikar var‐
andra, trots olika grundstrukturer. Widdershovens förståelse av  livsberättelser har en uppenbar 
hermeneutisk‐fenomenologisk  ambition,  att  söka  tolkad mening, men  också  en  ambition  att 
använda den hermeneutiska pendelrörelsen, kombinera och sammanföra antagandena att  livs‐
berättelsen, å ena  sidan, är en direkt avbild av verkligheten och, å andra sidan, att den skapar 
social verklighet. 

I den här avhandlingen  förstås  livsberättelsen och de  invävda platsbeskrivningarna som en 
blandning av berörda  tankegångar, vilket  indirekt resulterar  i att Widderhovens synpunkter är 

                                                            
85 Under  senare  år  har  ett  flertal  författare  försökt  att  ge  en  överblick  över  forskningsfältet. Exempelvis 

Bury Vilma Hänninen, ”A model of narrative circulation”, Narrative Inquiry (2004), 69‐85. Det  gäller  inte 
minst  det hälsoorienterade narrativa  forskningsfältet. Exempelvis M. Bury, ”Illness narratives: Fact or fic‐
tion?”, Sociology of Health and Illness (2001), 263‐285. 

86   Alasdair MacIntyre, After Virtue. A study in Moral Theory (New York, 1981/1984). 
87   Exempelvis  George  Rosenwald,  et  al.,  ”Introduction”,  i  Storied  Lives.  The  Cultural  Politics  of  Self‐

understanding, eds Rosenwald, et al.  (London, 1992), 1‐18. Barbara Hardy, ”Towards a poetics of fiction: 
An approach through narrative”, Novel 2 (1986), 5‐14. 

88   Hayden White, Figural Realism. Studies  in  the Mimesis Effect  (London, 1999).  Ibid., The Content of  the 
Form (London, 1987). Louis Mink, Historical Understanding (London, 1987). 

89   László Tengelyi, Life‐story and Self‐identity, Wienkonferensen “Globalization and Identity”, 4‐6 november, 
1999, Http://www.civsoc.com/rvp/vienna_paper1.html (2004‐10‐05). 

90   Guy A. M. Widdershoven, ”The story of  life: hermeneutic perspectives on  the relationship between nar‐
rative and life history”, i The Narrative Study of Lives, Vol. 1, eds Amia Lieblich, et al. (London, 1993), 4‐9. 
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centrala. Som det flera gånger kommer att visa sig  i avhandlingen är det  i  livsberättelserna och 
platsbeskrivningarna  som  vardagserfarenhetens mening  eller undersökningsdeltagarnas prere‐
flexiva  livsvärld  artikuleras och  reflekteras. Det  tycks  alltså  finnas  en  anknytning mellan  var‐
dagserfarenheten och  skildringen  av den.  Livsberättelserna och  platsbeskrivningarna  är  skild‐
ringar av något som  i allra högsta grad  finns utanför  textens värld,  i det här  fallet  levt  liv och 
upplevd plats. Varken livsberättelserna eller platsbeskrivningarna är därför, helt och hållet, fabu‐
leringar, produkter av kontexter eller rena konstruktioner. 

Samtidigt  får  inte  livsberättelsernas  föränderliga  och  konstruktiva  drag  helt och hållet  ig‐
noreras. I det spontant meningsskapande livet och  i upplevandet av dess platser alstras många 
olika meningstrådar, varav en del förtrycks och andra kvarstår av olika anledningar. I den retro‐
spektiva och  retroaktiva  fixeringen, som en  livsberättelse och platsbeskrivning här anses vara, 
väljs en av dessa trådar mot bakgrund av minnet, erfarenheten, den aktuella situationen,  inten‐
tioner  och  förväntningar.  Tillsammans med exempelvis  språkval  gör  det  att  vissa upplevelser 
accentueras mer än andra. 

Ett  uttryck  som  har  fångat min  ambivalenta  syn  på  livsberättelsen och  likaså den  invävda 
platsbeskrivningen,  som  en  blandning  av  produkt  och  konstruktion,  är  ”livet  och  platsen  i 
backspegeln”.91 Att  livsberättelsen och platsbeskrivningen har återgetts ur en  tillbakablickande 
synvinkel, det vill säga från spatiotemporal distans, medför att de båda  inte är exakt lika de ur‐
sprungliga upplevelserna, utan ungefär. De kan därför  förstås  som  försök  till  rekonstruktioner. 
Öberg  kallar  betraktelsesättet  för  retrospektiv  reflexion.92  Livsberättelserna  och  platsbeskriv‐
ningarna betraktas därmed varken som  rena produkter, exakta avbilder eller  rena konstruktio‐
ner, rena påhitt, utan en blandning. Richt skriver i snarlik mening om berättelsens utkastkarak‐
tär.93 Som har  nämnts hänvisar emellertid de  livsberättelser och platsbeskrivningar som figure‐
rar i den här avhandlingen  inte enbart till dåtid, utan också till nutid och  framtid. I modifierad 
form förstås därav livsberättelserna och platsbeskrivningarna som ”försök till rekonstruktioner av 
förgångna, nutida och förväntade livs‐ och platsupplevelser”. 

Utifrån det här synsättet på livsberättelser  och de invävda platsbeskrivningarna finns det  in‐
nehållsmässiga och strukturella likheter, med andra ord  ingredienser från både  livshistoria, livs‐
berättelse, kontinuitetsteori och diskontinuitetsteori. På det strukturella planet kan  livsberättel‐
serna anses vara både formade och formare av det levda  livet, precis som platsbeskrivningarna 
är  formade och  formare av upplevd plats.  Innehållsmässigt  kan de anses  vara blandningar  av 
produkt  och  konstruktion.  Därav  borde  deras  rätta  benämning vara livshistoriskt orienterade 
livsberättelser och platsbeskrivningar, men det finns, till att börja med,  ingen ambition att an‐
vända andra källor än undersökningsdeltagarnas  livsberättelser och platsbeskrivningar och det 
finns heller  ingen  strävan  att  anlägga misstankens  hermeneutik. Dessutom  finns  det redan  i 
livsberättelsen  och  platsbeskrivningen  explicita  hänvisningar  till  levt  liv  och  upplevd  plats. 
Därför  benämns det  teoretiska bakgrundsperspektivet som  livsberättelseinriktat, vilket  på  det 
här övergripande teoretiska planet också har färgat synen på de inbäddade platsbeskrivningar‐
na, såsom  försök till rekonstruktioner  av  upplevda  platser,  trots  att  de  i  övriga  delar  sällan 
har  haft livsberättelsens  berättelsekaraktär. Det  beror  på  att  platsbeskrivningarna  oftast bara 
har utgjort  livsberättelsens spatiotemporala delar  eller  kulisser och därmed har  lyckats undgå 
att uppfylla berättelsens alla karaktäristika. 

                                                            
91   Uttrycket ”Livet i backspegeln” används i Peter Öberg, Livet som Berättelse (Uppsala, 1997). 
92   Ibid. 
93   Bengt Richt,  ”Intervju och  realitet”,  i  Samhällsvetenskap och  Vardagserfarenhet, eds  Bengt Eriksson, et 

al. (Stockholm, 1994), 226. 
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Avslutningsvis är fokus i första hand på livsberättelsernas och platsbeskrivningarnas innehåll, 
det vill säga vad som beskrivs och analyseras, inte deras  form eller hur  det beskrivs och  analy‐
seras,  det  sociala  samspelet mellan undersökningsdeltagare och  intervjuare, samtalsstilar eller 
ens berättarteknik. Uppgiften som  lyssnare, forskare och  författare har varit att  förtydliga och 
lyfta fram vad deltagarna har sagt om  sina platser  för väl‐ och  illabefinnandet. Risken med ett 
allt för konstruktivistiskt perspektiv är att världen utanför texten tenderar att bli perifer.94 Det är 
geografiskt förankrade platser för väl‐ och illabefinnandet  som  avses  synliggöras,  inget  annat. 
Det  innebär  emellertid  inte att  formen  helt  och  hållet  ignoreras, men  den  är  av  sekundärt 
intresse.  Precis som Holstein och Gubrium hävdar gäller det att försöka hitta balans mellan re‐
konstruktivism och konstruktivism utifrån forskningens syfte.95 

GRUNDAD ANALYSERAD METOD 
I det här avsnittet diskuteras avhandlingens metod på ett övergripande vis medan procedu‐
rernas delar belyses noggrannare i därpå följande avsnitt. 

Avhandlingens  tillvägagångssätt är  inspirerat av metodstegen  i grundad‐teori‐metod. Grun‐
dad‐teori‐metod  är  ett  vetenskapligt  vedertaget  förfarande,  som  syftar  till  att erbjuda empi‐
rigrundad teori och som presenterades för första gången av Strauss och Glaser  i The Discovery 
of  Grounded  Theory.96  Sedan  dess har  det utvecklats  i  flera olika  versioner. Avhandlingen är 
framförallt inspirerad av Charmaz version.97 I likhet med andra versioner erbjuder hennes version 
systematiska  riktlinjer. Samtidigt betonar hon  att dessa är  flexibla,  likt Strauss och Corbin.98 V 
idare markerar hon  att  produkten, det  vill  säga  den  grundade  teorin, är en konstruktion och 
därmed en av  flera möjliga  tolkningar av kunskapsobjektet.  Synsättet  kan  spåras  tillbaka  till 
Strauss.99 Avgörande  i  själva konstruktionen  är  undersökningsdeltagarnas  och  forskarens  för‐
förståelser och förväntningar, hur de  samspelar och  situationen. Av detta  framgår att hennes 
version av grundad‐teori‐metod inte har objektiva ambitioner utan subjektiva, vilket påminner 
mer om Strauss och Corbins version100 än om Glasers version.101 

Charmaz  förespråkar också  en  skrivstil  som mer  litterär  än  föregångarna,  i  syfte att fram‐
mana undersökningsdeltagarnas upplevelser.102 

En avgörande skillnad mellan den här avhandlingen och gängse grundad‐teori är emellertid 
kunskapsobjektet. I det här arbetet är kunskapsobjektet väl‐ och illabefinnandets platser, medan 
kunskapsobjektet i grundad‐teori‐metod vanligtvis är sociala processer. 

                                                            
94   D.  Silverman,  Interpreting Qualitative Data. Methods  for Analysing  Talk,  Text  and  Interaction (London, 

2001), 97‐98. 
95   J.A. Holstein, et al., The Active Interview (Thousand Oaks, 1995). 
96   B.  Glaser,  et  al.,  The  Discovery  of  Grounded  Theory:  Strategies  for  Qualitative  Research  (New  York, 

1967). 
97   Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (London, 2007). 
98   A.  Strauss  och  J.  Corbin,  Basics  of  Qualitative  Research:  Techniques  and  Procedures  for  Developing 

Grounded Theory (Thousand Oaks, 2008), 129. 
99   J. Mills, et al., “The development of constructivist grounded theory”,  International Journal of Qualitative 

Methods (2006), 1‐10. A. Strauss, Qualitative Analysis for Social Scientists (Cambridge, 1987). 
100   A.  Strauss  och  J.  Corbin,  Basics  of Qualitative  Research:  Grounded  Theory  Procedures  and  Techniques 

(Newbury Park, 1990). 
101   B. Glaser,  “Theoretical  Sensitivity: Advances  in  the Methodology of Grounded Theory”, Sociology Press 

(1978). 
102   Kathy Charmaz,  “Qualitative  interviewing and grounded  theory analysis”,  i  eds  J. Gubrium, et al., Hand‐

book of interview Research: Context and Method (Thousand Oaks, 2001). 
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En annan olikhet är produkten. Den klassiska formuleringen består av ett antal begrepp som 
är  systematiskt  relaterade  till  varandra  och  organiserade utifrån  en  kärnkategori.  I  grundad‐
teori‐metod är alltså  texten  från  första början skriven utifrån den. Teorin presenteras  följaktli‐
gen  inte  först  i  slutet,  som  i den här  texten. Ur det  perspektivet  kan  avhandlingens  tillväga‐
gångssätt bättre benämnas grundad analyserande metod. 

Anledningen till att metodstegen  i Charmaz version av grundad‐teori‐metod används  i den 
här avhandlingen är dels att de ligger i linje med hur jag inledningsvis och spontant närmade mig 
kunskapsobjektet. Metodstegen är systematiskt logiska och faller ut i en okonstlad ordning. Me‐
todstegen är dessutom tydligare och mer empiriskt tillåtande än många andra metoder, exem‐
pelvis meningskoncentrering103  som  enbart  fokuserar på  tillskriven mening. Den  här  avhand‐
lingen har  som bekant ytterligare två  intresseområden som  inte behandlar  tillskriven mening. 
Hade meningskoncentrering använts  som metod hade  ytterligare två andra metoder behövts 
användas för att också fånga väl‐ och illabefinnandets platsers egenskaper samt hur dessa plat‐
ser framtår mot bakgrund av levda liv. Med hjälp av grundad‐teori‐metod fångas alla tre aspek‐
ter. Det avgörande i valet av metodsteg är emellertid att de fungerar på det empiriska materialet. 
Metodstegen har  sålunda genererat beskrivningar och analyser som  jag anser uppnår avhand‐
lingens syfte. Detta visar att metodstegen i grundad‐teori‐metod även går att tillämpa på andra 
kunskapsobjekt än enbart sociala processer, vilken den i första hand är designad för att göra. 

Att  tillämpa  grundad‐teori‐metod är  att  vara aktiv  i en  systematisk och  framväxande pro‐
cess, som omfattar flera olika moment . Dock är det viktigt att betona att arbetsgången, på ett 
överordnat vis, har  yttrat  sig  enligt momenten nedan, men att den i detalj inte alltid har varit 
så exemplarisk och  linjär, utan att flera moment har genomförts simultant och på ett  flexibelt 
vis, precis såsom Charmaz förespråkar. 

Arbetsprocessen  har  inletts  med  att  precisera  kunskapsobjektet  och  syftet, mot  bak‐
grund av genomgången av tidigare forskning. Annan litteratur har sålunda använts under hela 
avhandlingsprocessen, med avsikt att stimulera reflexioner, precis som Charmaz och  föregång‐
arna Strauss och Corbin104 förespråkar, men inte Glaser105 i fruktan för att det ska påverka analy‐
sen. Därefter har intervjuinnehållet utformats i linje med kunskapsobjektet och syftet. Lämpliga 
undersökningsdeltagare  har  sedermera  definierats  och  kontaktats,  varpå  datainsamling  har 
genomförts.  I  anslutning  till  varje  avslutad  intervjuomgång  har  data  transkriberats,  kodats 
och  analyserats  på  vedertagna vis, varvid koder, memos och analyser har kontinuerligt testats 
på ny empiri, med  resultatet  att  vissa  koder, memos och  analyser har  förkastats, medan  de 
som har ansetts spegla empirin har kvarstått. Mättnad har ansetts inträffa då nog kunskap för 
att bygga en välgrundad analys har nåtts, varefter intervjusessionerna har avslutats. Sedermera 
har analysen ställts  i relation till snarlik forskning och folkhälsopolitik. Arbetsprocessen har av‐
slutats med att avhandlingen har sammanställts och presenterats i befintligt skick. 

FÖRFÖRSTÅELSE 
I Charmaz version av Grundad‐teori‐metod betonas  forskarens roll som  författare och med‐
skapare av den slutliga produkten. Det finns därför anledning att kort nämna något om min 
egen förförståelse. Samtidigt får inte undersökningsdeltagarnas bidrag och den vetenskapliga 
feedbacken underskattas Deras del i avhandlingen diskuteras nedan och tillskottet är framför‐

                                                            
103   Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (London, 2007), 175‐178. 
104   A.  Strauss  och  J.  Corbin,  Basics  of  Qualitative  Research:  Techniques  and  Procedures  for  Developing 

Grounded Theory (Thousand Oaks, 1998), 45. 
105   B. Glaser, “Basics of grounded theory analysis: Emergence vs. forcing”, Sociology Press (1992), 31. 
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allt synligt i de empiriska delarna av avhandlingen. Den vetenskapliga feedbacken, å sin sida, 
har genererat den version av avhandlingen som föreligger. 

Min bakgrund som geograf och historiker  förklarar  till stor del avhandlingens fokusering på 
plats och processer över tid. Processperspektivet förstärks också av min tidsgeografiska skolning 
och fördjupning i livsberättelsetraditionen. Intresset för meningstillskrivande har sin grund i min 
fenomenologiska skolning. Sammantaget med mitt  intresse  för  plats,  tid,  levt  liv, meningstill‐
skrivande och min utbildning  i  tema Hälsa och  samhälle klargörs avhandlingens dragning mot 
väl‐ och illabefinnandets relation till plats över tid. 

UNDERSÖKNINGSDELTAGARNA 
Turen är nu kommen till undersökningsdeltagarna. Det är undersökningsdeltagarnas platsbe‐
skrivningar, som  i sin tur är  inbäddade  i deras livsberättelser,  som  är  källan  till  kunskap  om 
väl‐ och  illabefinnandets platser  i den här avhandlingen. 

Deltagarna  är  pensionärer  och  till  det  finns  flera motiv.  Redan  från  början fanns en am‐
bition att nå en specifik befolkningsgrupp, så att just den gruppens platser för väl‐ och illabefin‐
nandet kunde utgöra avhandlingens brännpunkt. Det fanns alltså inga ambitioner att nå univer‐
sell generalitet, i bemärkelsen att avhandlingens  resultat  skulle  vara  applicerbart på  alla män‐
niskor  i  hela  världen, som en generell sanning. Snarare  tillämpas ett Husserlianskt  synsätt på 
objektivitet, som något som gäller för en grupp människor i en viss kontext.106 

Dessutom  var  det  en  fråga  om  avgränsning.  Undersökningsgruppen måste vara tidsmäs‐
sigt hanterbar och stå i rimlig proportion till syftet. Det kunde ha resulterat i att vilken befolk‐
ningsgrupp som helst blev utsedd till undersökningsgrupp, men så blev det inte. 

Jag  ansåg  tidigt  att  det  var  en  fördel  om  undersökningsgruppen  hade  stor platserfaren‐
het.  Därför  formades  idén  om  att  intervjua  äldre  människor,  som både hypotetiskt och all‐
mänt sett förmodades ha mer platserfarenhet än yngre, med anledning av att de har levt längre 
liv och därmed troligtvis också har hunnit uppleva platser på ett mer kvantitativt, kvalitativt och 
distanserat vis. Att intervjua äldre med antaget större platserfarenhet ansågs alltså vara ett, på 
flera vis, effektivt sätt att nå  fylliga platsbeskrivningar per  intervjuad deltagare. T ill det hör att 
endast icke‐dementa seniorer har intervjuats. 

Pilotintervjun kretsade enbart kring väl‐ och illabefinnandets platser. Resultatet var korta,  in‐
nehållslösa och kontextlösa svar. Därur spirade ett behov av insikt i det levda livet, med avsikt 
att bättre förstå de upplevda platsernas djupare betydelser, varför  livsberättelser inkluderades. 
Användandet av livsberättelser reaktualiserade, i sin tur,  intresset för äldre människor. Seniorer 
är en  relativt  vanlig  undersökningsgrupp  inom  livsberättelsetraditionen107, med motiveringen 
att de har levt tidsmässigt långa liv och att de därav vanligtvis också har distanserade livsberättel‐
ser. 

Det som avgjorde saken var behovet av att epokindela livsberättelserna. Utan epokindelning 
tenderade deltagarna att hoppa fritt mellan olika  livsfaser och till och med  ignorera vissa epo‐
ker. Jag kom till insikt att icke‐epokindelade livsberättelser, i allmänhet, både var osammanhäng‐
ande och förvirrande att lyssna på. Epokindelningen av livet syftade sålunda till att erhålla strin‐
gentare, fylligare, översiktligare och mer lättförståeliga livsberättelser. Dessutom fanns en tanke 
om att epokindelningen  i sig kunde erbjuda mer kunskap om väl‐ och  illabefinnandets platser, 
vilket med  facit  i handen onekligen är  korrekt. Troligtvis och    exempelvis    hade    den    ålders‐

                                                            
106   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 135‐136. 
107   Exempelvis Peter Öberg, Livet som Berättelse (Uppsala, 1997). 
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bundna  egenskapen  (se avsnittet ”Åldersbundna”) inte visat sig, om epokindelningen inte hade 
använts. 

Inspirerad av det McAdams kallar huvudkapitel  i en persons  liv108  valde  jag följande epokin‐
delning: barndom,  tonår, arbetsår/barnaår och pensionärsår, med motiven  att  indelningen  är 
kronologisk  och  täcker  hela  levda  liv, men  också  att den är grundad  i naturliga brytpunkter i 
människors  liv, baserad på fysiologisk och psykologisk utveckling och/eller avgörande och över‐
gripande livsskeenden. 

Epokindelningen var  alltså det som slutligen avgränsade undersökningsgruppen till pensionä‐
rer. Bland möjliga undersökningsgrupper är det bara seniorer som har upplevt barndom, tonår, 
arbetsår/barnaår och pensionärsår. Det  i  sig utesluter alla andra befolkningsgrupper. Att senio‐
rerna också var lättfunna, gärna ville berätta om sina liv och dess platser och dessutom hade tid 
till det var en bonus. 

I sökandet efter seniorer har fyra olika kontaktmetoder tillämpats. Inledningsvis riktades kon‐
taktförsök mot  pensionärsorganisationerna  PRO  (Pensionärernas  Riks‐Organisation)  och  SPF 
(Sveriges  Pensionärs‐Förening),  som båda  har  lokalkontor  runtom  i  Sverige. Organisationerna 
kontaktades per telefon och den som svarade tillfrågades om han eller hon kunde tänka sig att 
bli intervjuad eller om den tillfrågade kände någon som kunde tänka sig vilja bli intervjuad. Det 
var  få  som nappade, varför  istället  servicehus  kontaktades, med kriteriet att utvalda  inte  fick 
lida av demens, vilket givetvis skulle försvåra intervjuerna eller rent av göra dem meningslösa. 

Fördelen med de båda kontaktmetoderna är att det finns pensionärer  i organisationerna re‐
spektive servicehusen. Det är rätt  forum att  leta  i. Metoden har dock nackdelar. Den är  styrd, 
på så vis att  jag i samarbete med ansvariga selektivt uppsökte seniorer  som kunde  tänkas vilja 
berätta om sina  liv och dess platser. 

En specifik nackdel med föreningarna är att medlemmarna troligtvis är ganska lika  i  vissa  av‐
seenden. Dels  hör de  till  samma  socialgrupp. PRO  är  en  förening med före detta yrkesarbeta‐
re, medan SPF riktar sig till före detta tjänstemän/kvinnor. Dels skiljer sig kanske föreningsaktiva 
pensionärer  från den genomsnittliga pensionären genom att de mer aktiva. Om enbart under‐
sökningsdeltagare  från  pensionärsföreningar  hade  kontaktats  hade  kanske  risken  för  alltför 
likartade  beskrivningar  varit överhängande och det var inte avsikten. Målet var istället att söka 
spridning  i materialet, det vill  säga att nå olika åldrar,  kön,  sociala/ekonomiska/kulturella bak‐
grunder och så vidare. På servicehusen finns  inte samma likriktning. Där finns pensionärer med 
blandad bakgrund. 

Riktad  metod  kan  också  innebära  svårigheter  att  hitta  verkligen  intresserade undersök‐
ningsdeltagare. Frågan är om berörda deltagare  lät  sig  intervjuas  för att de verkligen ville det 
eller bara för att vara vänliga mot mig? Människor måste få utrymme att agera efter egen vilja, 
inte efter påtryckningar. Kontaktmetoderna ansågs därför inte vara tillfredställande. 

Därför  provades  ytterligare  en  kontaktmetod.  Kontaktannonser  sattes  upp  i  PROs  och 
SPFs möteslokaler  (se bilaga)  i Linköpings‐ och Norrköpingstrakten och på anslagstavlor  i och  i 
närheten av köpcentrum i Östergötlands och Kalmar län. Valet av områden hänvisar till min geo‐
grafiska aktionsradie. 

Anslagstavlorna kom, utan tvekan, att bli den kontaktmetod som gav störst utdelning. I själva 
verket var det så pass många som ville bli intervjuade att jag till slut var tvungen att säga  ifrån, 
då materialet ansågs mättat. Målet med annonsmetoden var detsamma som  föregående, det 

                                                            
108   Dan McAdams, ”Identity and the life story”, i Autobiographical Memory and the Construction of a Narra‐

tive Self, ed.  Robyn Fivush (Mahwah, 2003), 195. 
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vill  säga  att  hitta undersökningsdeltagare,  men  medlet  var  det  omvända.  Det  var  de  som 
sökte upp mig. Kontaktmetoden baserades alltså än mer på  frivillighet än  föregående kontakt‐
metoder. 

De fyra olika kontaktmetoderna kunde ha resulterat i olika typer av snedfördelningar, men så 
är inte fallet. Nio av tjugo deltagare var män. Åldern var jämnt fördelad mellan 53 och 88 år. Tre 
av undersökningsdeltagarna var förtidspensionerade. De hade  alltså  av olika  anledningar  läm‐
nat arbetslivet  före 65  års  ålder.  Alla  deltagare  hade  haft  fler  än  ett  yrke  i  livet  och  yrkes‐
titlarna vittnar om spridning. Nedan följer några exempel: barnflicka, fostermamma, förskollära‐
re,  lärare, konditoribiträde,  sekreterare, servitör,  flygmekaniker, verktygsslipare, industriarbeta‐
re,  företagschef,  bibliotekarie,  tandsköterska,  lantbrukare,  nämndeman,  arbetsterapibiträde, 
vårdbiträde, yrkesmilitär, utredare, tryckare, föreståndare för studentrestaurang, egen företaga‐
re, handelsman, receptionist, dörrförsäljare,  smed,  skogsarbetare, kulturarbetare,  ingenjör och 
sjukvårdare. Bland undersökningsdeltagarna förekom också perioder av arbetslöshet och barn‐ 
och hemarbete. Vad anbelangar de kulturella bakgrunderna var  fyra  födda utomlands, vardera 
två  i  Tjeckoslovakien  respektive Finland.  Ett  bakslag  var  avsaknaden  av  seniorer  med  icke‐
europeisk bakgrund, och det trots upprepade kontakter med olika invandrarföreningar. 

Mot bakgrund av den sistnämnda och mest givande metoden att finna undersökningsdelta‐
gare är det  intressant att fundera på varför de valde att kontakta mig. För ett fåtal tycktes det 
intressanta vara att för en stund träffa en främling, att fika, etcetera. För majoriteten var dock 
själva platsbeskrivningarna och  livsberättelserna det som ansågs viktigast. De hade, enligt dem 
själva, unika redogörelser som förtjänade att spridas. En del hade också tydliga agendor. En av 
undersökningsdeltagarna  utgick  ifrån  att  intervjun  skulle  resultera  i  en  bok  om enbart hans 
liv och i det fallet tar jag på mig ansvaret för missförståndet, då annonsen i det avseendet borde 
ha varit mer informativ (se bilaga). Trots det ställde han upp på  intervju. V issa pratade mindre 
om  sig  själva  och  framhävde  istället andra människors betydelser  i  sina  liv. Andra  tycktes ha 
självterapeutiska anledningar. Att berätta om det levda livet och dess platser kan i vissa avseen‐
den upplevas  som en  frigörelse eller  ett  sätt  att bli  kvitt demoner. En  annan  deltagare sökte 
vänskap. Han återkom ett  flertal gånger efter avslutad  intervjusession för en pratstund. 

FRÅGORNAS UTFORMNING 
Kunskapen om väl‐ och  illbefinnandets platser är abstraherad ur platsbeskrivningar som  i sin 
tur är  invävda  i  livsberättelser och som  i sin tur har presenterats av pensionärer  i  intervjusi‐
tuationer. Att utgå från livsberättelser har varit nödvändigt för att till fullo förstå platsbeskriv‐
ningarna. Det har  i sin  tur inneburit  att  frågorna  har  utformats  olika,  beroende  på  om  fo‐
kus har  legat på väl‐ och illabefinnandets platser eller levt liv. 

I beaktandet av levda liv och livsberättelsesammanhang inspirerades jag inledningsvis av  frå‐
gor presenterade  i The  Life  Story109, men  jag kom  snart  fram till att de var för många och all‐
deles för precisa, varför de redan på ett tidigt stadium övergavs. Det är sällan som konkreta frå‐
gor  i  form av  var, när,  vad,  vem och  vilka  har behövts  ställas.  Sådana  livshistoriska  fakta  har 
deltagarna vanligtvis själva fyllt i. 

I livsberättelsesammanhang har undersökningsdeltagarna istället uppmuntrats att fritt berät‐
ta om livet. Eventuella frågor har varit öppna, ostrukturerade, spontana och oftast i formen: hur 
och varför. Dock har den kronologiska ordningen: barndom, tonår, arbetsår/barnaår och pensio‐
närsår krävts, vilket både har nämnts och motiverats i avsnittet ovan. I spåren av epokindelning‐

                                                            
109 Robert Atkinson, The Life Story Interview (London, 1988). 
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en har  troligtvis  en  viss  spontanitet och delar  av undersökningsdeltagarnas uppsatta agendor 
eller  dagordningar  hindrats,  även  om  deltagarna  inom  varje  epok  har haft helt fria tyglar att 
berätta om sina  liv.  I och med det har, till viss del, livsberättelsetraditionen fjärmats, vilken be‐
tonar att det är undersökningsdeltagarna som helt och hållet ska styra intervjun. Istället har den 
livshistoriska sedvänjan närmats. Det speglar än en gång min ambivalenta syn på traditionerna. 

Ett parti ur en livsberättelseintervju kunde se ut så här: 

I: Kan du berätta om din barndom? 

Ud: Ja,  jag är född  i Västerås, men där bodde vi  inte så  länge, till  jag var 10 må‐
nader eller någonting, då  flyttade mina  föräldrar  till  Stockholm.  Ingen  av mina 
föräldrar var från Västerås. Och där bodde jag tills jag var sju år och därefter flyt‐
tade mina  föräldrar  till Oskarshamn. Min  pappa  var handelsresande.  Han  blev 
anställd  i  slutet av 30‐talet och var där  fram  till sin pension i början av 60‐talet 
och då blev det  ju en del  flyttande på det viset. Döptes gjorde  jag  i Norrköping 
för där var min bror född. Det var ju inte så gott om kommunikationer då, så jag 
var över året när jag blev döpt och det var ju  länge att dröja så det kom fram till 
min mamma efteråt och sa ”det var då ett försigkommet dopbarn, må jag säga”, 
eftersom jag tultade omkring. Min mamma visste inte riktigt vad hon skulle svara 
på det. I Oskarshamn  gick  jag  i  skola och  så bodde  jag där  tills  jag  tog  studen‐
ten  i början av 50‐talet och jag läste Latinlinjen och så flyttade jag till Uppsala ett 
år, men  jag hade redan då träffat min man och det var  lite  långt tyckte han, för 
han var i Göteborg och studerade där. Så efter ett år bytte jag till Göteborgs uni‐
versitet.  Jag  läste  språk,  franska,  spanska,  engelska,  litteraturhistoria,  psykologi 
och pedagogik.  De har jag i min magisterexamen.110 

Av exemplet framgår att styrningen  initialt endast har varit att betona epok,  i det här fallet 
barndomen. När deltagarna inte har velat berätta mer om vald livsperiod har vi fortsatt till nästa. 
Givetvis har de  inte  hindrats  från  att  återvända  till  redan  genomgångna  epoker  om  de  har 
ansett att de har missat att berätta något väsentligt. 

En vanlig fråga från undersökningsdeltagarnas sida har varit hur de olika epokerna har defini‐
erats åldersmässigt och  jag har svarat att vi  inte behöver hålla oss till dem exakt på åren, men 
ungefär. Det kan  ju  i efterhand vara svårt att minnas exakt när saker och ting upplevdes. Barn‐
domen har på så vis inte alltid varit 0‐12 år som brukligt, utan ibland har både kortare och läng‐
re perioder använts. Det gäller även de övriga  livsperioderna. Trots det har syftet med epokin‐
delningarna uppnåtts, det vill säga att få deltagarna att lämna fokuserade, noggrannare, fylligare 
och lättförståligare livsberättelser. 

I anslutning till varje berättad epok har  fokus  legat på de platser för väl‐ och illabefinnande 
som har visat sig i livsberättelserna. Jag har också uppmanat undersökningsdeltagarna att beto‐
na  andra  dittills  onämnda, men  betydelsefulla, platser under  aktuell  epok. Utförliga platsbe‐
skrivningar,  med hög beskrivningsnivå  och  detaljrikedom,  har  därefter  efterfrågats.  Platsfrå‐
gorna har på så vis och till skillnad från livsberättelsefrågorna varit långt fler och mer strukture‐
rade. De  platsorienterade  frågorna  är  därför  ännu  längre  från  livsberättelsetraditionen än de 
livsorienterade. 

Jag har från början haft klart för mig vilka frågor jag velat ha svar på och de är följande, även 
om ordningen och de exakta formuleringarna har varit flexibla i förhållande till deltagarnas svar: 

                                                            
110   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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1. Var mår du/har du mått bra respektive dåligt i ditt liv? 2. Varför? 3. Vad på platsen får/fick dig 
att må bra respektive dåligt? 4. På vilket  vis mår/mådde du  bra  respektive dåligt? Den  första 
frågan syftar till att lokalisera väl‐ och illabefinnandets platser och de följande frågorna syftar till 
att nå de djupare innebörderna. Den andra och fjärde frågan är de viktigaste och de har uppre‐
pats tills svaren har ansetts uttömda, det vill säga tills undersökningsdeltagarna  inte  längre har 
kunnat replikera. Nedan följer ett exempel: 

I: Fanns det någon plats som fick dig att må bra som barn?  

Ud: Ja. Jag älskade skogen och bergen. 

I: V ilken skog och vilka berg pratar vi om? 

Ud: Ja, det är skogarna där  jag är uppvuxen. Alltså Kolmården.  I: Varför fick sko‐
gen och bergen dig att må bra? 

Ud:  Jo, där kunde  jag göra  som  jag ville. Kompisar och  jag  lekte och hade inte 
en susning om tiden. Morsan letade efter oss. V i kom hem flera timmar för sent, 
hungriga och dana. Hon var inte glad direkt. 

I: På vilket vis mådde du bra av det? 

Ud:  Livet  lekte.  Ingen  som  bestämde  vad  vi  fick  göra  och  inte  göra.  Eller säga 
för den delen också. V i  svor en hel del när  inte morsan var  i närheten. Du vet. 
Min morsa var riktigt kristen och svära på den tiden var något annat än  idag. V i 
var fria! Klara oss själva. V i kände frihet. 

I: Varför var den här friheten viktig då? 

Ud:  Jag  vet  inte.  V i  kände  oss  vuxna  ju!  Det  var  väl  ett  sätt  att  bli  vuxen 
snabbt. I skogen var det ingen som hjälpte oss om vi fastnade eller träffade på en 
huggorm. En gång höll jag och en kompis på att ta dö på oss. V i hade klättrat ut 
på en avsats på ett berg och där lekte vi. Det var knappt vi kunde ta oss upp. Det 
var brant ska du veta och vi var tvungna att hoppa över en kant. Det var livsfar‐
ligt, men spännande.111 

Citatet  får  utgöra  exempel  på  att  och  hur  epokindelningen  har  tillämpats, men också hur 
förhållandet mellan svar och specifika och spontana frågor har utvecklat sig i intervjusituationer‐
na. Av exemplet är det  tydligt att  frågorna och svaren berör väl‐ och  illabefinnandets platsers 
tillskrivna meningar. Ett  subjektperspektiv har  anlagts  och  resultaten  redovisas  i  kapitel  fyra. 
Fokus  ligger på de koder som deltagarna själva har valt att lyfta fram och som i exemplet är fri‐
het och beskrivningen av denna frihet, uttryckt i upplevelsen av oberoende, att livet lekte, klara 
sig själv, självständighet, etcetera. Hur kodning, tolkning, analys och teoretisering kring intervju‐
ernas  innehåll har gått  till  i detalj beskrivs  i avsnittet ”Kodning, tolkning, analys och teoribild‐
ning”. 

Målet med  frågorna om väl‐ och  illabefinnandets platsers tillskrivna meningar har varit sva‐
rens botten, med andra ord att få deltagarna att fånga och sätta ord på sin prereflexiva och tag‐
na‐för‐givet‐kunskap genom reflexivitet. V ia mina envist både spontana och direkta  frågor har 
de  tvingats analysera det givna. Frågorna har alltså,  likt exemplet ovan, gått via det direkta till 
det  indirekta, via det tagna för givna till det reflekterade.  Ibland har undersökningsdeltagarna 
själva  initierat transformationen, utan min hjälp. Svens platsbeskrivning kan stå exempel: 

                                                            
111   Intervju 3. Intervjutid: 5 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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Det  var  särskilt  ett  hus.  Det  var  någon  konstig  känsla.  Jag  glömmer  det aldrig 
när jag gick där över bron så var det ett hus. Jag fastnade för det. Det där tänkte 
jag och jag gick förbi det så ofta. Jag tänkte att där ska jag bo när jag blir stor. Det 
var precis som någon konstig känsla och  jag skulle vilja åka dit än  idag. Men  jag 
minns nog  inte var huset  låg. Det var det konstigaste.  Jag  trivdes  så bra att  gå 
förbi  just det där huset. Där vill  jag uppleva och bo. Det kändes som underbart. 
Jag var nästan som borta i en annan värld. ”Åh tänk det där huset”.  Jag vet  inte 
hur  det  kom.  Det  såg  inte  så märkvärdigt ut,  inte  tegel  utan  slätt.  Grått  var 
det.  Kanske  var  det  att  jag  ville  bo  lite trist. Det bodde  folk där.  Jag  var aldrig 
inne där.  Jag minns ett hus  som är här borta och det är en kuslig känsla att gå 
förbi  där.  Nu  när  du  säger  det minns  jag! Det  såg  ju precis ut  som  vårt barn‐
domshus!112 

Sven  beskrev ett hus  som  han  brukade  gå  förbi när han  var ung och bodde på barnhem. 
Han  insåg  först  inte  varför huset  var  så  betydelsefullt och  intressant, men  kom  sedan  på  att 
orsaken  var  likheten med  barndomshemmet, vilket  han längtade hem till. Den preflexiva kun‐
skapen gjordes reflexiv, i det här fallet utan varförfrågor. 

Väl‐ och  illabefinnandets platsers tillskrivna meningar var  inledningsvis avhandlingens fokus‐
område, vilket förklarar varför frågorna har den utformning som de har enligt ovan. Intervjuma‐
terialet visade  sig dock också  innehålla vidare kunskap  om  väl‐  och  illabefinnandets  platser  i 
form  av  olika  egenskaper, varför det också  kom att bli  ett  intresseområde.  I  citatet ovan  kan 
egenskaper  spåras. Bland annat kan den spatiala egenskapen  i  form av Kolmården och natur‐
temat, exemplifierad med skogen och bergen, pekas ut. Resultaten som redovisas i kapitel  tre är 
alltså  analytiska  slutsatser, baserade på  empirisk  grund,  vilket  gör dem mer indirekta och  inte 
länkade till direkta frågor, utan enbart baserade på svarens innehåll.  Innehållet kan med andra 
ord inte direkt spåras till utformade frågor. Detsamma gäller den processorienterade kunskapen 
som fångas  i avhandlingens femte kapitel och som behandlar hur väl‐ och illabefinnandets plat‐
ser framstår mot bakgrund av levda liv. 

Min  roll  som  intervjuare  har  sammanfattningsvis  varit  tudelad,  från  att  ha varit passiv, 
sympatisk och  empatisk  lyssnare  i  inledande  livsberättelsesammanhang,  i  sökandet  efter  väl‐ 
och  illabefinnandets platsers egenskaper samt hur dessa  platser  framträder mot bakgrund av 
levda  liv,  till att vara mer aktiv och  ifrågasättande  i  sammanhang av  väl‐ och  illabefinnandets 
platsers tillskrivna meningar. 

DIALOGEN OCH DET HERMENEUTISK‐FENOMENOLOGISKA MÖTET 
Det  här  avsnittet  springer  dels  ur  det  faktum  att  avhandlingen  är  inspirerad  av Charmaz 
version  av Grundad‐teori‐metod,  i  vilken  undersökningsdeltagarnas och  forskarens  samspel 
och situation betonas. Att avhandlingens källor, det vill säga platsbeskrivningar och  livsberät‐
telser, även  har  fångats  i  en  intervjusituation med  ett  tillbakablickande perspektiv  gör  det 
extra angeläget att  redogöra  för den aktuella  intervjusituationen. Det här avsnittet tillägnas 
just den problematiken. 

Som  indirekt har framgått har  jag och undersökningsdeltagarna träffats personligen, ansikte 
mot ansikte i en intervjusituation, där deltagarna har beskrivit  väl‐  och  illabefinnandet  platser 
mot  bakgrund  av  sina  livsberättelser. Tillvägagångssättet har noga övervägts. Det är den en‐
skilda personens platsbeskrivningar, mot  bakgrund  av  dennes  livsberättelse,  som  ska  förstås, 

                                                            
112   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
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inget annat. Tillvägagångssättet är sålunda kvalitativt och det exkluderar i viss utsträckning  kol‐
lektiv  och  institutioner.  Endast  undantagsvis  behandlas  kollektiv och  institutioner i exempelvis 
avsnittet ”Det sociala”. Alternativa tillvägagångssätt att nå kvalitativ kännedom om kunskapsob‐
jektet är exempelvis att söka kunskap  i  litteraturen eller  i  andras empiriska  forskningsmaterial 
eller att  låta andra utföra intervjuerna. Nackdelen med sådana förfaranden är att dialogen och 
det hermeneutisk‐fenomenologiska mötet, där den tolkade meningen står i centrum, riskerar att 
försummas. Det  finns mycket  i det direkta  intersociala mötet  som på olika vis bidrar till ökad 
förståelse. Jag har velat se deltagarna i ögonen och se hur de reagerar. Jag har velat uppleva sub‐
lima budskap, förmedlade via kroppsrörelser och språkbruk. Jag har velat ställa spontana följd‐
frågor, med mål att  verkligen  förstå  vad  undersökningsdeltagaren  har  uttalat  sig  om.  Därför 
har jag föredragit personlig kontakt. 

Det personliga mötet har inletts med en telefonkontakt, i vilken undersökningsdeltagarna och 
jag har diskuterat hur intervjun ska gå till. Att berätta  om  livet  och  dess  platser,  rakt  upp  och 
ned,  är  inte  det  lättaste.  Det kräver en viss förberedelse. 

Intervjuplats har deltagarna själva fått välja. T id och plats spelar onekligen roll. Majoriteten av 
intervjuerna utfördes i deltagarnas hem. Att intervjua i hemmiljö torde ha flera fördelar. I hem‐
met  finns  en  trygghet  som  bådar  gott  för  en  öppen  intervjuatmosfär,  där  undersöknings‐
deltagarna  har  övertag.  De  nya  elementen har  bestått  av mig, mitt  anteckningsblock, min 
bandspelare och mina frågor.  I två fall genomfördes intervjun på min arbetsplats. Till det fanns 
personliga skäl som hade med deltagarens övervakande make att göra  respektive att hemmet 
ansågs vara i opresentabelt skick. 

Vidare  har  uppvärmningstid  alltid  krävts.  Det  har  tagit  en  stund  innan  den sociala  inter‐
aktionen har fungerat. Ett sätt att mjukstarta har varit att småprata lite  i  allmänhet.  V issa  del‐
tagare har  börjat  intervjusessionen med  att  visa mig runt i sina bostäder. Andra har guidat mig 
i sina trädgårdar eller visat fotografier. 

Under själva  intervjuerna är det anmärkningsvärt sällan som undersökningsdeltagare har vi‐
sat  fotografier eller kartor över de platser som de muntligen  har  skildrat.  De  muntliga  fram‐
ställningarna  har  troligtvis  ansetts  så pass beskrivande att visuella attribut  inte ansetts befo‐
gade. Eller har de inte funnits till hands. 

Gång  på  gång  har  jag  slagits  av  deltagarnas öppenhjärtighet. Kanske  har  det berott på att 
jag är en  främling som de  troligtvis inte kommer att träffa  igen och därför  inte behöver stå till 
svars inför. 

Trots att ålderskillnaden mellan mig och undersökningsdeltagarna som mest har varit 55 år 
har den ansetts överbryggbar. Många av de tankesätt som har skildrats har förvisso varit histo‐
riskt bundna, men de har  i realiteten  inte utgjort något problem. För det första har  jag, precis 
som de  flesta  i min ålder, erfarenhet av äldre människor, men framförallt har det  i så här tids‐
mässigt långa  intervjuer alltid funnits möjligheter för deltagarna att förklara när jag inte har för‐
stått. Undersökningsdeltagarna har alltså  fått  förklara  för att  jag ska kunna  förstå,  för att  hän‐
visa till  Ricoeurs  tankegångar.113 Allt  som  oftast  har  de  själva  föregått problemet  genom  att 
förklara.  Vanligt  förekommande  fraser  som  har  visat  på tids‐ och platsbundna företeelser har 
varit: ”så tänkte man förr” och ”så var det där”. 

Själva intervjun kan förstås som en dialog mellan två främmande människor, i alla fall initialt. 
Mötet har också  alltid  varit  informationsmässigt till  fördel  för mig som  forskare, men det har 
också varit avsikten med  intervjun. Dialogen kan även liknas vid Gadamers horisontfusion, där 

                                                            
113   Paul Ricoeur, Från Text till Handling (Stockholm, 1993), 67‐98. 
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min  och  undersökningsdeltagarnas  förståelsehorisonter,  bestående  av  tidigare  erfarenheter, 
upplevelser av intervjusituationen och förväntningar, har smält samman114till en slutlig produkt, i 
form av de platsbeskrivningar och  livsberättelser såsom vi tillsammans har förstått dem. På det 
här viset har  jag alltså  fått tolkade platsbeskrivningar och livsberättelser, som  jag  i min  tur har 
tolkat. I det finns en dubbel hermeneutik.115 

Den  slutliga  produkten  är  sålunda  inte  en  neutral  och  enda  sanning,  utan  en subjektiv 
version och  försök  till  rekonstruktion  (se även avsnittet ”Platsbeskrivningar och  livsberättelser 
som försök till rekonstruktioner”). 

Allt som undersökningsdeltagarna har  sagt har godtagits utifrån min förståelsehorisont. De‐
ras upplevelser har inte ifrågasatts. De är sina upplevelser närmast och jag har varit där  i avsikt 
att  förstå,  inte att  förhöra.  Jag är övertygad om att  jag och deltagarna mestadels har  förstått 
varandra och att vi på  så vis har kommit den ursprungliga upplevelsen närmare. Platsbeskriv‐
ningarna och livsberättelserna är något överenskommet. Förståelsen av dem är därför  i grund 
och botten emotionell116 och baserad på delad förståelse117  samt hermeneutisk‐fenomenologi, 
där det centrala är att  tolka mening. Jag har  i  intervjusituationen försökt förstå hur undersök‐
ningsdeltagarna har upplevt sina  liv och dess platser utifrån sina perspektiv. Sådana  intervjuer 
kräver närhet, dialog, tillit, ömsesidighet och gott om tid. 

V idare och på sätt och vis är framförandet av platsbeskrivningar och livsberättelser  ett  slags 
uppträdande.118 Det  finns  forskare  som  hävdar  att  den sociala verkligheten konstrueras  i sam‐
spelet mellan  talare och  lyssnare.119 I den här avhandlingen är berättandet som framträdande 
viktigt, men inte till den grad att det tar över det  innehållsliga. Som har presenterats i platsbe‐
skrivnings‐ och livsberättelsesavsnittet ovan är min ståndpunkt att platsbeskrivningar och livsbe‐
rättelser är försök till rekonstruktioner av förgångna, nutida och förväntade plats‐ och  livsupple‐
velser. Primärfokus är sålunda, i första hand, på  innehåll eller vad som sägs, medan sekundärfo‐
kus är på form eller hur det sägs. 

Under  intervjuerna har  fältanteckningar  förts över  sådant  som  har  väckt uppmärksamhet, 
med mål  att  fånga  kontexten runt  intervjuerna.  Intervjusammanhanget är  av  intresse  för  att 
ytterligare förstå undersökningsdeltagarna och innehållet i deras redogörelser. En del fältanteck‐
ningar har av etiska skäl  ignorerats, trots att de har berättat något om deltagarna. Sådana fält‐
anteckningar har exempelvis handlat om hur välstädat det har varit i hemmet, etcetera. 

Efter avslutad intervju har undersökningsdeltagarna fått utvärdera intervjun muntligen, i syf‐
te att förbättra den  till nästkommande  intervju. De har också erbjudits att  ta del av den  tran‐
skriberade intervjun för att revidera den samt att ta del av min analys för återkoppling. Alla har 
avböjt, vilket troligtvis speglar att intervjuerna  i  sig har ansetts  tillräckliga.  Likaså har de  infor‐
merats om  att  de  får ta del av det analyserade materialet och den  färdiga avhandlingen. Ett 
fåtal har velat ha den färdiga avhandlingen. 

                                                            
114   H.G. Gadamer, Sanning och Metod (Tübingen, 1997). 
115   A. Giddens, The Constitution of Society (Cambridge, 1984), 284. 
116   D.  Silverman,  Interpreting Qualitative Data. Methods  for Analysing  Talk,  Text  and  Interaction  (London, 

2001), 86‐98. 
117   M. B.  Franklin,  "Making  sense:  interviewing and narrative  representation",  i  Toward a New Psychology 

of Gender, eds M. A. Gergen, et al. (New York, 1997), 99‐116. 
118   Exempelvis R. Bauman, Story, Performance, and Event. Contextual Studies of Oral Narratives (Cambridge, 

1986). 
119   Exempelvis  A.  Arvidsson,  Livet  som  Berättelse.  Studier  i  Levnadshistoriska  Intervjuer  (Lund, 1998), 25. 

R.L.  Ochberg,  ”Life  Stories  and  storied  lives”,  i  Exploring  Identity  and  Gender.  The Narrative  Study of 
Lives, eds A. Lieblich, et al. (London, 1994), 113‐114. 
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Avslutningsvis  kan  det  vara  på  sin  plats  att  skriva  ett  par  ord  om  så  kallad mättnad, så‐
som begreppet används  inom grundad‐teori‐metod. Mättnad är den tidpunkt  då nog  kunskap 
för  att bygga  en  välgrundad  analys  har  nåtts,  varefter intervjusessionerna avslutas, varpå och 
varför det empiriska  insamlandet avslutas. Mättnadspunkten är  ett  resultat  av den  abduktiva 
processen och är baserad på både mina egna bedömningar och andras uppskattningar. Jag be‐
dömer att mättnad  inträffade någonstans mellan  intervju nummer 14 och  16. Men  i  syfte att 
verifiera mättnad genomfördes ytterligare  intervjuer. Totalt  intervjuades 20 undersökningsdel‐
tagare. 

Avslutningsvis  kan  det  vara  värt  att  nämna  att  intervjuerna  sammanlagt  tog 65,5 timmar i 
anspråk. Intervjutiden per undersökningsdeltagare varierade mellan 1,5 timme och 7,5 timmar. 
Intervjuerna är  inte exceptionellt långa för att vara en livsberättelseorienterad avhandling, utan 
snarare tvärtom. Öberg har i sin forskning intervjutider som varierar mellan 4‐16 timmar. Diskre‐
pansen beror troligtvis på våra olika kunskapsobjekt, det vill säga  livsberättelser respektive väl‐ 
och illabefinnandets platser.120 Det bör också nämnas att de tidsmässigt långa intervjuerna  inte 
alltid har varit de bästa. Allt  som oftast har  istället de kortare skildringarna varit tydligare och 
fokuserade på det väsentligaste. 

TRANSKRIBERING 
Det här  avsnittet  tillägnas  praktiska,  tekniska  och  teoretiska  aspekter  kring  den transkribe‐
ring, det  vill  säga  den  förvandling  av  talspråk  till  skriftspråk,  som  har följt efter varje avlu‐
tad intervju. 

Jag har själv transkriberat allt som bandspelaren har fångat upp av undersökningsdeltagarnas 
redogörelser  och mina  frågor.  Jag  har  dock medvetet  förvanskat  talspråket.  Jag  har  lagt  till 
punkt  och  kommatecken där  det  har  fallit sig naturligt, utifrån undersökningsdeltagarnas sätt 
att  tala,  för att undvika oändliga meningar. Vidare har  jag valt att markera  längre pauser med 
fyra punkter.  I övrigt har  jag valt att  inte markera variationer  i  röstvolym, speciella betoningar, 
dialektala ordböjelser, etcetera. Det har ansetts irrelevant för forskningssyftet. 

Transkriberingen  av  de  20  intervjuerna har  tagit  både  tid  och  kraft  i  anspråk. Varje  inter‐
vjuad timme har motsvarat cirka 5 timmar transkriberad tid. Den totala transkriberingstiden  är 
328  timmar.  Det  totala  antalet  transkriberade  sidor  är 563. Teckensnittet Calibri, storlek 12 
och  radavstånd 20 har använts  för att kombinationen har ansetts underlätta  läsandet och ge 
plats för koder och memos. 

Transkriberingen har  åtföljts  av  smärre tekniska  incidenter. Exempelvis har det  förekommit 
att undersökningsdeltagare har rört sig utanför mikrofonens avkänningsområde, med uteblivet 
tal som  följd. De  förlorade sekunderna har  jag försökt  rekonstruera utifrån minnet  samt med 
hjälp  av  det  som  deltagarna  har yttrat  när  de  åter  har  kommit  inom  räckhåll.  I  de  enstaka 
fallen  har  jag  också,  inom  parentes,  noterat  att  undersökningsdeltagaren  har  försvunnit  ur 
hörhåll. Mot  slutet av den  tionde  intervjun  tog batterierna slut. Den  kvarten har  jag helt och 
hållet försökt rekonstruera utifrån minnet. Även det har noterats inom parentes. 

Transkriberingen är inte bara av praktisk och teknisk art, enligt ovan, utan har också genere‐
rat  olika  funderingar.  Till  att  börja med  kan  transkriberingen  anses ha avkontextualiserat tal‐
språket. Exempelvis saknas ansikts‐ och kroppsuttryck. Samtidigt  är  det  viktigt  att  betona  att 
avhandlingens  fokus,  i  första  hand,  har legat på  innehåll, det vill säga vad som sägs, och  inte 
form eller hur. De transkriberingsprinciper som har använts har därför ansetts vara i paritet med 

                                                            
120   Peter Öberg, Livet som Berättelse (Uppsala, 1997), 52. 
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avhandlingens  syfte. Kvale hävdar  att det  inte  finns någon  standardiserad  transkriptionsform, 
utan allt beror på utskriftens  intention.121 Den kontextualiseringsnivå  som  jag har  eftersträvat 
har  jag nått genom att använda fältanteckningar. 

Överföringen  från  tal  till  text har  alstrat  ytterligare funderingar. Under  intervjuerna har  jag 
och  undersökningsdeltagarna  format  innehållet  tillsammans,  enligt  diskussionen  i  avsnittet 
ovan. Innehållet har alltså varit dynamiskt. Men i samband med transkriberingen har  innehållet 
gjorts mer statiskt. Tal har blivit text. Dock har texten fortfarande varit öppen för kodning, tolk‐
ning, analys och teoribildning. I det avseendet har fortfarande värdefull dynamik kvarstått. 

Avslutningsvis är det viktigt att betona att  transkriptionerna som presenteras  i den här av‐
handlingen  redovisas oredigerade  i citatform,  i enlighet med hur  intervjuerna  framskred, med 
frågor och svar. Det  innebär att mina frågor och deltagarnas  svar  inte  alltid  är  synkroniserade. 
Med  andra  ord  är  det  inte  alltid som undersökningsdeltagarna har svarat på mina frågor, men 
så fungerar ofta en dialog. I citaten är emellertid svaren alltid viktigast. 

KODNING, TOLKNING, ANALYS OCH TEORIBILDNING 
I handhavandet av platsbeskrivningarna  och livsberättelserna  har mina roller varit varierade. 
Jag har varit lyssnare, intervjuare, manuellt arbetande, teoretiskt tänkande och författare. De 
olika rollerna har i sin tur inneburit att platsbeskrivningarna och livsberättelserna har använts 
på olika vis. Jag har lyssnat till,  transkriberat,  läst, kodat,  tolkat, analyserat och bildat  teorier 
av  innehållet. Dialogen  och  det  hermeneutisk‐fenomenologiska mötet  samt  transkribering 
har diskuterats  i  föregående  avsnitt.  I  det  här  avsnittet  är  därför  turen  kommen  till kod‐
ning, tolkning, analys och teoribildning. 

Min strävan att nå  förtrogenhet med kunskapsobjektet har  inletts med upprepade genom‐
läsningar av det transkriberade materialet, för att få en överblick av materialet. Genomläsning‐
arna  har  genomförts  i  direkt  anslutning  till att  transkriberingarna, en  efter  en,  har  avslutats. 
Behandlingen  av  den  första  intervjun  och  efterföljande  transkribering  avslutades  emellertid 
redan  efter  en första genomläsning. Momenten gjorde mig nämligen uppmärksam på att inne‐
hållet var relativt innehållslöst, till följd av att jag enbart hade fokuserat på väl‐ och illabefinnan‐
dets platsers tillskrivna meningar. Resultatet blev att  jag  i fortsättningen även  inkluderade  livs‐
berättelser, vilket jag har diskuterat och motiverat ovan. 

Det övriga  transkriberade materialet tog  jag mig an genom upprepade genomläsningar och 
följande  kodningsprocess, som  är den  grundläggande analysmetoden  i  Grundad‐teori‐metod. 
Det  första  kodningsförfarandet  som det transkriberade materialet,  i  tur och ordning, utsattes 
för  var  en  initial  kodning, även  kallad  öppen  kodning,  i  vilken  sammanhängande  textpartier, 
det  vill  säga rad  för  rad, stycke  för  stycke och  så vidare, etiketterades. Etiketterna är en sam‐
manfattning av innehållet som berör kunskapsobjektet och svarar på de frågor som jag spontant 
ställde till materialet när jag kodade det, exempelvis vad säger det här stycket om väl‐ och  illa‐
befinnandets platser? Redan i den processen blev det relativt tydligt att materialet innehöll tre 
spår, som sedermera också kom att  utgöra  avhandlingens  tre  områden.  Dessa  redovisas  var 
för  sig  i kapitel  tre, fyra och fem. De tre områdena behandlar: (1) väl‐ och illabefinnandets plat‐
sers egenskaper, analyserade via ett objektperspektiv, (2) väl‐ och  illabefinnandets platsers till‐
skrivna meningar, undersökta via ett subjektperspektiv och (3) hur väl‐ och illabefinnandets plat‐
ser  framstår mot bakgrund av  levda  liv, utforskat via ett processperspektiv. Parallellt med den 
initiala  kodningen  fortgick  transkriberingarna  och  intervjuerna.  Efter  hand  och  med  alltmer 

                                                            
121   Steinar Kvale, Den Kvalitativa Forskningsintervjun (Lund, 2007), 155‐158. 
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transkriberat, genomläst och initialt kodat material till hands övergick processen i en allt tydliga‐
re kodgruppering eller  så kallad kategorisering, där de  initiala koderna grupperades  i  grupper 
med  släktskap.  Därefter  utsattes  materialet  för  teoretisk  kodning,  eller  så  kallad  fokuserad 
kodning, i vilken det fortsatta kodarbetet avgränsades  till  enbart  de  koder  som  kunde  relate‐
ras  till  de  tre  tydliga  spåren. Kodningen bestod  alltså  av  selektiv begreppslig kodning. Nästa 
steg innebar begreppsutveckling, där kategorierna transformerades till begreppsliga kategorier, i 
en process av ständiga revideringar som utmynnade  i abstrakta kategorirubriker som är avsed‐
da att i tydligast mån spegla innehållet i kategorierna, det vill säga underliggande och tillhöran‐
de koder. V id det här  laget var  intervjusessionerna  avslutade  och  allt material  färdigtranskri‐
berat.  Parallellt  med  kodningsprocessen  förde  jag  memos,  som  är  alla  tankar  som  kod‐
nings/analysarbetet genererade. De bidrog till vidareutveckling av analysen och var värdefulla i 
det nästföljande teoretiska skrivandet, i vilket de begreppsliga kategorierna som överlevt kritiskt 
prövning slutligen fördes samman och teoretiska sammanhang konstruerades. Dessa teoretiska 
sammanhang redovisas i slutet av kapitel fyra och framförallt i kapitel fem. Processen avslutades 
med att avhandlingen sammanställdes i befintligt skick. Det momentet är utan tvekan det som 
har tagit mest tid  i anspråk. Anledningen är ambitionen att  försöka ge  så öppen,  utförlig  och 
tydlig  information  av  forskningsprocessen  som möjligt,  dels för  att  visa  på mitt  kritiska  för‐
hållningssätt  till  densamma,  dels  för  att  undvika missförstånd och dels för att läsarna själva, i 
sin tur, ska kunna göra en oberoende bedömning av procedurens lämplighet och resultatens tro‐
värdighet. 

Den  beskrivna  processen  kan  eventuellt missförstås  som  linjär, men  ord  som kontinuerlig 
och  revision visar att den var cirkulär. Som helhet ska processen förstås som abduktiv,  i  likhet 
med hur  vissa  forskare  förstår Grundad‐teori‐ metod122  och  till  skillnad  från hur  andra  tolkar 
den  som enbart  induktiv123,  för att  inte riskera att associeras med hypotetisk‐deduktiv metod. 
Min abduktiva process har på ett översiktligt vis yttrat sig enligt följande: Empirinära koder har 
fortlöpande abstraherats ur  empirin och  inspirerat  till  kategorier och begreppsutveckling  som 
kontinuerligt har reviderats, som  i sin  tur har  inspirerat till  analytiska slutsatser  och  teoribild‐
ningar  som  ständigt  har  omarbetats  och fortlöpande har jämförts med nya empirinära koder, 
varpå icke‐empirinära kategorier, begreppsutvecklingar, analytiska slutsatser och teoribildningar 
har förkastats, varefter cirkeln har återupprepats, tills de rimligaste och empiriskt trovärdigaste 
versionerna av kunskapsobjektet slutligen har kvarstått, varvid studien har  färdigställts och av‐
handlingen har presenterats i befintligt skick. Som ett resultat av tillvägagångssättet, med inslag 
av både induktion och deduktion, anses de begreppsliga kategorier och teoretiska sammanhang 
som presenteras i kapitel tre, fyra och fem harmonisera med empirin. 

Som  hjälpmedel  i  processen  ovan  användes  initialt  datorprogrammet  NVIVO 2.0.124  Pro‐
grammet är designat för att underlätta kvalitativ forskning. Uppenbara fördelar är att det  finns 
möjligheter  att  importera  redan  transkriberat material, koda, kommentera, redigera, återvin‐
na,  granska,  jämföra  och  omkoda  kodat material.  I  programmet kan  användaren  också  söka 
efter ordkombinationer eller mönster  i kodningen. Attribut kan också  läggas till. Likaså kan  in‐
nehållet exporteras till andra datorprogram. Det finns även möjlighet att bifoga bilder, video och 
internetlänkar. Dessutom kan grafiska modeller skapas för att synliggöra hur kodningen hänger 
ihop. Fördelen ligger i att allt material är samlat på ett och samma ställe och att det kan korsan‐

                                                            
122   J. Reichertz, "Abduction: The Logic of Grounded Theory",  i  The Sage Handbook of Grounded Theory, eds 

A. Bryant, et al. (London, 2010), 214‐44. 
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vändas. Nackdelen är att materialet är bundet  till datorn. Personligen  föredrar  jag att ha det 
transkriberade materialet  i  handen  och  analysera  det manuellt. Därför  övergav jag datorpro‐
grammet. 

Några  förtydligande ord bör  skrivas om de begreppsliga kategorier  som utgör grunden  för 
avhandlingens  tre empiriskt  grundade  och  teoretiska delar.  T ill  att börja med bör nämnas att 
delen  som berör egenskaperna, fångade  via  ett objektperspektiv och där objektet är väl‐ och 
illbefinnandets platser och  som utgör  kapitel  tre,  baseras  såväl  explicit  på  deltagarnas  egna 
ord  som  analytiska slutsatser, det vill säga mina tolkningar av det som deltagarna har beskrivit. 
Det sistnämnda förfarandet har ansetts nödvändigt  i de fall då det har varit uppenbart  att  un‐
dersökningsdeltagarna  har  beskrivit  platsliga  egenskaper, men som  de  uttryckligen  inte  har 
namngett.  På  så  vis  har  exempelvis  egenskaperna spatialt och  temporalt avgränsade vaskats 
fram. I kapitel tre framgår vilket förfarande som har varit aktuellt, det vill säga om de begrepps‐
liga kategorierna tydligt går att spåra  i deltagarnas citat eller om de snarare är mina analytiska 
slutsatser av innehållet i citaten. 

Resultatet av processen som behandlar väl‐ och illabefinnandets platsers egenskaper är alltså 
empirinära  begreppsliga  kategorier.  Dessa  är  i  detalj:  (a)  meningsfulla,  inklusive  under‐
grupperna: positiva och negativa, vilka på både ett direkt och  indirekt vis genomsyrar de andra 
egenskaperna och innehållet i kapitel fyra och fem, (b) spatiala, med undergrupperna: stor‐ och 
småskaliga, skimrande, stationära och mobila, (c) temporala, medräknat undergrupperna: oför‐
änderliga och  föränderliga  inräknade, (d) bundna,  inräknat undergrupperna: köns‐, ålders‐, och 
klassbundna och (e) tematiska, inbegripet undergrupperna: naturen, det sociala, kulturen, krop‐
pen och aktiviteten. 

Även  processen  som  omgärdar  avhandlingens  andra  empiriskt  grundade  och  teoretiska 
del, det vill säga väl‐ och  illabefinnandets platsers tillskrivna meningar och som redovisas  i  ka‐
pitel  fyra bör  förtydligas. T ill skillnad  från  föregående process bygger  samtliga begreppsliga 
kategorier på undersökningsdeltagarnas egna  ord.  T ill  det  hör  att  ett  subjektperspektiv  har 
anlagts.  Subjektperspektivet avser  fånga  undersökningsdeltagarnas  tillskrivna meningar,  vilket 
är en fenomenologisk ambition. Istället för att fokusera på ting, i det här fallet väl‐ och illabefin‐
nandets platser,  som  om de  vore enbart  fysiska objekt,  likt  föregående (se  ovan),  ligger  den 
fenomenologiska  brännpunkten  på  mötet  mellan  subjekt och plats och specifikt på den me‐
ning som subjektet tillskriver sina medvetandeakter (se, höra,  lukta, känna, smaka, etcetera) av 
dessa platser. I samband med det kallas ting inte längre för objekt utan för fenomen, vilket också 
har gett den fenomenologiska läran dess namn.125 

De begreppsliga kategorierna som avser att spegla undersökningsdeltagarnas tillskrivna me‐
ningar  av  väl‐  och  illabefinnandets platser  är  följande:  (a)  vitalitet och sjuklighet, (b) naturlig‐
het och onaturlighet, (c) estetik och oestetik, (d) gemenskapsfylldhet och gemenskapslöshet, (e) 
harmoni och disharmoni,  (f) hemlikhet och främlingskap och (g) frihet och ofrihet. Innebörden 
av dessa har i sin tur förts samman och ett teoretiskt sammanhang har konstruerats, med resul‐
tatet  att  platserna  har  tolkats  som  närande  respektive  tärande  platser  (se kapitel  fyra). Re‐

                                                            
125   Edmund Husserl, ”Filosofi som sträng vetenskap”, i Fenomenologin och Filosofins Kris (Stockholm, 2002), 

11‐84.  Ibid.,  ”Den  europeiska  mänsklighetens  kris  och  filosofin”,  i  Fenomenologin  och  Filosofins  Kris 
(Stockholm, 2002), 85‐127. Ibid., Fenomenologins Idé (Göteborg, 1989), 57‐78.  Ibid.,  Idéer till en Ren Fe‐
nomenologi och Filosofisk Filosofi (Stockholm, 2004), 63‐64, 107‐111. Dan Zahavi, Husserl´s Phenomeno‐
logy  (Stanford, 2003), 79‐140. David Bell, Husserl (London, 1990), 198‐232. Jan Bengtsson, ed., Med Livs‐
världen  som  Grund  (Lund,  1999).  Jan  Bengtsson,  Fenomenologiska  Utflykter  (Göteborg,  1998).  Jan 
Bengtsson, Sammanflätningar.  Fenomenologi  från Husserl  till Merleau‐Ponty  (Göteborg, 2001). Christer 
Bjurwill, Fenomenologi (Lund, 1995), 36‐41. 
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sultaten är en konsekvens av min  fenomenologiska förförståelse och undersökningsdeltagarnas 
redogörelser. 

Analysen  i  avhandlingens  tredje  empiriskt  grundade  och  teoretiska  del,  som presenteras i 
kapitel  fem, avser spegla hur väl‐ och  illabefinnandets platser framstår mot bakgrund av  levda 
liv. Den kompletterar insikten om kunskapsobjektet med ett anlagt processperspektiv, där pro‐
cessen är plats ur ett livsperspektiv. Perspektivet kan parallelltolkas  som ett kontextperspektiv, 
i  vilket kategorierna  som  utgör  grunden  i  kapitlet  är  följande:  (a)  livsplatser  (b) minnesvärda 
livsplatser, (c) attraherande och repellerande livsplatser och (d) kontrastlivsplatser. Den här ana‐
lysen speglar ganska otydlig tagen‐för‐given‐ mening och kräver förförståelse i än högre grad än 
föregående analyser. Både de begreppsliga kategorierna och de övergripande konstruerade teo‐
retiska  sammanhangen  är  genererade  av min  fenomenologiskt  orienterade  kulturgeografiska 
och  tidgeografiska  förförståelse.  Integrationen mellan  empiri och  förförståelse  utmynnar  i  en 
teoretiserande framställning om  förhållandet mellan attraherande  och repellerande livsplatser. 
Den består av sammanfogningar av avhandlingens  resultat  till helheter, metaberättelser, över‐
gripande eller sammanfattande tolkningsramar åt de föregående analyserade delarna. 

Mot bakgrund  av  redogörelsen ovan  ska  framställningen  sammanfattningsvis och som hel‐
het förstås som progressiv, från mindre avancerad  i avhandlingens tredje kapitel, till mer avan‐
cerad i det fjärde kapitlet och till mest avancerad i det femte  kapitlet.  Kapitel  tre  och  fyra  er‐
bjuder  en  begreppsapparat  som  kan  vara användbar för sensitiva och detaljerade analyser av 
väl‐ och illabefinnandets platser, rent generellt, medan kapitel fem ger en övergripande och teo‐
retiserande förståelse för hur väl‐ och  illabefinnandets platser framstår i  levda liv. Som nämns  i 
avsnittet ”Grundad analyserande metod” avviker tillvägagångssättet från annan grundad‐teori‐
metod,  i  vilken  texten  från  första början är skriven utifrån teorin. Som också har nämnts kan 
framställningen  därför  bättre  förstås  som  grundat  analyserande,  snarare  än  som  grundad 
teori  i  strikt och ursprunglig mening. 

Anledningen  till  att  avhandlingens  tre  delar  presenteras  i  den  delvis  omvända ordningen 
som de initialt och kronologiskt utföll i, med andra ord: (1) de tillskrivna meningarna, (2) det lev‐
da  livet och  (3) egenskaperna, är att den meningsfulla egenskapen som  inleder kapitel  tre  (se 
avsnittet  ”Meningsfulla”)  är grundsten  i  avhandlingens  alla  tre empiriska och analytiska  delar 
(kapitel tre, fyra och fem), på så vis att alla delar både underförstått och uttryckligen berör me‐
ning. Att placera kapitel tre någon annanstans vore därför att missa en viktig poäng och röd tråd 
som hela avhandlingen bygger på. 

Avslutningsvis är det på sin plats med några övergripande reflexioner om förhållandet mellan 
empiri, analys och  teori. För det  första är det orimligt att tro att analysen och presentationen 
uttömmer empirin till fullo, även om min ambition har varit erbjuda en så empirinära analys av 
kunskapsobjektet som möjligt. Det finns alltid mer att upptäcka. Dock har inte jag som forskare 
funnit mer. Det  är min begränsning och har med min  förmåga att  göra. Andra  forskare hade 
kanske  lyckats  bättre. Olika  forskare  väljer medvetet  eller  omedvetet  att lyfta olika fenomen 
till  analys.  En  sociolog  hade  förmodligen  i  större utsträckning valt  att  fokusera  på  de  sociala 
processerna som omger  kunskapsobjektet  (se emellertid avsnitten ”Det  sociala” och  ”Gemen‐
skapsfyllda och  gemenskapslösa”). En  historiker,  å  sin  sida, hade  kanske  i högre  grad  valt  att 
koncentrera  sig  på  kunskapsobjektet  ur  ett  tidsperspektiv  (se  dock  avsnitten  ”Föränderliga”, 
”Oföränderliga”,  ”Åldersbundna”  och  ”Väl‐  och  illabefinnandets  platser  i  levda  liv”), medan 
en filosof kanske hade valt att göra en mer omfattande analys av de tillskrivna meningarna (se 
”Väl‐ och illabefinnandets platsers tillskrivna meningar”). 



42 

För det andra är det viktigt att poängtera att analysen har syftat till att lösa en gåta,  inte till 
att hitta  lagar. Analysen reser  inga anspråk på universell generalitet, i bemärkelsen att dess re‐
sultat är gemensamt för alla människor  i hela världen, som en sanning. Min avsikt är emellertid 
att den ska gälla för den studerade gruppen, som en av flera kollektivt och individuellt konstrue‐
rade sanningar.  Som tidigare har nämnts har  sålunda  ett Husserlianskt synsätt på objektivitet 
tillämpats,  som  något  som  gäller  för  en  grupp människor  i  en  viss  kontext.126 

Trots  det  kan  troligtvis många  av  de  påvisade  fenomenen  också  spåras  bland andra per‐
soner  i  andra  kontexter,  eftersom  analysen  bygger på  begreppslig  och  teoretisk  abstraktion. 
Exempelvis antyder ett gruppsamtal i klass SP05 vid De Geergymnasiet i Norrköping127 att även 
ungdomar  tillskriver väl‐ och  illabefinnandets platser  liknande meningar som seniorerna. Skill‐
naden  tycks dock vara  att  platserna  för  väl‐  och  illabefinnandet  delvis  är  andra,  exempelvis 
olika digitala världar. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Som  guidelinjer  i  de  etiska  övervägandena  har Humanistiska  Samhällsvetenskapliga  Forsk‐
ningsrådets  forskningsetiska  principer  från  år  1990  följts.128  T ill  att  börja  med  har  forsk‐
ningsrådets  krav  på  samtycke  tillgodosetts, vilket innebär att den som deltar i en undersök‐
ning har rätt att själv bestämma över  sin medverkan.  I  samtliga  fall  har  undersökningsdel‐
tagarna  själva  bestämt att de vill medverka. Den  fria viljan har hela  tiden ansetts vara det 
mest fundamentala att beakta. 

Forskningsrådet  har  också  ett  informationskrav,  vilket  har  realiserats  genom att  jag redan 
vid  första  telefonkontakten har  informerat om  vem  jag är,  vad  jag heter, vilken  institution  jag 
tillhör  samt  syftet med avhandlingen, med deltagandet  och  upplägget.  Vidare  har  undersök‐
ningsdeltagarna upplysts om att medverkan är frivillig, att de när som helst kan avbryta  inter‐
vjun och att de  inte behöver svara på  frågor om de  inte vill. Alla undersökningsdeltagare har 
dock försökt svara på mina frågor. Generellt sett tycks inte frågorna ha varit av känslig art. 

Vidare har alla uppgifter som har lämnats vid intervjuerna ansetts konfidentiella, med  resul‐
tat  att  intervjumaterialet har  avidentifierats  så  att  det inte kan härledas till enskilda personer. 
Det gäller givetvis också alla geografiska platser. Deltagarna har även informerats om att jag har 
tystnadsplikt och att de inspelade  banden,  transkriptionerna  och  analyserna  förvaras  så  att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

Med vägledning  i nyttjandekravet har  jag  informerat att  intervjumaterialet enbart kommer 
att användas för forskning och hur jag har tänkt publicera materialet. 

När undersökningsdeltagarna och jag väl har träffats har jag lämnat visitkort, med mitt namn, 
telefonnummer och  institutionsanknytning. Redan  i annonserna och under telefonsamtalen har 
jag förvisso gett den  informationen, men upprepningen har syftat till att visa att jag är densam‐
me  som har satt upp annonserna och densamme som de  talade med  i  telefon. Dessutom har 
jag  för säkerhets skull upprepat informationen om samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

                                                            
126   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 135‐136. 
127    Gruppsamtal, klass Sp05, De Geergymnasiet, 2006‐01‐23. 
128   Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska  Principer  inom  Humanistisk‐Samhällsvetenskaplig  Forskning  (Stock‐

holm, 2002). 
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KVALITETSKRITERIER 
Att redovisa hur kvalitet har upprätthållits i kvalitativa studier har på senare tid blivit allt vik‐
tigare.129 Det finns olika kvalitetskriterier att förhålla sig till.130  Jag har valt  att  beakta  Char‐
maz  fyra  kvalitetskriterier  i min  arbetsprocess.  De  använda kvalitetskriterierna är:  (1)  tro‐
värdighet, (2) originalitet, (3) resonans och (4) användbarhet.131 

Nedan  kommer beaktandet av  kvalitetskriterierna endast översiktigt  att beröras. Detaljdis‐
kussioner går att finna i avhandlingens löpande text, både ovan och nedan. Anledningen till den 
spridda dispositionen är att kvalitetskriterierna som  sådana gärna blir krystade om de diskute‐
ras  ingående  i ett  samlat  avsnitt. Dessutom föreligger risk för upprepningar, vilket jag i så stor 
utsträckning som möjligt har försökt undvika. Kvalitetskriterierna passar istället bättre att disku‐
teras  i  löpande  text,  där  det  är  naturligt  att  beröra  dem.  I  avhandlingen hittas diskussio‐
nerna framför allt i de båda inledande kapitlen och i det avslutande kapitlet. 

Kortfattat kan nämnas  att processen att erhålla  trovärdighet har  startat  i ett försök att nå 
förtrogenhet med kunskapsobjektet genom upprepade empiriläsningar, som en del av den ab‐
duktiva processen. Trovärdighet berör också  omfånget  på  empirin,  i  vilken  utsträckning  som 
analysen  täcker  ett  brett  spektrum  av  empiriska  iakttagelser  eller  inte  och  om  det  finns 
hållbart  logiska  länkar mellan  empirin och  analysen.  I  avhandlingen utgör  exempelvis  citaten 
sådana länkar. I slutänden har det centrala i försöket att nå trovärdighet varit att försöka  redo‐
visa  all  tillgänglig  information  om  arbetsprocessen,  så  att  läsaren själv kan göra en oberoen‐
de  bedömning av rimligheten och tillförlitligheten. Dessa frågor har i detalj behandlats ovan. 

Diskussionen  om  originalitet  lyfts  fram  först  i  avhandlingens  slutavsnitt,  där  resultaten  är 
kända, och den handlar om hur pass särpräglat avhandlingens kunskapstillskott är. Hur den ut‐
manar och förädlar begrepp och praktik och vilken dess sociala och teoretiska betydelse är hör 
också dit. Originaliteten belyses i samband med att den  tvärvetenskapliga ambitionen, bistådd 
de multipla perspektiven och den överbryggande terminologin diskuteras. Diskussionen visar sig 
också  då  det  nyskapande  och  kompletterande  kunskapstillskottet  i  fråga  om egenskaper, till‐
skrivna meningar och biografins betydelse dryftas, men även i samband med  att ambitionen att 
bredda  ett smalt forskningsspår  behandlas samt avslutningsvis då avhandlingens folkhälsopoli‐
tiska relevans bearbetas. 

Resonans,  som  kvalitetskriterium,  handlar  om  ekot  från  empirin.  De  frågor som  berörs 
är huruvida analysen porträtterar empirin  till  fullo, om både  tydlig och otydlig tagen‐för‐given 
mening har  speglats och  om  länkar mellan  kollektiv,  institutioner och  individer har dragits då 
empirin har indikerat det. Dessa frågor har bearbetats i avsnitten ovan. 

Användbarhet, som det sistnämnda kvalitetskriteriet, har avslutningsvis med avhandlingens 
nytta att göra. Frågor som delvis har behandlats ovan och ventileras avslutningsvis är hur analy‐
sen  erbjuder  tolkningar  som människor  kan använda  i sina vardagliga  liv och hur den belyser 
allmänna/generella processer. 
   

                                                            
129   Uwe Flick, Managing Quality in Qualitative Research (London, 2007), 130‐139. 
130   Exempelvis  S.  E.  Thorne,  “The  implications  of  disciplinary  agenda  on  quality  criterias  for qualitative 

research”,  i eds  J. M. Morse, et al., The Nature of Qualitative Evidence  (London, 2001), 141‐159. P. Con‐
rad, ”Qualitative research on chronic illness: A commentary on method and conceptual development” So‐
cial Science and Medicine (1990), 1257‐1263. 

131   Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (London, 2007), 182‐183. 
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KAPITEL 3 

VÄL‐ OCH ILLABEFINNANDETS PLATSERS EGENSKAPER 
När undersökningsdeltagarna har beskrivit och analyserat platser där de har mått bra respek‐
tive dåligt under sina liv har de berört olika egenskaper hos dessa platser samt tillskrivit dem 
olika meningar. Att platserna också har skildrats mot bakgrund  av  levda  liv  gör  att  de  fram‐
träder  på  ytterligare  vis. Det  är  dessa  tre aspekter av väl‐ och  illabefinnandets platser som 
beskrivs, analyseras och presenteras i den här avhandlingen. Det här kapitlet tillägnas enbart 
den första aspekten.  I fokus är alltså dessa platsers beskaffenheter. Sålunda föreligger också 
ett objektperspektiv. 

Det finns två saker att ha i åtanke när kapitlet läses. För det första och trots att det enbart är 
egenskaperna som är i fokus  i det här kapitlet så figurerar tillskrivna meningar  i  följande egen‐
skapsorienterade citat. Det har varit oundvikligt och en direkt  följd av att egenskaper och  till‐
skrivna meningar har förekommit  i ett gemensamt sammanhang, med andra ord  i  levda  liv. De 
tillskrivna meningar som synliggörs  i  följande citat kommer sålunda endast att beröras  till for‐
men, för att erbjuda  sammanhang  och  fördjupning  av  analysen  av  väl‐  och  illabefinnandets 
platsers egenskaper.  Innehållet  i de  tillskrivna meningarna är  istället  föremål  för analys  i kom‐
mande kapitel. 

För det andra överensstämmer troligtvits många av väl‐ och  illabefinnandets platsers egen‐
skaper även med platsers egenskaper i allmänhet, i och med att väl‐ och  illabefinnandets platser 
av  ren  logik  att  följa  också  är  varianter  av  platser  i allmänhet. Det går därför  förmodligen  i 
stora delar att läsa kapitlet som att det även gäller platsers egenskaper i allmänhet. 

Analysen visar att väl‐ och illabefinnandets platser har en mängd olika egenskaper. Den  kan‐
ske mest  iögonfallande,  som  också  löper  som  en  röd  tråd genom avhandlingen, är menings‐
fullheten och de underställt positiva och negativa laddningarna. Andra egenskaper är spatialite‐
ten, med stor‐ och småskaliga och skimrande omfång. Hand i hand med den spatiala egenskapen 
går den övergripande temporala egenskapen, med föränderliga och oföränderliga uttryck. Ytter‐
ligare och övergripande egenskaper tycks vara att en del platser för väl‐  och  illabefinnandet  är 
bundna på olika  vis, exempelvis  är de  köns‐, ålders‐ och klassbundna. Samtliga skildrade plat‐
ser för väl‐ och  illabefinnandet har  i sin 

tur  tematiska egenskaper, antingen naturen, det  sociala, kulturen, kroppen, aktiviteter eller 
en blandning. 

MENINGSFULLA 
Som  en  konsekvens  av  att  undersökningsdeltagarna  har  tillskrivit  sina  platser  för  väl‐  och 
illabefinnandet olika meningar har de också  fått meningsfullheten att genomsyra alla plats‐
skildringar och därmed  även  avhandlingens  samtliga  kapitel och  underavsnitt. Därav  anses 
meningsfullheten  vara  väl‐  och  illabefinnandets  platsers mest  iögonfallande  och  självklara 
egenskap. 
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Ett utdrag ur en av Per‐Eriks platsbeskrivningar får dels belysa den övergripande meningsfulla 
egenskapen hos väl‐ och illabefinnandets platser och dels illustrera det faktum att den menings‐
fulla egenskapen spänner från mer till mindre meningsfull. 

I: Finns det någon må‐dåligt‐plats under arbetsåren? 

Ud:  Ja.  Det  finns  flera.  V i  var med  om  en  hemsk  olycka  när  vi  åkte  till fjäl‐
len. Då hade vi ju åkt igenom alla de där orterna på vägen, Borlänge och Malung 
och de där, men det var i Sälen som jag somnade. Som tur var tog bilen smällen. 
V i klarade oss. 

I: OK. Men på vilket vis är Sälen en må‐dåligt‐plats? 

Ud: Jo. Det var ju där olyckan  inträffade. Läser jag om Sälen  i tidningen eller hör 
det på radio eller så, så tänker  jag på olyckan och min mage knyter sig. V i  hade 
ju  tur  som  klarade  oss.  Bilen  var  totalkvaddad.  V i  hade  en  ängel som vakade 
över oss den dagen.132 

Ovanstående citat handlar om när Per‐Erik och hans fru var med om en trafikolycka i fjällen. I 
utdraget framstår Sälen som den mer betydelsefulla platsen,  i  form  av  en  plats  för  illabefin‐
nandet,  därför  att  det  var  där  olyckan inträffade som nästan tog Per‐Eriks och fruns liv. På det 
här viset hittas meningsfullheten  i platsbeskrivningarna  i  förklaringarna  till varför de utpekade 
platserna har upplevts i termer av väl‐ respektive illabefinnande. 

Av  utdraget  framgår  att  den meningsfulla  egenskapen  även  framträder  i  en svagare ver‐
sion eller som mindre meningsfull. Vanligtvis har den mindre meningsfulla egenskapen manife‐
sterat  sig  i endast namngivandet av platser, utan motivering och därav utan djupare mening. 
Borlänge, Malung och de andra orterna  på vägen  till Sälen kan förstås som exempel  på sådana 
platser med mindre mening. 

I platsbeskrivningarna  framträder  ibland platser med den mindre meningsfulla egenskapen, 
likt  de  endast  namngivna  platserna  i  citatet  ovan,  som genomfartsorter. Som  sådana kan de 
förstås som transitplatser. 

Mindre meningsfulla  platser  kan  även  tolkas  som  transitplatser  ur  en  annan aspekt. Bor‐
länge, Malung och de andra orterna i platsbeskrivningen må framträda som mindre meningsful‐
la, men de är  tämligen väsentliga för platsbeskrivningen  i sig. De utgör övergången eller kittet 
mellan mer meningsfulla platser. De kan också  förstås som omgärdandes de mer meningsfulla 
platserna.  Som  kitt  och  periferi bidrar  de med  sammanhanget och som  sådana  är de  viktiga 
beståndsdelar för hela platsförståelsen. Nedan figurerar transitplatser eller mindre meningsfulla 
platser till och från i olika citat. 

Sammanfattningsvis och på skildrade vis har alltså väl‐ och  illabefinnandets platser en tydlig 
egenskap som är meningsfull. Meningsfullheten har  i sin tur framträtt som mer meningsfull, på 
grund av motivering, och som mindre meningsfull med anledning av utebliven motivering. 

POSITIVA OCH NEGATIVA 
Meningsfullheten hos väl‐ och  illabefinnandets platser är vidare positivt respektive  negativt 
laddad.  Därav  kan  positiva  och  negativa  egenskaper  förstås som  underställda meningsfull‐
heten. Undersökningsdeltagarna  har  alltså  skildrat platserna  i  positiva  respektive  negativa 
termer, vilket  är  tämligen  självklarhet,  i och med att avhandlingen handlar om väl‐ och  illa‐

                                                            
132  Intervju 15. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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befinnandets platser som  i sig är positivt och negativt laddade fenomen. Men även det själv‐
klara måste initialt behandlas, i försöket att spegla egenskaperna till fullo. Att platserna skild‐
ras med positiva  respektive negativa egenskaper  ligger  för övrigt  i  linje med avhandlingens 
initiala  definition  av  väl‐  och  illabefinnandets  platser,  såsom upplevt positiva och negativa 
platser (se avsnittet ”Plats”). 

En av Barbros många platsskildringar får tjänstgöra som exempel på beskrivning av den positi‐
va egenskapen: 

I: Varför var skridskoarenan en må‐bra‐plats? 

Ud: Det var. Det måste vara nyspolat och  jag  ska vara  först på  isen. Det var en 
sådan kick. Man kände sig extra  levande. En  sådan  frihet. Var det  inte nyspolat 
så gick det ju att åka ändå men det var helt underbart när det var nyspolat. Man 
ser ju vad man gör då. Det blir spår efter. När den var nyspolad och man åkte ut 
själv. Det var helt underbart! Men det är klart att när man  gjorde  figurerna  så 
fick man  inte vara där och åka  för då måste man  ju  se  figurerna  när man  täv‐
lade  då. Man  tittade  ju  på  spåren. Det mättes och det hade sig. Det skulle vara 
fint.133 

Ord  som  kick,  extra  levande,  frihet,  underbart  och  fint  är  samtliga  positiva  ord som be‐
skriver Barbros upplevelse av att ge sig ut på den nyspolade skridskobanan och  sätta spår  i  isen, 
först av alla. De positiva orden  får  i  sin  tur skridskoarenan att  framstå som en plats med den 
positivt  laddade egenskapen, det vill säga en plats för välbefinnandet. 

Martins platsbeskrivning får exemplifiera den negativa egenskapen: 

Jag  hade  tendenser  till  fobier  som  barn. Det  har  jag  fått  jobba med, men det 
kommer i vågor. Det kan gå år emellan och så dyker det upp när jag har haft det 
svårt på  jobbet eller hemma. Precis som om  inte situationen vore jobbig nog så 
faller jag tillbaka till ett gammalt beteende och allt blir ännu jävligare. Jag motar‐
betar mig själv på något vis. Jag minns att jag hade svårt för skolans aula. Den var 
stor och högt  i  tak.  Jag minns  första gången. Helt plötsligt när  jag satt där med 
mina  klasskompisar  så  kom panikångesten. Hela  salen  krympte  och  ljudet  för‐
ändrades  och  det  var  som  om man  helt plötsligt  fokuserar med en  kameralins 
och  känslorna  av  att  jag måste  bort därifrån  bara  vällde  upp  och  kamraterna 
runt omkring verkade  inte ana någonting. Fast jag måste ha varit helt blekvit. De 
tjoade och tjimmade som innan.  Helt  plötsligt  kände  jag mig  som  en  utböling 
och  mina  kompisar hade  jag  inget  gemensamt med  längre.  De  kunde  ju  inte 
förstå.  Sen  kom ilningarna längs ryggen upp mot ansiktet och kinderna och pan‐
nan och svetten. Och  yrseln.  Jag mådde  så  illa.  Paniken.  Jag  vet  att  jag  sprang 
till toaletten och satt där tills aulan var över.134 

Martins skildring av mötet med skolans aula  innehåller negativt  laddade ord  som beskriver 
den  negativa upplevelsen, exempelvis: måste bort  därifrån,  utböling,  ilningar,  svetten, yrseln, 
mådde så  illa och paniken. Sammantaget får de negativt laddade orden aulan att framstå som 
en upplevt negativ plats, med andra ord en plats för illabefinnandet. 

Förvånansvärt ofta har platser  för  väl‐  respektive  illabefinnandet  enbart skildrats  i dur  re‐
spektive moll. Det är sällan som de har framstått som en blandning, där en eller flera paramet‐

                                                            
133   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
134   Intervju 20, 2006‐01‐26. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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rar slutligen har avgjort huruvida plats har värderats i positiva  respektive negativa termer. An‐
ledningen är kanske att deltagarna, medvetet eller omedvetet, har  tolkat mina  frågor som att 
deras  svar bör vara tydliga exempel på det ena eller det andra. Eller  så har de  svårvärderade 
platserna  ansetts besvärliga  att beskriva och  därför  lämnats därhän.  En  annan  förklaring kan 
vara att deltagarna har ansett att värdering av svårvärderade platser är att forcera mening och 
därför har de undvikit dem. 

SPATIALA 
De meningsfulla platserna för väl‐ och  illabefinnandet som undersökningsdeltagarna har för‐
sökt rekonstruera  i sina platsbeskrivningar har också ett tydligt spatialt  inslag. Den rumsliga 
egenskapen har framträtt i form av geografisk utsträckning och avgränsning, stor‐ respektive 
småskalighet, skimmer, stationäritet och mobilitet. 

Väl‐ och  illabefinnandets platser är geografiskt utsträckta och de har konturer och  gränser 
som  är  någorlunda  tydliga  och  urskiljbara.  De  har  alltså  en  spatial egenskap. Deltagarna har 
alltid kunnat peka ut platserna som de har refererat till. Guns platsbeskrivning får illustrera den 
spatiala egenskapen: 

I: Jaha, när du tänker på din barndom fanns det några må‐bra‐platser? 

Ud:  Ja,  Åby.  Det  var  speciellt  bäcken! Den  fick  jag  två  lunginflammationer av. 
Den  kunde man ha  grejor  i och  små båtar och man  kunde  gå  i den. Och man 
kunde försöka hålla sig på stenarna på höger och vänster sida. För det mesta tril‐
lade man i. Det var ju inte så djupt. Det var fascinerande. Något annorlunda! Ut‐
över det vanliga. Den tog väl upp en tredjedel av tomten – slingrade sig igenom, 
slipprigt och  spännande. Det gjorde mig glad. Det hände något hela  tiden. Det 
stod ju inte stilla vattnet. Det står aldrig stilla med  stenar  i och  så  fick man vara 
lite  gymnastisk. Måste  vara  smidig  och sen var det spännande så att  ingen såg 
mig för jag fick  inte gå där, göra något förbjudet. När  jag blev blöt skulle man  ju 
dölja. Det var det ju inte så lätt och då fick man skäll.135 

Inledningsvis identifierade Gun Åby som en plats för välbefinnandet under barndomen. Men 
redan  i nästföljande mening visar sig Åby bara vara en transitplats, då hon  istället preciserade 
den  spatialt utsträckta, slingrande och avgränsade  bäcken  på  barndomsfastigheten  som  den 
egentliga  och mer  exakta platsen  för välbefinnandet.  I bäcken fick hon  inte vara  för  sin mor, 
men där var hon  i alla  fall. Den var spännande. Där  lekte hon med båtar och gymnastiserade. 
Den gav henne även lunginflammation. 

Åby som helhet förefaller egentligen för stort för att tillskrivas enbart positiva eller negativa 
innebörder. En  så stor ort  torde nog ha många olika och kanske konträra  innebörder för Gun, 
vilket nog förklarar varför hon till slut valde att peka ut en geografiskt mindre plats, det vill säga 
bäcken. 

STOR‐ OCH SMÅSKALIGA 
Spatialiteten  hos  väl‐  och  illabefinnandets  platser  är  inte  enbart  geografiskt  utsträckt  och 
avgränsad, utan även skalrelaterad. Platserna har skildrats  i skalor, som spänner från stor till 
liten skala. Likt meningsfullheten glider alltså även skaIan. I det här avsnittet förläggs fokus på 

                                                            
135   Intervju 17. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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ytterligheterna, det vill  säga  storskaliga  respektive  småskaliga platser, därför  att de  påvisar 
skillnader. Givetvis återfinns även medelskaliga platser  i platsbeskrivningarna. Platser för väl‐ 
och  illabefinnandet med  storskalig  egenskap  hänvisar  till  platser med  liten  geografisk  ut‐
sträckning, medan platser med småskalig egenskap refererar till platser med stor geografisk 
utsträckning. 

En av de mest storskaliga och därmed geografiskt minsta platserna  för välbefinnandet som 
återfinns i platsbeskrivningarna är en koja gjord av två fåtöljer med ett överlöpande täcke.136 Ett 
annat exempel är  Jans barndomsgarderob  i  lägenheten  i  Fredhäll.  Där  läste  han  böcker  och 
var  sjuk  i  fred.  Platsen  torde,  likt många  andra  återgivna platser  i  stor  skala,  ha  varit  totalt 
överblickbar därifrån han befann sig. Så här beskrev han garderoben: 

I: Platser kan ju vara mindre ställen också…. 

Ud:  Jag minns mycket  från  Fredhäll.  Jag  vet hur  det  såg  ut.  Jag minns  en gar‐
derob, som man kunde klättra upp  i garderoben, en bit ovanför där man kunde 
ha sitt eget krypin som var jättestort. Men just det rummet som sådant. Där  till‐
bringade  jag mycket  tid. Där  läste  jag mina  böcker.  Jag  låg och jag var sjuk där. 
Jag utnyttjade sjukdom genom att få presenter och böcker. 

I: Var det här en må‐bra‐plats för dig? 

Ud: Javisst. Där brydde jag bara om mig själv. Och så slapp jag lillsyrran.137 

Jans beskrivning av en geografiskt  liten plats,  i stor skala,  lämnar  inga oklarheter om vilken 
platsen  är,  till  skillnad  från  vissa  redogörelser av geografiskt  stora platser,  i  liten skala. Anled‐
ningen är att platser i liten skala täcker stora geografiska  områden,  vilket kan göra dem diffusa. 
Problemet  visar sig bland annat  i  framställningar av  regioner som  inte  inkluderar hänvisningar 
till detaljerade platser i stor skala. Frågan är då vilka exakta platser deltagarna egentligen refere‐
rar till. Ingemars redogörelse får vittna om dilemmat: 

Morfar och mormor hade hittat ett ställe på västkusten som hette Fisketången. 
Det  ligger  i  norra  Bohuslän.  Det  låg  ihop med,  bland  annat, Smögen. Idag he‐
ter alltihop Kungshamn… Man började åka dit en fyra‐fem veckor  varje  sommar 
och de  tog  med  sig mig.  Där  trivdes  jag och  där började jag smygröka när  jag 
var elva år, näh, fjorton, nu tar jag i! Då köpte man två lösa John Silver och en ask 
tändstickor. Det  kostade  35 öre och det kunde man  ju  alltid  tigga av någon  av 
dem. Där for man omkring och klättrade i bergen eller var i badet. Så där gick da‐
garna fort. Och hungrig så innerst för jämnan.138 

På min uppmaning att beskriva en plats för välbefinnandet under barndomen valde Ingemar 
att skildra västkusten hos morfar och mormor, Fisketången i norra Bohuslän, idag kallat Kungs‐
hamn. Där  spenderade han  sommarlov,  rökte,  klättrade  i  bergen  och  badade.  Hans  spatiala 
skildring är dock oklar, därför att de exakta platserna där exempelvis morfar och mormor bodde 
eller där han började smygröka inte framgår. Det enda som är tydligt är att skildringen hänvisar 
till Kungshamn, men var exakt i Kungshamn? Förmodligen hänvisade Ingemar indirekt till ett par 
geografiskt mindre platser, i stor skala. De enskilda platserna inom regionen har  i framställning‐
en troligtvis generaliserats till region. Det här är ett diffust sätt att försöka återge väl‐ och illabe‐
finnandets platser på som emellanåt förekommer i platsbeskrivningarna. 

                                                            
136   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
137   Intervju 3,. Intervjutid: 5 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
138   Intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
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Ett  annat  skalrelaterat  fenomen  är  inzoomning  eller  skalglidning,  vilket  både Gun och Jan 
gav exempel på ovan. I Jans platsbeskrivning av garderoben  i Fredhäll glider Jan från  liten  till 
stor skala,  från Fredhäll  och mer  precist  till garderoben som var den egentligt meningsfulla 
platsen för välbefinnandet. 

Sådana  skalglidningar  eller  inzoomningar  är  vanliga  i  deltagarnas  platsbeskrivningar,  dels 
som ett sätt att placera den meningsfulla platsen i ett större geografiskt sammanhang och dels 
som  ett  sätt  för  berättaren  att  få med sig åhöraren.  Dock  innehåller  inte  alla platsbeskriv‐
ningar  den  finessen. Exempelvis  saknar  Ingemars skildring av Kungshamn  tydlig  skalglidning, 
vilket gör den diffusare. 

Oftast går skalglidning eller inzoomning hand i hand med transitplatser i platsbeskrivningarna, 
på så vis att undersökningsdeltagarna vanligtvis har skildrat transitplatser med småskaliga egen‐
skaper i sina resonemang på väg mot mer meningsfulla och detaljerade platser för väl‐ respekti‐
ve illabefinnandet med storskaliga egenskaper. 

SKIMRANDE 
I deltagarnas platsbeskrivningar förekommer även ett fåtal platser för väl‐ och illabefinnandet 
vars betydelser sträcker sig  längre än deras egentliga geografiska positionering  i  x‐ och y‐led 
och  som dessutom  tycks  fluktuera. Dessa platser har en egenskap som kan betecknas som 
skimrande och  likt stor‐ och småskaliga egenskaper är den underställd den spatiala egenska‐
pen. 

Skimret har sin grund  i platsupplevelser som är så pass starka att de färgar av sig på omgiv‐
ningen. Skimret  kan,  likt skala, anses  göra preciseringen  av  den exakta  platsen  suddig, men 
precis  som platsen  i  sig  har  även  skimret beskrivits som börjandes och slutandes någonstans 
geografiskt, må vara att skimret ibland böljar. 

Eva,  som  blev mobbad  på  sin  arbetsplats,  upplevde  den  här  lysterns  negativa sidor  i  ar‐
betsplatsens närhet. För henne nådde arbetsplatsens negativa  skimmer parkeringshuset mitt‐
emot, trots att de obehagliga upplevelserna inte hade formats där och då, utan på arbetsplat‐
sen  i mötet med  chefen,  tio  år  tidigare. Från parkeringshusets geografiska position var arbets‐
platsen synlig och det var  i parkeringshuset som Eva brukade parkera då hon arbetade. Därav 
skildrades parkeringshuset som en naturlig och associativ förlängning av arbetsplatsen och som 
sådan  upplevdes även  den  som  en  plats  för  illabefinnandet,  likt arbetsplatsen. Hon beskrev 
arbetsplatsens skimmer så här: 

T ill  och med  om  jag  kör  in  i  parkeringshuset mittemot  stället  så  får  jag dåli‐
ga magkänslor. Ja, faktiskt efter så lång tid, tio år, så får jag det. Men det tillhör väl 
det där långsamma bearbetandet och förlåtandet. Det är ju andra människor som 
arbetar där nu, men det är ändå dåliga vibbar.139 

Platser  för  välbefinnandet med positivt  skimmer  eller  positivt  skimrande egenskaper  före‐
kommer också  i  platsredogörelserna. Så  här  beskrev  Inga‐Britt sommarstugans positiva skim‐
mer: 

Grusvägen  fram  till  vår  sommarstuga är  ju  lång  som  du märkte, men det räck‐
er med att åka ett par meter så kommer lugnet. Man vet att nu blir det lugn och 
ro. Ibland känner man av det redan innan. Det är så idylliskt här ute.140 

                                                            
139   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
140   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
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Inga‐Britts beskrivning vittnar om att den  skimrande egenskapen även  kan  fluktuera. Som‐
marstugans skimmer av välbefinnande, bestående av en upplevelse av lugn och ro, nådde grus‐
vägens början och ibland även längre. 

STATIONÄRA 
De  hittills  citerade  platserna  för  väl‐  och  illabefinnandet  har  likt majoriteten  en  stationär 
egenskap. Sådana platser är med andra ord geografiskt orörliga i x‐ och y‐led. De har geogra‐
fiskt fasta positioner. Guns bäck, Jans garderob, Ingemars Kungshamn och Evas parkeringshus 
utgör alla exempel på konventionella och stillastående  platser,  i  vardaglig  bemärkelse.  Gi‐
vetvis  har  inte  kontinentaldrift eller ens jordens rotation runt sin egen axel och solen note‐
rats, som egentligen gör tanken på stationära platser omöjlig ur ett astronomiskt perspektiv, 
men det är  inte heller fenomen som undersökningsdeltagarna har beskrivit som personligen 
upplevt. 

MOBILA 
En  minoritet  av  skildrade  platser  för  väl‐  och  illabefinnandet  uppvisar  emellertid mobila 
egenskaper. Gertrud förklarade: 

I: Fanns det några andra viktiga må‐bra‐platser för dig under barndomen? 

Ud: Ja, det fanns många. Men främst var det  ju min stuga, men den har vi ju re‐
dan pratat om. Andra platser…. Pappa som hade en gammal Studebaker och i och 
med  att  vi  var många  fick  vi  sitta  i  bagageluckan  som man  kunde  fälla ut. Det 
blev ett baksäte. Och så fick vi turas om att säga vänster eller höger. Och så skul‐
le mamma  säga  stopp  där  vi  kunde  stanna till och  lyfta ur hela konserverings‐
apparaten som hon hade fyllt med smörgåsar. Och  så  Primuskök och  kaffe. Alla 
kunde  vara med. Och pappa visste  inte hur  lång dan blev och  inte  var vi ham‐
nade. V i hamnade på de mest konstiga ställen så han  fick backa  flera kilometer 
för han  inte kunde vända, ja.141 

Av  Gertruds  citat  ovan  att  döma  är  bilen  den meningsfulla  platsen.  Fokus  ligger på den 
spatiala utbredningen som avgränsas av bilen och  inte omgivningen. Bilen utgör alltså den me‐
ningsfulla platsen. Platsbeskrivningen  innehåller skildringar av  ting placerade  i och  tillhörande 
fordonet: bagageluckan, konserveringsapparaten, primusköket och kaffet, men också aktiviteter 
som utspelade  sig  i  fordonet, exempelvis att barnen hjälpte  till med navigeringen.  I Gertruds 
livsberättelse och inbäddade platsskildringar återkommer pappans bil upprepade gånger, vilket 
antyder  att  den  var  extra  betydelsefull  för  henne.  Hon  var  nog  stolt  över  att fadern ägde 
privat bil på 1920‐ och 1930‐talen. Dessutom medförde bilen många minnesvärda äventyr. Vid 
ett tillfälle försökte hon och syskonen spela kort samtidigt som bilen slingrade sig fram på grus‐
vägarna, vilket inte var det lättaste.142 

Undersökningsdeltagarna har  enbart  skildrat mobila  platser  i  stor  skala,  likt Gertrud  ovan. 
Den  lastbil  som  Sven  levererade  läskedryck  till  Konsumbutiker  i som ung är ett annat exem‐
pel.143  Andra undersökningsdeltagare har berört andra  typer  av  mobila  platser  för  väl‐  och 

                                                            
141   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
142   Ibid. 
143   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
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illabefinnandet,  exempelvis  flygplan,  båtar, tåg, bilar, motorcyklar, cyklar eller för den delen en 
trehjuling.144 

Utmärkande  för  platser  för  väl‐  och  illabefinnandet med den mobila egenskapen  är  sam‐
manfattningsvis  rörligheten  eller  flyttbarheten  i  förhållande  till  det  geografiska  underlaget. 
Mobila platser är alltså olika transportmedel. 

TEMPORALA 
Väl‐ och illabefinnandets platser har inte enbart övergripande och underordnade meningsful‐
la och spatiala egenskaper, utan också överordnade och underordnade  temporala  egenska‐
per. På ett allomfattande vis är den temporala egenskapen precis som det spatiala utsträckt, 
men till skillnad  från den  spatiala egenskapen är utbredningen  inte rumslig utan tidslig, det 
vill säga utsträckt i tiden. 

Spatialitet och temporalitet går allt som oftast hand i hand i platsbeskrivningarna. Det beror 
troligtvis på att det är svårt att försöka skildra en plats utan att även  indikera temporalitet. Det 
framgår, mer eller mindre  tydligt, av alla citat ovan. Så här beskrev Maj‐Britt en plats för välbe‐
finnandet då hon var tio år: 

I: Fanns det några andra sådana här specifika må‐bra‐ställen under barndomen? 

Ud: Jo, det var när vi besökte Parkudden 31 och jag var tio år. V i åkte färjan över 
från Gamla Stan. Det var en stor upplevelse. Det var som att komma till landet. 
Det var ju något annat!145 

I  citatet ovan  är Parkudden den  spatiala avgränsningen och  år 1931 är den temporala av‐
gränsningen. Den  spatiala och  temporala egenskapen utgör  tillsammans den spatiotemporala 
positioneringen, Parkudden år 1931. 

Den  temporala  egenskapen  hos  väl‐  och  illabefinnandets  platser  är  likt  den  stor‐  och 
småskaliga egenskapen också utsträckt på olika vis. Temporaliteten sträcker sig olika  långt  i  ti‐
den. En majoritet av  alla platser  för  väl‐ och  illabefinnandet  har  skildrats  såsom  tidsmässigt 
kortvariga, men  även  långvariga förekommer. Exempelvis beskrev Anna hur den privata  lägen‐
heten  i servicehuset hade  blivit  en  temporalt  sammanhängande  och  varaktig  plats  som  hon 
alltmer sällan lämnade. Så här beskrev hon lägenheten: 

Här har  jag ju allt och så orkar jag  inte gå så  långt. Mat får jag till mig, så det är 
inga problem. Och så har jag ju balkongen och utsikten. Den här våningen var  jag 
och min dotter och  tittade på och efteråt sa hon att du måste vara dum om du 
inte tar den. Så nu sitter jag här om dagarna. Men jag har att göra…. påta i mina 
krukor och så syr jag ibland. Så det är så bra så.146 

Annas platsbeskrivning är  i huvudsak en  redogörelse  för en plats  för välbefinnandet  i  pre‐
sens,  det  vill  säga  en  framställning  av  en  här‐och‐nu‐plats. Flertalet skildringar hänvisar dock 
till dåtida  lokaler, beskrivna  i  imperfekt, som exempelvis Maj‐Britts framställning ovan. Ett fåtal 
platser är återgivna  i  futurum, det vill säga de är framtida och förväntade platser. Så här före‐

                                                            
144   Intervju  1.  Intervjutid:  4  timmar.  Intervju  4.  Intervjutid:  3  timmar.  Intervju  5.  Intervjutid:  2  timmar. 

Intervju 9.  Intervjutid: 2  timmar och 50 minuter.  Intervju 19.  Intervjutid: 2  timmar och 45 minuter 
145   Intervju 13. Intervjutid: 1,5 timmar. 
146   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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ställde sig Sven hur det nuvarande boendet också är det framtida boendet, dock med en ny livs‐
kamrat: 

Om tio år bor jag nog fortfarande här. Om jag får leva och ha hälsan såklart. Det 
händer  ju  inte  så mycket  i mitt  liv  längre.  Lägenheten är billig,  så.  Jag  försöker 
hålla mig borta  från  spriten och det har  ju  lyckats hittills  tack vare  tabletterna. 
Men hunden lever nog inte om tio år. Hon är nio nu så. Det blir nog bara  jag. Jag 
får skaffa en ny. Jag har alltid haft hundar. Om tio år bor jag nog kvar, men med 
en annan hund. 147 

OFÖRÄNDERLIGA 
Väl‐  och  illabefinnandets  platsers  temporala  egenskap  genomsyrar  även  den  underordnat 
oföränderliga egenskapen. V issa platser  för väl‐ och  illabefinnandet har, ur en eller flera av‐
görande aspekter, skildrats  som oförändrade över  tid. Den  temporala egenskapen har  varit 
den måttstock mot vilken dessa platser har relaterats och konstaterats konstanta. 

Vanligtvis har den oföränderliga egenskapen framträtt då upplevt konstanta platser, vars till‐
skrivna meningar har upplevts oförändrade över tid, har skildrats. För Anders var Skänninge en 
sådan plats. Så här svarade han på min fråga: 

I: Finns det någon plats  i ditt  liv som du känner att den är du? Alltså,  finns det 
någon plats som du kan identifiera dig med? 

Ud:  Ja, hemmaarenan. Hemmaarenan är  alltså Skänninge. Det  var där  jag kon‐
firmerades. Det var där jag gick i femman, sexan och sjuan. Det var där idrottsfö‐
reningen  fungerade och där har  vi  Skänningemarken en  gång om året. Jag bör‐
jade gå varje år och har gått sen dess. Där stod man  ju varje marknad och sålde 
lotter. Ett år skötte vi en parkering. Det var en  inkomstkälla som vi hade  i  före‐
ningen.  Sen  då  när  jag  hade  varit  borta  ett  tag,  så  kom  jag  hem  och  var  på 
marknaden. Då  var det  precis  som  att de här bortavarande åren  inte hade exi‐
sterat. Man klev  in ungefär där man hade varit tidigare. Knappt något hade för‐
ändrats. Man  träffade  gamla  kompisar  på  Skänningemarken  och  dem  mötte 
man  tio år  senare och det var som att man bara fortsatte snacka. Det tyckte jag 
var  trevligt och det är det  som  ligger bakom den här  filosofin  att  folk  vill  åter‐
vända. De har återvändarträffar och så vidare. Det tror  jag  just den här känslan 
är väldigt positiv, när man ser sina bekanta från ungdomen….148 

Anders växte upp  i  Skänninge. Det  var där han  gick  i  skolan, konfirmerades och var delak‐
tig  i  idrottsföreningar. Enligt  honom  var  det  också  där  som  hans  sociala engagemang  i  olika 
klubbar  grundlades,  vilket  för  övrigt  löper  som  en  röd  tråd genom hela hans  liv.149  Skänning‐
es  varaktighet  visade  sig  för Anders  bland  annat på den positivt upplevda årliga marknaden. 
Oföränderligheten hittas framförallt i den sociala interaktionen, som framstår som så pass stark 
att den kunde återupptas utan avbrott där den flera år tidigare hade  lämnats. Den tidsmässigt 
snabba acklimatiseringen är tydlig. 

Anders  platsbeskrivning  är  intressant  ur  ytterligare  perspektiv.  Längre  fram  i intervjun kå‐
serade han återigen över Skänninges betydelse och då över hur återbesöken i Skänninge påver‐

                                                            
147   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
148   Intervju 16. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
149   Ibid. 
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kade honom än mer grundligt. De  fick honom att återfå  sin  gamla  dialekt.150 Att  återbesöka 
upplevt  oföränderliga  platser  för  väl‐ och  illabefinnandet tycks ibland  inte bara väcka minnen, 
utan också gamla kroppsminnen. 

Som motpol till den fenomenologiskt eller upplevt oförändrade egenskapen hos väl‐ och  il‐
labefinnandets platser  förekommer också en objektivt oförändrad egenskap. Exempelvis skild‐
rade Eva ett återbesök  i sitt gamla studentrum där tapeterna  från hennes  tid  fortfarande  satt 
uppe, vilket även andra än Eva kunde ha noterat. Platsen hade emellertid även subjektiv eller 
fenomenologisk mening för Eva, som en plats för välbefinnandet. Anledningen var att hon kän‐
de sig självständig där, i frånvaron av sina föräldrar. Hon beskrev hur känslan återvände när hon 
äntrade rummet igen efter alla år.151 

Platser för väl‐ och illabefinnandet med den oföränderliga egenskapen har, likt Evas student‐
rum, sammanfattningsvis skildrats i både subjektiv och objektiv mening. Detsamma gäller förän‐
derliga platser. 

FÖRÄNDERLIGA 
Den föränderliga egenskapen, som hittas hos vissa platser för väl‐ och illabefinnandet, är  likt 
det  oföränderliga  underställd  den  temporala  egenskapen  för dess  relation  till  tiden, men  i 
motsats till den oföränderliga egenskapen kännetecknas den föränderliga egenskapen av att 
vara inkonstant över tid, ur en eller flera avgörande aspekter. 

Platsers objektiva föränderlighet är tydlig i många platsbeskrivningar, exempelvis att åkrar har 
vuxit igen eller att urbana områden har förtätats och fått nya funktioner. Den objektiva föränder‐
ligheten kan verifieras av andra. 

Likt skildringar av platser med den oföränderliga egenskapen är den fenomenologiska aspek‐
ten av platserna vanligare, det vill säga att platser har upplevts som förändrade och det kanske 
trots den objektiva oförändrade realiteten. Det är många gånger fallet med skildringar av barn‐
domsplatser för väl‐ och illabefinnandet. Sådana platser har exempelvis upplevts fysiskt mindre 
på äldre dagar  än  vad  deltagarna mindes  från  barndomen. Maj‐Britt  förundrades exempelvis 
över hur den positivt upplevda, stora och branta kälkbacken i hennes uppväxttrakt i själva ver‐
ket var så liten och flack när hon som vuxen besökte den igen.152 Den direkta upplevelsen över‐
ensstämde  inte med minnet  av den sedimenterade  upplevelsen  eller  erfarenheten.  Det  kan 
finnas  flera  förklaringar  till  diskrepansen. Bland  annat  upplever  vi  plats  från  olika  perspektiv 
som barn respektive vuxna, som direkt följd av skillnader i kroppslängd. Kanske har också min‐
nets kapacitet förändrats över åren och därtill styrkan på upplevelserna. 

Dessutom har troligtvis äldre människor även omtolkat den ursprungliga upplevelsen ett an‐
tal gånger. Allt detta grumlar tillsammans den ursprungliga platsupplevelsen. 

Platser  för väl‐ och  illabefinnandet med den  föränderliga egenskapen kan vidare förlora sin 
mening,  vilket  framgår  av  Per‐Eriks uttalande då han  beskrev en barndomsplats  i  ordalagen: 
”stället ger mig  inget  längre”.153 Utlåtandet speglar troligtvis  inte bara att den aktuella platsen 
hade en annan  innebörd för honom förr och att den betydelsen har gått  förlorad, utan kom‐
mentaren bör också ses mot bakgrund av hans  livssituation vid  intervjutillfället. Han upplevde 
det mesta såsom meningslöst  efter  att  frun  hade  insjuknat  i  afasi.  Skötseln  av  frun  tog  all 

                                                            
150   Ibid. 
151   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
152   Intervju 13. Intervjutid: 1,5 timmar. 
153   Intervju 15. Intervjutid: 2 timmar. 
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hans  tid  i  anspråk.  Allt  annat  kom  därför  att  få mindre  betydelse. Upplevelser  i nutid  tycks 
sålunda,  i allra högsta grad, påverka synen på det  förflutna och vad deltagarna har orkat min‐
nas om platser för väl– och illabefinnandet. 

Platsupplevelser bör  sålunda  alltid  förstås  i ett större biografiskt  sammanhang, vilket också 
kapitel fem tar fasta på. 

Ibland är det först  i efterhand som väl‐ och  illabefinnandets platsers positiva respektive ne‐
gativa  betydelser  inses.  Föränderligheten  visar  sig med  tiden  efter konfrontation med  andra 
platser som sedan, medvetet eller omedvetet, jämförs. Det finns flera beskrivningar som vittnar 
om det. Exempelvis  insåg  inte  Inger såsom  barn  att  de  omgivande  bergen  i  Tjeckoslovakien 
var  vackra. De  togs  för givna. Det var först senare i  livet och med större platserfarenhet som 
hon förstod deras estetiskt positiva betydelse.154  I jämförelsen med erfarenheten blev det posi‐
tiva med barndomsbergen uppenbar. 

Begreppet saknad har  ibland en central roll  i deltagarnas  redogörelser av platser med den 
föränderliga  egenskapen. Saknad  refererar  till  något  positivt värderat, som  en  gång  fanns  på 
plats, men  som  inte  längre  finns. Exempelvis  längtade  Inger tillbaka till barndomsplatsen  i det 
som  idag är Tjeckien, såsom den en  gång  var,  trots  att  hon  visste  att  den  hade  förändrats. 
Hon  önskade,  så  att  säga,  dess  permanens  trots  vetskapen om  förändring.  Inger  funderade 
över sitt föränderliga barndomshem och grannskap. Så här berättade hon: 

I: Vad är det sämsta med att bli pensionär? 

Ud:  Det  sämsta  är  nog  att  jag  saknar mina  arbetskamrater.  Jag  pratar  ju med 
folket i huset, men man har ju ingen vidare kontakt. En kontakt är ju sådant som 
man har upplevt tillsammans. Det är ju det som betyder någonting. Alla som bor 
här har  ju  inget gemensamt. Jag skulle gärna vilja flytta hem till Tjeckoslovakien 
för där hade vi kontakt. Men det  tror  jag  inte att  jag  skulle  klara  av.  Huset  är 
tydligen  i dåligt  skick. De har  ju  inte gjort något med huset. Många  känner  sig 
inte säkra heller. Kanske kommer de tillbaka och vill ha tillbaka huset.155 

Kontakten med grannarna  i huset  i Sverige var främmande för  Inger och  inte  i samma klass 
som kontakten med kamraterna i Tjeckien. De hade barndomsplatsen och dess historia gemen‐
samt. Den erfarenheten saknade grannarna i huset i Sverige. De saknade erfarenheten av andra 
världskriget, upplevelserna  av  att  tvingas  lämna barndomstrakten,  vänner och  ägodelar.  Inger 
sörjde de djupare sociala relationerna på barndomsstället. Hon var nostalgisk över dess innebör‐
der. Samtidigt vågade hon inte återvända till barndomshemmet, där fadern hade drivit konditori 
och servering. Huset var i dåligt skick och hon var rädd för att de förra ägarna skulle försöka ta det 
tillbaka.156 Platsen framställdes som en före detta plats för välbefinnandet, som hon inte längre 
trodde kunde återupplevas som sådan. 

Platser  för  väl‐  och  illabefinnandet med den  föränderliga egenskapen har  inte enbart be‐
skrivits  som negativt  föränderliga, utan också  som positivt  föränderliga. Kurt  skildrade exem‐
pelvis att han var stolt över att han och frun hade  lyckats förvandla det nedslitna och ohälso‐
samma bostadshuset med mögelskador till ett modernt hyreshus på 1950‐talet, även om det 
var  ett  slit  som  han  sade.  Huset  förändrades dels  objektivt,  vilket  även  andra  kunde  lägga 

                                                            
154   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
155   Ibid., I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare 
156   Ibid. 
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märke till och dels subjektivt då det tillskrevs nya meningar, såsom estetiska och harmoniska 
meningar.157 

BUNDNA 
Ytterligare egenskaper  som  har  varit  framträdande då  undersökningsdeltagarna har beskri‐
vit  och  analyserat  väl‐  och  illabefinnandets  platser  är  olika  bundna  sådana.  V issa  platser 
tycks enbart vara ämnade för vissa samhällsgrupper. Dessa exkluderar samtidigt andra grup‐
per. Den bundna egenskapen har valts  som den övergripande termen för de underordnade 
könsbundna, åldersbundna och klassbundna egenskaperna. 

KÖNSBUNDNA 
I: Minns du någon frustration? 

Ud: Ja, jag hamnade  ju ute  i Täby. Det var en frustration utan guds nåde. V i fick 
lägenhet där ute och det var hemskt. Det var alldeles förskräckligt. Där kände jag 
mig verkligen instängd! Jag blev hemmafru. Jag kan fortfarande känna. Jag var ju 
hemma med barnen. Först var det så att man åkte tåget  in då och  sen  så hade 
man barnvagn och det var ett äventyr. Jag har  ju bott med 5 minuter  in till stan 
och så sitta där ute i Täby kyrkby. Det var alldeles förskräckligt. Men vi bodde inte 
där så  länge. Vad bodde vi där, 2‐3 år kanske? Sedan  flyttade vi  till Norrköping. 
Det var ju en befrielse för då började jag jobba.158 

Barbros beskrivning  får belysa att  vissa platser  för  väl‐ och  illabefinnandet,  i  all sin mång‐
fald, har  en  könsbunden  egenskap.  I  citatet ovan  skildrar Barbro upplevelsen av  1970‐talets 
Täby  kyrkby.  Platsen  framstår  som  ett  kvinnoreservat  dagtid,  befolkat  av  hemmafruar med 
begränsad rörelsefrihet. Var det något Barbro inte tyckte om så var det att vara hemmafru och 
dessutom bunden till en och  samma plats. Att  ta sig  ifrån Täby utmålades  som besvärligt och 
de gånger hon lyckades gick färden till Stockholm centrum, där hon shoppade, vilket framgår av 
hennes  livsberättelse.159 Att  bosätta  sig  i  lägenhet  i  Täby  som hemmafru var alltså underför‐
stått  inte Barbros  idé, utan makens. Det skedde emot hennes vilja. Hon upplevde därför plat‐
sen som  instängd. Den sociala roll som hon hade  som hemmafru med ogillat beskuren  rörel‐
sefrihet,  bundenheten  till  barnen  och  den  undermåliga  infrastrukturen  på  plats  färgade 
sammantaget 

Barbros upplevelse av Täby  som en plats  för  illabefinnandet. Norrköping framställdes där‐
emot  som en befrielse,  för där  arbetade hon. Åren  som hemmafru, knuten  till en plats, var 
därmed förbi. 

I allmänhet är det tydligt att män respektive kvinnor i viss utsträckning har fokuserat på oli‐
ka platser  för väl‐ och  illabefinnandet  i platsbeskrivningarna. Det tycks finnas  typiskt manliga 
och kvinnliga platser, inte bara offentliga toaletter för män  respektive  kvinnor.  De  flesta  plat‐
ser  delas  dock  av  båda  könen, men  har olika  framträdande  betydelser.  Ur  genusperspektiv 
framstår  dock  skillnaderna som stereotypa. 

                                                            
157   Intervju 14. Intervjutid: 5 timmar. 
158   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
159   Ibid. 
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I  platsbeskrivningarna  framträder  barndomens  platser  som  typiska  pojk‐  och flickplatser, 
knutna till olika könsbundna intressen, såsom motocrossbanan där exempelvis Gunnar husera‐
de160 eller gården där Inga‐Britt hoppade hopprep med tjejkompisarna.161 

Arbetsåren präglas å sin sida av manliga och kvinnliga arbetsplatser, till följd av manliga och 
kvinnliga  yrken.  Exempel  på  kvinnliga  arbetsplatser  är  hemmet, där undersökningsdeltagare 
bland  annat har arbetat  som  barnflicka162, hemmafru163 och  fostermamma164. Andra  arbets‐
platser har kvinnor delat med männen, dock vanligtvis med både  lägre status och  lön, exem‐
pelvis tandläkarmottagningen där deltagare av det kvinnliga könet har arbetat som receptionist 
och tandsköterska165,  till skillnad från de manliga kollegorna som var tandläkare. Långt fler män 
än  kvinnor har haft egna arbetsrum, som  följd  av högre befattningar,  såsom  företagschef166. 
Andra typiskt manliga yrken är ingenjör167 som åtföljs av mansdominerade arbetsplatser. 

Pensionärsårens platser är  inte  lika entydiga. Möjligtvis har exempelvis köket168  skildrats  i 
större utsträckning som kvinnans domän och garaget169 som mannens. 

ÅLDERSBUNDNA 
De  sista  styckena  i  avsnittet ovan  skvallrar  om den  åldersbundna  egenskapen. Egenskapen 
har  visat  sig  extra  tydlig  i  samband  med  att  livsberättelserna  har beaktats.  Undersök‐
ningsdeltagarna har  vistats på  olika platser och  använt dem på olika  sätt  i  olika  skeden  av 
livet. Samtidigt har merparten av  vardagsplatser bestått. 

Likt många platser, exempelvis arbetsplatser, matplatser och sovplatser är åldersrelaterade 
platser  för  väl‐  och  illabefinnandet  knutna  till  och  därmed namngivna  efter  aktiviteter  som 
utspelar  sig där. Exempelvis är barndomens platser  tydligt  lekimpregnerade, varför många av 
lekens platser har kallats lekplatser. Dessa har  till övervägande del associerats med  frihet och 
då  i form av avsaknad av allvar och ansvar. V idare har lekplatser använts i ensamhet eller ihop 
med andra barn. Hur det sociala samspelet har fallit ut har delvis varit avgörande för huruvida 
platserna har  upplevts  i  termer  av  väl‐  eller  illabefinnande.  V idare har  lekplatser i hög grad 
framhållits  som  utomhuslokaliserade,  kanske  till  skillnad  från  dagens  inomhusdominerande 
lekplatser  vid  TV  och  dator.  Detta  speglar  undersökningsdeltagarnas  ålder  samt  att  deras 
barndom  är  historiskt  bunden, likt alla andra företeelser. Lekplatser hittas  inte bara  i det of‐
fentliga rummet, utan även  på  platser  som  inte  är  anpassade  för  lek.  För  fantasifulla  barn 
kan  vilken plats som helst bli lekplats. Så här återgav Inga‐Britt en lekplats som inte var ämnad 
som lekplats: 

I: Vad gjorde du på din fritid? Du nämnde ju bus… 

Ud: Det var ju förstås att det alltid var så mycket aktiviteter. Det var ju spännan‐
de när vi var  i Karelen vet du då efter den här återerövringen då var jag ju där, 
42, 43, 44. De somrarna var jag ju där och då kriget efterlämnat massor med allt 

                                                            
160   Intervju 9. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
161   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
162   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
163   Ibid. 
164   Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. 
165   Intervju 17. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
166   Intervju 14. Intervjutid: 5 timmar. 
167   Intervju 3. Intervjutid: 5 timmar. 
168   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
169   Exempelvis Intervju 14. Intervjutid: 5 timmar. Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
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möjligt. Om de vuxna hade vetat vad vi sysslade med så hade de aldrig  låtit oss 
springa på egen hand,  för det var  ju sådana här  skyttegravar och byggda, över‐
täckta skyttegravar. Där kunde man göra de mest hemska fynd. Det var  ju både 
gamla  likdelar och  gamla  sockerkakor  som  lämnats  kvar  då  de  hade  fått  fly 
hals  över  huvud.  Det värsta var att det hade hittats ammunition då. Det var en 
pojke som hade hittat en granat och så kallade han  ihop en skock pojkar för att 
gå och kolla på den där granaten och, bland annat, träffade han på en pojke som 
kom  ifrån en familj som bara hade  fått ett barn och det var den här pojken och 
honom lockade de också med sig till skogen. Vi hade hämtat pappa på tågstation 
och när vi kom tillbaka märkte vi genast att något hade hänt. Så fick vi höra att 
pojkarna hade  börjat  leka med handgranaten  och  den  hade exploderat. Tre av 
pojkarna hade  dött på  fläcken, bland  andra, den här pojken  som  familjen  fått 
när  de  var  i  fyrtioårsåldern.  Pappan  hade  vaggat  honom  och  undrat  om  det 
ändå  inte var  lite  liv  i honom. Det var det  ju  inte. Sen  var det begravning. Min 
mamma skulle  läsa en dikt, men hennes stämma brast. Det var en hemsk upple‐
velse. Sådana lekar hade vi för oss. Det var ju kittlande. Mycket utomhuslekar.170 

Inga‐Britts  lekplatsbeskrivning  är  dramatisk.  Lekplatsen  återges  som  skyttegravar,  någon‐
stans  i Karelen,  bland fynd av likdelar,  matrester  och ammunition. Allt börjar som spännande 
lek, men slutar i tragedi då tre pojkar avlider efter lek med granat. Trots det hävdade Inga‐Britt i 
den fortsatta intervjun att lekplatsen till övervägande del upplevdes som en plats för välbefin‐
nandet, framförallt på grund av de positiva  inslagen, i form av spänningen och kittlingen över 
att vara på den förbjudna platsen. 

Ett  fåtal  skildrade  platser  för  väl‐  och  illabefinnandet  har,  likt  citatet  ovan,  inslag  av 
motsatser i sig, men har trots det upplevts som än det ena eller det andra på ett övergripande 
vis. Det hela tycks vara en fråga om vilken eller vilka upplevelser som har störst betydelser och 
därmed får den totala upplevelsen att väga över i positiv eller negativ riktning. 

Den ålderbundna egenskapen hos väl‐ och  illabefinnandets platser bjuder även  på  tonårs‐
platser. Deltagarnas  beskrivningar  av  tonårens  platser  vittnar  om att gamla platser byts mot 
nya. Lekplatserna blir färre, i alla fall inför andra. Berit fortsatte dock att leka med dockor i ton‐
årsrummet med sin kompis men då under täcken så ingen kunde se dem.171 

Tonårens  andra  och  nya  platser  följer  förändrat  socialt  spel  till  följd  av  fysio‐psykologisk 
utveckling. Skildringarna vittnar om kärleksplatser och  sociala platser. De är  främst offentliga. 
Exempel på sådana är bio, caféer och danslokaler. Återigen får  Inga‐Britts platsbeskrivning stå 
exempel. 

I: Jag tänkte att om man zoomar in på någon av de här platserna i  

Helsingfors. Var det någon speciell plats som var betydelsefull för dig? 

Ud: Jo, Fatzers Café åt vi glass och spanade efter pojkar och skridskobanan där vi 
åkte  till Alice‐Babs  till  skrapande grammofon  från usla högtalare och det var  ju 
också… då började också det här  intresset  för pojkar. Men det  var  ju  kolossalt 
oskyldigt på den tiden så man hade ju inte direkt några andra tankar än  att man 

                                                            
170   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
171   Intervju 10. Intervjutid: 3 timmar. 
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skulle  få  åka  skridskor  så  här med  armarna  i  kors  eller någonting. Skridskoba‐
norna i närheten där jag bodde var ju populära platser….172 

Fatzers Café utmålas som en positivt upplevd plats där Inga‐Britt och kompisen åt glass, men 
också betraktade killar.  I Helsingfors fanns också en skridskobana som tjänstgjorde som oskyl‐
dig mötesarena för pojkar och flickor. 

Vuxenlivets platser  kännetecknas å  sin  sida  framförallt av  ansvar. Kurts redogörelse  nedan 
handlar  just  om en  sådan  plats.  I  skildringen  ges  förklaringar till varför han bytte arbetsplats, 
trots att bytet medförde sämre lön. Chefsjobbet som var knutet till den specifika arbetsplatsen 
och som  i realiteten  innebar tvåskiftsarbete kom att bli alltför  fysiskt och psykiskt betungande 
för honom.  T ill slut  fick Kurt hjärtinfarkt och han bytte därför  jobb. Han gjorde det också  för 
familjens  skull.  Som  chef  och  ständigt  på  jobbet  var han  sällan  hemma hos  fru och barn. En 
plats som till en början upplevdes som en plats för välbefinnandet med  stora  utmaningar  för‐
vandlades  över  tid  till  en  plats  för  illabefinnandet,  på grund av alltför stort ansvar. Så här  löd 
hans framställning: 

Då bytte jag jobb. Det gjorde jag för familjens skull. Det hade inte gått att fortsät‐
ta. Allt därnere gjordes ju i tvåskift och jag arbetade i princip tvåskift. Det innebar 
att jag ofta gick till jobbet klockan sex på morgonen och gick hem strax efter fem 
när andra skiftet började och sen hade man kanske  inte  tillräckligt med  jobb åt 
gubbarna. Sen  framåt sju var det dags att åka ut  till verkstaden  igen. Det var  ju 
alltid några problem. De kunde ju inte bara gå runt och driva. Det var ett slit.173 

I samband med att barndomens och  tonårens platser har skildrats som en mosaik av olika 
platser har arbetsårens platser främst varit arbetsplatser, såvida undersökningsdeltagarna inte 
har  varit  arbetslösa. Hemmet, med  eventuell  fru/make och barn,  förekommer också. Under 
arbetsåren  har sammanfattningsvis lekens och kärlekens platser bytts ut mot olika ansvarsfyll‐
da platser, exempelvis hemmet med ansvar för barn och boende, arbetsplatsen med ansvar för 
yrke och inkomst, etcetera. 

Den åldersbundna egenskapens sista del utgörs av pensionärsårens platser. Dessa har  inte 
skildrats lika entydigt som övriga. Likväl framträder ett förhållande mellan plats och hälsa. Anta‐
let samtida konfronterade platser har varit oförändrat eller till och med ökat om deltagarna har 
haft hälsan  i behåll. Berörda deltagare har insett att det är bäst att passa på att leva och vidga 
sina geografiska vyer  innan  ålderdomens krämpor  kommer.  I motsatta  fall, det  vill  säga  i  fall 
av försämrad hälsa har vanligtvis antalet samtida platser minskat, till följd av fysiska och psykis‐
ka  hinder. Det  finns  otaliga  beskrivningar  om  hur  världen  har  krympt för den sjuke174, men 
också för närstående. Så här sade Per‐Erik: 

Nu  finns det  inget. Hit är man  tvångsförvisad. V i var  i  sommarstugan 2000 och 
så kom vi hem. Då slog det till. Då fick min fru stroke. Hon fick ju afasi efter  det. 
Sen  har  det  fortsatt  hela  tiden,  proppar  hela  tiden. Hon  har  ju repat  sig  efter 
de  där, men  sen  kommer en  ny. Nu  sitter  hon  ju  i  rullstol också. Jag får hjälpa 
henne så gott jag kan. Vi hade ju en kåk, men då gällde det att hitta en servicelä‐
genhet. Så här är vi nu.175 

                                                            
172   Ibid. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
173   Intervju 14. Intervjutid: 5 timmar. 
174   Exempelvis  intervju  2.  Intervjutid: 3  timmar  och  30 minuter.  Intervju  11.  Intervjutid: 2  timmar och 50 

minuter. 
175   Intervju 15. Intervjutid: 2 timmar. 
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Per‐Erik beskrev hur det gick till när  frun  fick afasi och hur det  förändrade  livet. Borta var 
ett rikt  liv som egen företagare med villa och husbil.  I husbilen åkte de land och rike runt och 
upplevde nya platser. V id intervjutillfället var antalet platser  i Per‐Eriks  liv  kraftigt  reducerade 
till en, det vill säga servicelägenheten. Längre fram i intervjun återkom han till samma tema: 

Nu går jag aldrig ut. Jag vill inte lämna Lisa. Hon sitter ju här. Hon är beroende av 
mig.  Jag  bryr mig  inte  om  så mycket  nu. Man  har  inga  behov nu.  V i  hade  ju 
planer en gång  i  tiden på att  flytta  till Göteborg och öppna eget. Men det är ju 
fantasier. Det ångrar jag inte nu.176 

Servicelägenheten  var  en  plats  för  omvårdnad.  Där  hade  Per‐Erik  huvudrollen. Det var 
han som tog hand om frun, Lisa, och han ville inte lämna henne. Han upplevde situationen som 
betungande. V id  intervjutillfället  var  han  tydligt  frustrerad över  situationen.  Han  kände  sig 
bunden till den  isolerade platsen. Per‐ Erik antog att servicelägenheten förmodligen var Lisas 
sista plats  före döden. Skildringen är bitter. Före  insjuknandet  i afasi hade han och Lisa  långt‐
gående planer på att flytta till Göteborg och starta ett nytt företag, men de planerna krossades. 

Per‐Eriks  redogörelse  är  ett  exempel  på  reducering  av  antalet  konfronterade platser  på 
ålderns  höst. Andras  beskrivningar handlar mer  om  förlust  av  fokus och avskrivning av inne‐
håll. Annas platsbeskrivning får stå exempel: 

Balkongen är underbar. För att det har  ju varit min oas. Det är skönt. Det är ett 
extra rum, med underbar utsikt över hela området och skogen och åkrarna  för‐
stås. Jag har  ingen  sommarbostad, men  jag undrar  vad  det  är för  skillnad. Och 
just  det här har  nog  varit  väldigt  viktigt  i mitt  liv,  dels det att  jag har  fått vara 
behövd så många gånger. Det har alltid varit några som har behövt mig, utan att, 
hur ska jag säga. Utan att det har varit tvång på något vis. Och sen när man inte 
längre kan vara så mycket tillsammans med människor och  inte behövs av dem, 
va. Då blir djuren viktiga. Att  och  sen när man  inte  heller  har dem  då  övergår 
det  till blommor och växter och sådant. De behöver en. De har jag här.177 

Annas  platsbeskrivning  vittnar om hur  platsreduceringen  i hennes  fall  är  relaterad  till  att 
vara behövd. Behövdheten gick,  i kronologisk ordning, från människor och djur i hennes  när‐
het till växterna  på hennes balkong. Balkongen  var  hennes nutida plats för välbefinnandet. 

För andra undersökningsdeltagare tycktes världen minska i takt med att nyfikenheten redu‐
cerades. Allt färre saker intresserade dem.178 Platsreduceringen har även skildrats hand  i hand 
med avklingad ork. V issa undersökningsdeltagare har sökt förklaring i erfarenheten, eller som 
Per‐Erik sade: ”Jag är fullärd”.179 

Sammanfattningsvis visar platsbeskrivningarna att antalet platser  för väl‐ och  illabefinnan‐
det vanligtvis vidgas i takt med åldern, i både kvantitativ och kanske också kvalitativ bemärkel‐
se,  för att på ålderns höst minska. Det här  gäller givetvis  inte  alla.  Jan,  som  vid  tillfället  för 
intervjun,  hade  hälsan  i  behåll,  upplevde  inte alls  pensionärsåren som  ett  förminskande  av 
plats, utan snarare som  tvärtom. Pensionärsåren förvaltade han och  frun väl. De hade precis 
flyttat in  i den nyrenoverade sommarstugan. Flytten sågs som inledningen på ett nytt och rika‐
re liv och en nyvunnen frihet.180 

                                                            
176   Ibid. 
177   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
178   Exempelvis intervju 18. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
179   Intervju 15. Intervjutid: 2 timmar. 
180   Intervju 3. Intervjutid: 5 timmar. 
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KLASSBUNDNA 
Den  klassbundna  egenskapen  hos  väl‐  och  illabefinnandets  platser  är  den  sista  tydligt 
bundna egenskapen, funnen  i undersökningsdeltagarnas platsbeskrivningar. Egenskapen an‐
tyder att det  finns platser  för  väl‐ och  illabefinnandet som enbart särskilda samhällsklasser 
har tillträde till. 

De få klassbundna platser som undersökningsdeltagarna har lyft fram i platsbeskrivningarna 
är kanske  främst yrkesplatser, exempelvis  industrigolvet med  lägre  status  än  tjänstmannaav‐
delningen, med anledning av att det erbjuder lägre lön och inbegriper högre grad av manuell 
insats samt kräver lägre utbildning. 

Då  exempelvis  Sven  jobbade  som  industriarbetare  hade  han  vanligtvis  inget tillträde  till 
tjänstemannaavdelningen  på  övervåningen.  Han  mindes  emellertid  ett  tillfälle  då  han  var 
tvungen att besöka avdelningen: 

Det var en helt annan våning med folk i slips och sådant. Jag kände hur de tittade 
snett på mig som om jag vore en apa eller något. Där hörde inte jag hemma. Det 
är ett som är sant.181 

Sven  skildrade  känslan  av  att  inte  vara  välkommen på  tjänstemannaavdelningen. Han  var 
arbetare och hörde, så att säga, inte hemma där. Han hörde hemma på industrigolvet. På ar‐
betsplatsen fanns en negativt upplevd platsbunden klassatmosfär. Ingemar beskrev också den 
platsförankrade klassbundenheten: 

Jag var väl åtta när vi flyttade till det där stället. Någonting jag hade läst fick mig 
att kläcka ur mig första gången jag såg kåkarna dit vi skulle flytta: ”Näh, va fan här 
har de ställt statarlängorna på höjden! Det finns  ju några hemska hus, Fridhem. 
Det var tyvärr så att man hade sanerat stora delar av Linköping. Så det hamnade 
mycket problemfamiljer på ett och samma område. Det blev ett underklassområ‐
de. Där bodde  det mycket  skit, mycket  problemfamiljer  och  mycket  studenter 
som delade  lägenheter. Där bodde tre‐fyra  stycken  i  en  lägenhet.  På  andra  si‐
dan  vägen  fanns  villakvarteren eller  rikemanskvarteren.  De  tyckte  säkert  inte 
om  att  vi  sprang  runt  och busade. Det fanns  ju  ingen TV på den här tiden. Jag 
har till exempel varit med och spelat hartsfiol. Det roligaste var ju att det kom ut 
en ilsken gubbe och sprang efter oss.182 

Ingemar flyttade  tillsammans med  sin mor och alkoholiserade  far  till Fridhem när han var 
åtta år. Deras gamla och omoderna bostad med utedass hade rivits. Fridhem var standardmäs‐
sigt bättre, med rinnande vatten och vattentoalett, men platsen kom att bli ett bostadsområde 
för problemfamiljer. Det blev ett underklassområde.  Bostäderna  var  trångbodda med  alltför 
många  invånare per lägenhet. Med tanke på situationen i området så är det kanske logiskt att 
tro att  Ingemar upplevde platsen  som enbart negativ, men så är  inte  fallet. Tvärtom beskrev 
han platsen främst i positiva ordalag, som en plats med en tilltalande social atmosfär och där 
olika gäng hittade på olika aktiviteter, ofta till de vuxnas förtret. 

Ingemar berörde den  platsförankrade  klassbundenheten, dels  då  han  pekade ut  Fridhem 
som  ett  underklassområde  och  dels  då  han  angav  villakvarteren  på andra sidan vägen som 
överklassområden. 

                                                            
181   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
182   Intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
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TEMATISKA 
Väl‐ och illabefinnandets platsers övergripande meningsfulla, spatiala, temporala och bundna 
egenskaper är alla underställda allomfattande tematiska egenskaper. När undersökningsdel‐
tagarna direkt och  indirekt har belyst någon av föregående egenskaper  hos  väl–  och  illabe‐
finnandets  platser  har  de  också  berört  antingen  naturen,  det  sociala,  kulturen,  kroppen 
och/eller aktiviteten som tema. 

De  fem  tematiska egenskaperna är olika  ingredienser eller platsliga dekorationer  som un‐
dersökningsdeltagarna har angett som betydelsefulla i skildringen av väl‐ och  illabefinnandets 
platser. Fokus har alltså legat på ett av temana eller en kombination av dem. 

NATUREN 
Naturen är nog det vanligast  förekommande och mest  framträdande  tematiska egenskapen 
i  undersökningsdeltagarnas  platsbeskrivningar.  Naturen  består  av  ting  skapade  av  och 
sprungna ur den geofysiska  jorden, Tellus. Platser med naturtema kan  i sin tur kallas för na‐
turplatser.  I  platsbeskrivningar med  naturtema  har  alltså  undersökningsdeltagarna  försökt 
rekonstruera  upplevelser av  naturgeografin,  såsom  berg,  förkastningar, dalar,  slätter,  väder, 
etcetera, men också biologiska ting och processer, såsom skog, djur, biologiska kretslopp och 
så vidare. 

Nedan  får vi  stifta en ny bekantskap. Gunnar beskrev sig  själv  som en naturälskande  man 
med  brett  musik‐  och  motorcykelintresse.  Så  här  skildrade han  sina upplevelser av Söder‐
manland: 

Det  var  ett  speciellt  fint  landskap  i  Södermanland. Den  blandade naturen med 
björkbackar  och  fina  sädesfält  och  brukad  jord  och  olika  skogar,  säg typ  gam‐
mal  skog  och  ansad  skog.  Tyvärr  är  det  alldeles  för mycket  nu  av kallhyggen 
och sådant,  maskinerna  som  förstör  och  ställer  till.  I  en  del skogar kan man 
knappt gå  in  i för det  ligger så mycket bråte och skit och djupa spår så man kan 
knappt kliva. Det fina var det öppet landskap, mycket sjöar och ja. Det blir en viss 
atmosfär.  Dels  blir  luften  behagligare. Det  blir  dimma.  Just  det  att  gå  upp  en 
höstdag när dimman ligger över sjön och stå och lyssna till sjöfåglar och kanske se 
rådjur  som  tittar  fram. Det  har  attraherat mig,  så  naturupplevelser.  Jag  fick  ju 
växa  upp med  kor  och  tjurar och  sånglärkan  som drillade när  jag mjölkade kor 
klockan  fyra  på morgonen.  Allt  det  där  kommer  tillbaka  på  äldre  dagar.  Då 
upplevde  jag inte det så märkvärdigt, men nu!183 

Av redogörelsen att döma upplevdes Södermanland som positivt av Gunnar. Björkarna, sä‐
desfälten, den brukade  jorden, men också urskogen och den ansade skogen tilltalade honom. 
Det fina ansågs också var det öppna landskapet med sjöar, den behagliga  luften och upplevel‐
sen av att se vilda djur. Dagens kalhyggen och sly behagade honom  inte alls. Som  framgår av 
platsbeskrivningen är det  inte bara naturgeografin som  ingick  i naturupplevelsen utan också 
biologin, i det här fallet växter och djur. 

Gunnars skildring är centrerad kring naturen, men den  illustrerar samtidigt att flera teman 
ofta förekommer tillsammans i platsbeskrivningarna. I Gunnars framställning figurerar förutom 
naturen också kulturen som tema. Observera att han beskrev den av människan tuktade och 
kultiverade naturen, den brukade jorden, ansade skogen samt kalhyggena. 

                                                            
183   Intervju 9. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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Likt  Inger184 poängterade Gunnar att naturupplevelserna har blivit viktigare på äldre dagar. 
Som barn upplevdes  inte naturomgivningarna som  speciella. De  togs för  givna  i  den  dagliga 
konfrontationen. Men  i efterhand och  i  jämförelse med andra platsupplevelser tycks Gunnar 
ha omtolkat Södermanlands betydelser i positiv riktning. 

Gunnars platsbeskrivning är också intressant ur ett sinnesupplevelseperspektiv. Likt andras 
skildringar är  redogörelsen  i  första hand en beskrivning av syn‐, följt av hörselupplevelser. Sy‐
nen är vanligtvis det  sinne med  vars  hjälp  deltagarna  har  nått  längst  ut  ifrån  sina  kroppar, 
följt  av  hörsel‐,  lukt‐,  känsel‐ och  smaksinnet. Synintrycken är  tydliga  i Gunnars betraktelse, 
exempelvis då  han  refererade  till  upplevelsen  av  att  ”se  rådjur  som  tittar  fram”. Att ”lyssna 
till  sjöfåglar”  hänvisar  på  motsvarande  vis  till  hörselupplevelser.  Luktupplevelserna  hittas  i 
framställningen av den behagliga luften kring det öppna  landskapets sjöar. Känsel‐ och  smak‐
upplevelser saknas dock i platsbeskrivningen. 

DET SOCIALA 
Näst  efter  naturen  är  nog  det  sociala  temat  den  mest  framträdande  tematiska egenska‐
pen  i platsbeskrivningarna. Det  sociala  temat  kommer  till uttryck  i olika  former av beskriv‐
ningar av en upplevd social verklighet, knuten till en given fysisk plats. Det är alltså upplevt 
sociala platser, med geografisk förankring, som dessa försök till rekonstruktioner hänvisar till. 

Precis som andra tematiska platser för väl‐ och  illabefinnandet är många sociala platser gi‐
vetvis  gemensamma, exempelvis  hemmet,  skolan,  arbetet, affären,  etcetera, men många  är 
också mer  eller mindre  avvikande.  Olika människor  rör  sig  i  olika  sociala  sammanhang och 
därmed också på olika platser. Undersökningsdeltagarna har därför, i viss mån i alla fall, aparta 
erfarenheter av sociala platser. För Sven var exempelvis raggarbilen en positivt upplevd social 
plats. Så här beskrev han den: 

I: Kan du nämna någon må‐bra‐plats under arbetsåren? 

Ud: V isst  kan  jag det. Men…. Hur  ska  jag  säga? När  jag var yngre hade  jag bil. 
Jag  åkte  raggarbil.  Jag  var  väl  en  gammal  raggare.  Idag  finns  det  väl mest 
blöjraggare. Man  kom ut med  kompisar. V i hade  ett  litet  gäng. V i  var ute och 
åkte  lite överallt. V i samlades  i gäng. V i drack mycket, lyssnade på musik, lite av 
varje. Det var rätt roligt.185 

Sven  kallade  sig  raggare. Hans  sociala umgänge bestod mestadels  av  andra  raggare.  Själv 
positionerade  han  sig  som  en  gammal  raggare  till  skillnad  från yngre,  så  kallade  blöjragga‐
re.  Det  sociala  umgänget  eller  raggarlivet  hade  en given mobil plats, med andra ord raggar‐
bilen. Det var där han umgicks med gänget, drack alkohol och  lyssnade på musik. Sven  fram‐
ställde det som en plats för välbefinnandet.186 

Raggarbilen är inte bara ett exempel på en socialt mobil plats, utan också ett exempel på en 
subsocialt mobil plats, det vill  säga en mobil plats  i det socialt fördolda. Under den  fortsatta 
intervjun berättade nämligen Sven att raggarbilen flera  gånger  användes  för  kriminell  aktivi‐
tet,  framförallt  för  transport  av  stulna varor. I samband med det gällde det att hålla sig borta 
från offentligheten och i synnerhet Polisen. I Svens redogörelser återfinns ett flertal andra sub‐
sociala platser som har tett sig som kulisser i hans trassliga liv, bland annat en knarkarkvart.187 

                                                            
184   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
185   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
186   Ibid. 
187   Ibid. 
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De  tydligaste  kontrasterna  till  Svens  subsociala  platser  är  nog Gertruds socialt kristet orien‐
terade platser, såsom kyrkor och församlingshem.188 

KULTUREN 
Den tematiska egenskapen hos väl‐ och illabefinnandets platser, i form av kulturen, hänvisar 

till platsförlagda ting som människan har skapat. 

En av Inga‐Britts platser för välbefinnandet var en utemöbel som påminde om en gunga och 
i vilken fyra människor kunde sitta mittemot varandra. Den ansågs vara en av sommarstugans 
viktigaste  ingredienser  för  välbefinnandet.  Inga‐Britt tillfrågades om betydelsen av dess  geo‐
grafiska  positionering  och  hon  svarade  att placeringen  på  fastighetens  framsida  är  avsiktlig. 
Meningen var att gungan skulle vara det första som gäster skulle se innan de välkomnades in i 
den. Det var förresten i samma möbel som intervjun initierades i. 

I: Varför nämner du gungan som viktig plats eller vad betyder den för dig? 

Ud: Den  betyder mycket.  Jag  sitter  gärna  här  i  gungan. Gungan  är  jättetrevlig. 
Samvaron.  Den  här  gungan  har  en  trevlig  historia  bakom  sig. När vi var barn 
brukade vi besöka en  grannfru  som alltid  tog emot  främmat  i gungan och hon 
bjöd alltid på saft och bullar eller kaffe och stannade upp en stund. Då satt vi en 
stund  i en  sådan här gunga. Sedan när  jag var hos min dotter och hennes man i 
Finland såg vi på ett sådant där stort varuhus en sådan här gunga utanför. När de 
kom och hälsade på sedan så hade de köpt en gunga åt mig. På midsommaraf‐
tonen satte de  ihop den åt mig. Så nu för  jag vidare traditionen. Alla mina vän‐
ner får först sätta sig där och ta en drink eller kaffe eller vad som råkar passa.189 

Gungan  hade  också  en historia  som  levde  vidare. Den  liknade  grannfruns  gunga,  i vilken 
grannfrun tog emot gäster. Den traditionen förde alltså Inga‐Britt vidare. 

Gungan som har skapats av människohand kan förstås som en kulturplats i sig, i vilken gäs‐
ter trädde in. Den kan jämväl förstås på grundval av dess sociala betydelser som den plats där 
Inga‐Britt tog emot sina gäster och byggde sociala nätverk på. 

KROPPEN 
I: Varför var backen en må‐dåligt‐plats? 

Ud: Det  var  en  djävulsk  backe. Varenda  gång  jag  gick  där  så  värkte mina ben. 
Det  enda man  tänkte  på  när man  såg  den  var  att  nu  gör  det  ont. Det var en 
backe jag försökte undvika. Men det gick ju inte alltid.190 

Barbros  ben  värkte då  hon  besteg den  beskrivna  backen.  Så  fort  hon  såg  den visste hon 
att  den  skulle  plåga  henne.  Hon  försökte  hålla  sig  därifrån,  men  det  lyckades  inte alltid.  I 
redogörelsen  lyfts  kroppen  på  den  specifika  platsen  fram,  i  värken  då  Barbro  besteg  den. 
Backen framstår som en plats  för  illabefinnandet med ett kroppstema. 

Att det  i en del platsbeskrivningar,  likt Barbros ovan,  förekommer en kroppstematisk egen‐
skap kan på en och samma gång tyckas både underligt och självklart. Det kan anses egendom‐
ligt med tanke på att undersökningsdeltagarnas uppdrag har varit att försöka rekonstruera plat‐

                                                            
188   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
189   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
190   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 



65 

ser  för väl‐ och  illabefinnandet. Därmed kan skildringarna enbart förväntas handla om upple‐
velsen av den fysiska omvärlden. Å andra sidan kan det anses självklart, med tanke på att med‐
vetandet når plats via den fysiskt förankrade och rörliga kroppen i upplevelser fångade av syn‐, 
hörsel‐,  lukt‐,  smak‐ och  känselsinnen. De  direkta  upplevelserna  tillskrivs  i sin  tur mening av 
individen, medvetet eller omedvetet. Med andra ord  är det  i kroppen som deltagarna, fysiskt 
sett, har befunnit sig på plats, upplevt och gett plats mening. Mot den bakgrunden är en exklu‐
dering  av  kroppen  absurd.  Vanligtvis  innehåller  platsbeskrivningarna  sålunda  alltid  ett  visst 
mått av kroppstema, med kroppen i förgrunden som i Barbros exempel eller i bakgrunden som i 
Inga‐Britts socio‐kulturellt geografiska beskrivning ovan, med kroppen sittandes i gungan och via 
densamma upplevandes gungan. 

I platsredogörelserna har kroppen vanligtvis visat sig som olika platsförankrade kroppsställ‐
ningar. Det har  rört  sig om platsbundna kroppspositioner,  som exempelvis  sitt‐ eller sovställ‐
ningar  i hemmet eller ståställningar på  bussen.  Plats har  i de  fallen, på  ett eller  annat  sätt, 
tvingat deltagarna att uppmärksamma kroppen, exempelvis  i  smärtan,  i  träningsvärken eller i 
sensationen av att kroppsdelar har somnat, etcetera. 

AKTIVITETEN 
Avslutningsvis har väl‐ och  illabefinnandets platser också ett aktivitetstema. Flertalet under‐
sökningsdeltagare har valt att framföra aktiviteten eller händelsen på plats som det betydel‐
sefulla. Unikt för aktiviteten, som tematisk egenskap, är också att den alltid har något av fö‐
regående tema i sig. Aktiviteten utspelar sig sålunda på plats i naturen eller i det sociala eller 
i kulturen eller  i kroppen eller  i en  blandning. Men  till  skillnad  från  de  renodlade  temana 
ovan,  som  kan  liknas  vid  stillbilder  av  plats  som  exempelvis Gunnars  redogörelse  av  det 
öppna  landskapet  i Södermanland som natur‐ och kulturplats, så är aktiviteten en temporal 
process som utspelar sig på plats. Fokus  ligger sålunda  i första hand på det som utspelar sig 
på plats. Evas platsbeskrivning får belysa förloppet: 

I: Men hur kommer det sig att julfesten på skolan är så viktig i ditt liv? 

Ud: Jag träffade min man där. Jag var i den klassen som skulle hålla i julfesten det 
året  på  skolan  och  då  sprang man  omkring  och  hjälpte  till. Men då var det en 
kille som  jag kände som ville att  jag skulle sitta bredvid honom och då satt min 
man  bredvid mig.  Så  det  var  den  här  killens  förtjänst  att  vi  träffades.  V i  satt 
bredvid varandra och  sedan gick vi faktiskt hem tillsammans.  Jag tyckte han var 
snygg. Det var en kemisk reaktion. V i blev väldigt förälskade i varandra. Han var 
väl ganska blyg och han kom från landet. V i har varit tillsammans hela tiden i alla 
år. Jag var ju bara 14 år. Det är över 50 år sedan.191 

Eva beskrev hur det gick till när hon träffade sin make. De kom att sitta bredvid varandra på 
skolans  julfest.  Efter  det  blev  de  ett  par.  Det  sociala mötet  som  en central aktivitet är det 
viktiga  i beskrivningen. Det är inte en exposé av en social plats av samma slag som exempelvis 
Svens skildring ovan. I Svens raggarbil hade en rad olika möten och aktiviteter utspelat sig un‐
der ett antal år och det var bilen som symbol för en social gemenskap som stod  i förgrunden. 
Platsen  i Evas skildring har istället fått sin speciella  innebörd av en i tiden enskild händelse, en 
tillfällig och positiv aktivitet som visade sig bli avgörande för hela hennes framtida liv. Eva  för‐
knippade skolans  julfest med det kärleksfulla mötet med maken. Evas kärlek  till  livskamraten 

                                                            
191   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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löper för övrigt som en röd tråd genom hela hennes livsberättelse. Mot den bakgrunden fram‐
står skolans julfest som en extra betydelsefull social aktivitetsplats i hennes liv. 
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KAPITEL 4 

VÄL‐ OCH ILLABEFINNANDETS  
PLATSERS TILLSKRIVNA MENINGAR 

 
Egenskaperna hos väl‐ och  illabefinnandets platser har via ett objektperspektiv grupperats, 
relaterats till varandra, beskrivits och analyserats. Bland annat har platsernas meningsfullhet 
lyfts fram som en särskilt betydelsefull egenskap, som löper som en röd tråd genom hela av‐
handlingen.  I det här kapitlet behandlas  innehållet  i meningsfullheten. Det görs genom ett 
anlagt  subjektperspektiv  (se  kodning,  tolkning,  analys och  teoribildning). Kapitlets  behand‐
lingsområde är väl‐ och illabefinnandets platsers tillskrivna meningar. 

Redan här kan nämnas att väl‐ och  illabefinnandets platsers meningsfulla innehåll eller till‐
skrivna meningar har visat sig i sju motsatsbetydelser och specifikt såsom: vitala och sjuka, na‐
turliga och onaturliga, estetiska och oestetiska, gemenskapsfyllda och gemenskapslösa, harmo‐
niska och disharmoniska, hemlika och främmande samt fria och ofria meningar. Kapitlet avslu‐
tas med en övergripande  tolkning av dem  i närande respektive tärande termer samt med en 
diskussion om behovens och viljornas roll i meningstillskrivandet. 

VITALA OCH SJUKA 
En del undersökningsdeltagare  har tillskrivit väl‐ och illabefinnandets platser vitala respektive 
sjuka meningar. Sådana platser kallas fortsättningsvis vitala och sjuka platser. Så här svarade 
Barbro på min direkta fråga om välbefinnandets platser under arbetsåren. 

I: V i  har  ju pratat om en  del må‐bra‐ och må‐dåligt‐platser  i din barndom och 
under tonåren. Fanns det några må‐bra‐platser under arbetsåren? 

Ud: Ja, vet du, jag var både ledare och ordförande i olika gymnastiksällskap, hela 
köret. V i  var på Vasahallen. Där höll  jag  till.  Jag  kommer  från  ett pass alldeles 
nyss.  Så  jag  ger mig  inte!  Jag mår bra  av  det!  Jag mår  fysiskt och psykiskt  bra 
av  det.  Om  jag  inte  får motionera  i  hallen mår  jag  psykiskt dåligt.  Det  är  väl 
adrenalinet,  eller  vad  tusan  det  är.  Ett  sätt  att  släppa tankar.  Om  jag  säger: 
min  man  är  borta  när  jag  motionerar!  Ett  sätt  att  ladda batterierna.  Jag  får 
tillbaka energi, känner mig stark.192 

I Barbros platsbeskrivning skildras Vasahallen som en plats för välbefinnandet. Skälet är dess 
tillskrivet vitala meningar som kommer i uttryck i resultaten av motionen på plats, det vill säga 
adrenalinkicken, men också den fysiska och psykiska flykten från maken. De vitala eller revitali‐
serande innebörderna av motionen bör nämligen ses mot bakgrund av att Barbro avskydde att 
ta hand om sin sängliggande och vårdkrävande make  i hemmet. Vasahallen  framträder därav 
som en  livsviktig ventil, där Barbro kunde  ladda batterierna och  få  tillbaka energi och  styrka, 
inför  den  fortsatta  samvaron med maken. Vasahallen  framträder dessutom  som en plats  för 

                                                            
192   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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revolt,  för där kunde hon för en stund ignorera makens krav och istället tillfredsställa sina egna 
behov och viljor. 

I Barbros platsbeskrivning ovan  är den  vitala platsen en  kulturplats. Vanligare är  dock  att 
de vitala platserna är olika naturplatser, exempelvis svampskogar.193 

Likheten mellan alla skildrade vitala platser är att de har ansetts ge undersökningsdeltagar‐
na nya krafter på olika vis. T ill och med värk har  i vissa fall sagts  försvinna  i mötet med  vitala 
platser. Att  vistas  på  vitala  platser  har  alltså skildrats som en process i vilken styrka har åter‐
fåtts. Med andra ord tycks de ha revitaliserande eller stärkande innebörder.194 

Motsatsen  till  platser  för  välbefinnandet med  tillskrivet  vitala  innebörder  är platser för il‐
labefinnandet med tillskrivet sjuka innebörder. Sådana och så kallade sjuka platser har vanligtvis 
utmålats som fysiskt besvärliga. I vissa fall har de även ansetts orsaka sjukdom. Inga‐Britts plats‐
beskrivning nedan är ett exempel på en redogörelse av en sjuk plats: 

I: Fanns det någon speciell plats där du mådde riktigt dåligt under arbetsåren? 

Ud: Jag mådde dåligt i våra arbetsrum… på senare år. Det var ett sjukt rum. Först 
var  det  väldigt  bra  luftkonditionering  och  svalt  på  sommaren  och  lagom 
varmt på vintern. Men sedan kom de där oljekriserna och det visste jag inte för‐
rän efteråt och jag sa att ”det har hänt någonting. Vad som har hänt  vet  jag  inte 
men  luftkonditioneringen måste  ha  gått  sönder”. Och  vi klagade  för  fastighets‐
skötaren men han  bara  slog  ifrån  sig  att det  var  ingenting. Men  sedan  fick  jag 
höra att de hade minskat  friskluftsintaget till hälften eller något sådant. Dessut‐
om  sa  jag många  gånger  att  ”de där  rören  som  luften  går  igenom  skulle  jag 
inte  vilja  se”.  De  var  säkert  fulla  med mögel och sådant och det kände man. 
Det var svårt att andas och flera av oss fick huvudvärk. Det var inte bra.195 

Inga‐Britt  hävdade  att  arbetsplatsen  var  sjuk,  i betydelsen dåligt  ventilerad och möjligtvis 
även mögelangripen. De platsförankrade  förhållandena ansågs  i sin  tur göra henne och kolle‐
gor  sjuka. Hon  trodde att minskat  luftintag till  följd  av ekonomiska besparingar under  1970‐
talets oljekris hade satt igång de sjukdomsalstrande processerna. 

För andra undersökningsdeltagarna har sjuka platser  inte varit sjuka  i sig, utan enbart  an‐
setts  generera  upplevelser  av  sjukdom.  Det  kan  vara  olika  hinder  på plats som alstrar sjuk‐
domsupplevelser. Exempelvis beskrev Anna hur  vissa offentliga  platser  fick  henne  att  känna 
sig  sjuk. Anledningen var att  de  saknade hörslinga eller hade fel typ av glödlampor eller rym‐
de alldeles för många människor. Hindren på platserna påminde henne om sin hörsel‐, syn‐ och 
funktionsnedsättning, men också  sårbarhet, ofullständighet och  i  förlängningen sin ålder. För 
henne  var  alltså  platser  som  framtvingade naturliga  ålderstecken  synonymt med  sjuka  plat‐
ser.196 

Vitala  och sjuka platser  kan anses  tangera  hälsosamma  och  ohälsosamma platser, såsom 
begreppen vanligtvis används  i annan  forskning, men  skillnaderna är grundläggande.  I  sådan 
forskning studeras inte som här människors meningstillskrivande och meningsskapande aktivi‐
teter, utan  statistiska  samband mellan olika rumsvariabler som förmodas kunna påverka män‐
niskors fysiska eller mentala hälsa. 

                                                            
193   Intervju 20. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
194   Ibid. 
195   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
196   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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NATURLIGA OCH ONATURLIGA 
Väl‐ och illabefinnandets platser har också tillskrivits naturliga respektive onaturliga meningar 
av undersökningsdeltagarna. Sådana platser kommer  fortsättningsvis att kallas  för naturliga 
och onaturliga platser. 

I  redogörelsen nedan  återger Anna barndomsminnen  av hur hon  tillsammans med mam‐
man  bevittnade  åskväder  och  norrsken,  nattetid.  Väderfenomenen  upplevdes  naturliga.  De 
ingav en känsla av välbefinnande. De starka barndomsupplevelserna resulterade i sin tur  i livs‐
långa vanor av att njuta av månen och stjärnorna under molnfria kvällar. 

I: Har du några minnen från ditt barndomshem? 

Ud:  Ett  annat  starkt minne  från  vårt  torp  är  när  åskan  gick  och mamma hade 
ju  lärt  oss  att  den  inte  var  farlig, men  att man  skulle  ha  respekt  för den,  inte 
springa under stora träd och så. Men, sedan vet  jag att mamma, om åskan gick 
på natten, då satt mamma alltid påklädd och hon hade ytterkläder för oss. Men 
hon var  inte  rädd. Men den kvällen  jag minns var när vi satt på trappan till tor‐
pet och tittade ut över sjön när åskan gick. Det var något alldeles fantastiskt. Man 
såg de där kulorna, ja, blixten. V i beundrade den tillsammans. Sedan var det väl 
också när det var norrsken. Det kommer jag ihåg. Då minns jag att mamma väck‐
te oss och vi  fick gå ut och  titta. V i hörde hur det sprakade. Det är sådana där 
bestående minnen. Jag går gärna ut på balkongen nu om det är en väldigt vacker 
måne eller om stjärnorna syns extra tydligt. 

I: Vad är det som är så speciellt med det? 

Ud: Det är så vackert och det kommer av sig självt. Det är ingen som. Det är äkta 
på något vis. Naturligt. Jag känner glädje i det.197 

I skildringen framstår det naturliga  i väderfenomen på plats som något okontrollerbart och 
något  som  Anna  bara  råkade  ut  för  på  trappan.  Hon  hade  ingen  kontroll över  situationen. 
Anna  involverades ofrånkomligt och påtagligt  i naturens skådespel. Det hade hon  respekt för. 
Även  andra  deltagare  har  snuddat  vid  den  okontrollerbara och  opåverkbara upplevelsen  av 
naturliga platser.198 

Längre fram  i  intervjun kompletterade och  jämförde Anna upplevelsen av naturliga platser 
med en äkta eller oförställd känsla och att vara en del av något större, exempelvis att vara en 
del av naturens kretslopp som fortgår oavsett hennes medverkan eller inte. På naturliga platser 
har alltså vanligtvis naturens processer varit det meningsfulla för deltagarna. 

Men  för Anna  var den naturliga platsen också mer än bara naturmöten. Det framgår om 
hennes livsberättelse beaktas. Anna växte nämligen upp i en stor familj och hennes pappa dog 
tidigt. Mor  var  vanligtvis  upptagen med  att  försörja  och  uppmärksamma Annas  tio  syskon. 
Minnet från trappan är därför även minnet av en naturlig plats på ett helt annat vis. Det var 
minnet av en plats där Anna  för en gångs skull var  riktigt nära sin mor. Att som barn  få vara 
nära sin förälder är som väntat naturligt och en del av naturens processer. Annas platsupple‐
velse är på så vis inte bara orienterad mot naturen, utan också mot det sociala. 

                                                            
197   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare 
198   Exempelvis intervju 3. Intervjutid: 5 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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Onaturliga  platser  förekommer  också  i  undersökningsdeltagarnas  platsbeskrivningar  och 
livsberättelser.  Likt  Annas  naturliga  plats  ovan  har  Annelis onaturliga plats nedan ett  socialt 
tema. 

I: Under tonåren fanns det några må‐dåligt‐platser? 

Ud: Det var det stora huset. Fars hus med 18 rum. Det skulle städas. Det skulle 
vara fint utåt sett. Det var ett skådespel. Ett fruktansvärt skådespel. Det var lång‐
klänning när jag bara var 12/13 år och det var baler och det var middagar. Det var 
väl  inget  för  en  unge!  Det  är  onaturligt.  Ussch,  vad  hemskt.  Huset  står  kvar 
ännu. Det har  jag visat  för mina barn.  Jag brukar berätta.199 

Anneli  utmålade  barndomshemmet  som  en  onaturlig  plats. Motivet hittas  i  det negativa 
förhållandet  till  fosterfar  och  i  hur  han  använde  henne  i  olika  sociala spel. T ill saken hör att 
fosterfar var en högt ansedd person i hemtrakten.  I kölvattnet av det gällde det att hålla upp 
en elegant fasad mot den sociala omgivningen. Anneli användes flitigt  i det spelet. Exempelvis 
tvingades hon  städa det stora huset och på baler och middagar tvingades hon bära  långklän‐
ning. Det tyckte hon inte om. Hon ansåg att det var onaturligt för ett barn i hennes ålder. Läng‐
re  fram  i  intervjun återgav Anneli  barndomshemmet  i ordalag  som  falskt, hemskt, påtvingat 
och  stick  i  stäv med hur det borde vara. Onaturliga platser kan på det här viset  förstås som 
avvikelser från upplevt naturliga processer. 

Att Anneli upplevde barndomshemmet som onaturligt har också sin förklaring i att fosterfar 
regelbundet  våldtog henne  i  hemmet. Övergreppen var  knutna  till platsen. De sammantagna 
erfarenheterna av barndomshemmet har förföljt Anneli genom livet och de har haft betydelse i 
andra spatiala möten. Hon refererade ett otal gånger till den rätta magkänslan  inför olika plat‐
ser och till vad som kändes naturligt, äkta eller inte. Den känslan vägledde henne ofta i valen av 
plats.200 

För  vissa  undersökningsdeltagare  har  onaturliga  platser  visat  sig  på  ålderns höst  i  sam‐
band med  att  kroppen  fallerar.201 Möten mellan  specifika  platser  och kroppen har upplevts 
onaturligt eller stick i stäv med hur det borde upplevas. I den bemärkelsen är onaturliga platser 
snarlika hur vissa sjuka platser har framträtt  i  föregående  avsnitt. De  båda  går  hand  i  hand  i 
fall  då  upplevelser  av sjukdom  upplevs  som  något  onaturligt.  I  andra  fall  är  de  olika.  Sjuka 
platser  är alltså  specifikt  sjukdomsalstrare  eller  så  upplevs  de  som  det,  medan  onaturliga 
platser är mer övergripande då de speglar upplevelser av avvikelser från naturliga processer. 

ESTETISKA OCH OESTETISKA 
Av undersökningsdeltagarna har även estetiska respektive oestetiska meningar tillskrivits väl‐ 
respektive  illabefinnandets  platser.  I  exempelvis  Annas  platsbeskrivning,  i  avsnittet  ovan, 
framstår  åskan,  blixten, norrskenet,  stjärnorna och månen även  som estetiska  ingredienser 
vid torpet. En plats kan alltså ha flera tillskrivna meningar. 

Vad  som  upplevs  estetiskt  och  oestetiskt  på  plats  är  precis  som  fallet med  de andra  till‐
skrivna meningarna  i stor utsträckning subjektivt, men trots det  finns förvånansvärt många ge‐
mensamma detaljer. Mången estetik har hittats  i naturen och exempelvis har träd, djurliv, berg, 
ängar, kuperade landskap och vatten pekats ut som fina. Så här berättade Inga‐Britt: 

                                                            
199   Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
200   Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. 
201   Exempelvis intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
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I: Vad är det med vatten som får dig att må bra? 

Ud:  Ja,  varför  lägger de ofta  vilohem och  vårdhem och psykiska  anstalter nära 
sjöar? Någon  slags påverkan har det  säkert. Vatten är ett  levande element.  Jag 
tänker på när jag kunde sitta timvis på kullen med utsikt över Kattegatt och låta, 
när det stormade slog vattnet mot klipporna så att det small  nästan  och  stänkte 
lång,  lång  väg.  Det  var  en  sådan  kraft  och  en sådan förändring. Det påverka‐
de väl mitt sinne när det stormade och slet i en och när det var vackert. Havet är 
alltid bättre än sjön. 

I: Varför är havet bättre? 

Ud: Jo, för att det händer mycket mera vid havet. Mycket mera dramatiskt och så 
ser man  ju  lite båttrafik och det  finns outforskade ställen  som man kan  se  och 
fantisera om. Så  jag är  ju uppvuxen på och  alla  sommarställen har varit vid ha‐
vet och det tycker jag är tjusigt. 

I: Kan du ge några fler ord som förklarar varför havet är så betydelsefullt för dig? 

Ud: Det  ingår  i  bastubadet.  Bastu  utan  bad  är  halvbastu  och  sedan  ger  ju ha‐
vet. Om du  tänker dig härifrån  så har  vi  ju  som en ny  tavla varje dag, varje tid 
på dygnet. Du kan  inte ana vilka  solnedgångar som  finns och det är så  vackert. 
Det är så vackert att man kan bli helt salig av att bara sitta här och titta.202 

Under  intervjun  hade  jag  och  Inga‐Britt utsikt  över Östersjön, där  vi  satt  på balkongen  i 
hennes  sommarstuga.  Inga‐Britt  skildrade  hav  som  bättre  än  sjö, därför  att  hav  upplevdes 
som  mer  levande,  kraftfullt,  förändringsbenäget  och dramatiskt än sjö. Hav erbjöd  fler och 
ständigt nya upplevelser.  I det här  fallet var det  aktiviteten,  föränderligheten eller processen 
som  ingav en känsla av estetik. Inga‐Britt förklarade kärleken till havet med att hon hade vuxit 
upp med det. Hon hade alltså  lärt sig uppskatta det. Hon gav sålunda en konstruktivistisk för‐
klaring till havets estetik (se avsnittet ”T idigare forskning”). 

Inga‐Britt och andra undersökningsdeltagare menade att estetiken på plats väckte nyfiken‐
het, att den  var  spännande, positivt  ny och oväntad. Estetiska platser  tycks  sålunda och  likt 
många andra platser för välbefinnandet vara platser att lära sig något nytt på. 

Även motsatsen, det vill säga de oestetiska platserna, har  i  första hand visat sig i naturen. 
För  Gertrud  var  exempelvis  västgötaslätten  en  oestetisk  plats.  Där  fanns  varken  träd  eller 
buskar, bara  ful platt horisont och  inget att  fästa blicken vid. Landskapet såg  likadant ut, året 
runt. Där  fanns  inget nytt att  lära  sig,  ingen upptäckarglädje eller  något  som  väckte hennes 
nyfikenhet. Enformigheten genererade psykiskt illabefinnande.203 

GEMENSKAPSFYLLDA OCH GEMENSKAPSLÖSA 
Gemenskapsfyllda och gemenskaplösa meningar är ytterligare meningar som undersöknings‐
deltagarna  har  tillskrivit väl‐  och  illabefinnandets  platser.  Dessa och  fortsättningsvis  kalla‐
de  gemenskapsfyllda och  gemenskapslösa platser har  i jämförelse med  exempelvis  estetis‐
ka  platser,  som  vanligtvis  har  beskrivits  som mötet mellan subjekt och objekt, uteslutande 
skildrats som mötet mellan subjekt och subjekt. Än en gång lyfts alltså platsers sociala feno‐

                                                            
202   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
203   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
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men fram, men till skillnad från den sociala egenskapen som enbart belyser formen står det 
sociala innehållet i fokus i det här avsnittet. 

I  Svens  platsbeskrivningar  förekommer många  platser  för  välbefinnandet  synonymt med 
gemenskapsfyllda platser.  Sven  har  vi  redan  lärt  känna  som mannen med  barn‐  och  foster‐
hemsbakgrund, som  industriarbetaren och  som raggaren  (se  exempelvis  avsnitten  ”Mobila”, 
”Klassbundna”  och  ”Det  sociala”). För Sven var sociala möten viktiga ingredienser i livet, trots 
att de med tiden hade blivit allt  färre. Majoriteten av de gemenskapsfyllda platserna som han 
beskrev sträckte sig  långt tillbaka  i tiden, då han var mer socialt aktiv. På platserna kände han 
att  han  bidrog  till  gruppen med  sin  närvaro. Han  trodde  sig  bli  saknad  om han  uteblev.  På 
de  gemenskapsfyllda  platserna  satte  han  spår,  fanns  till,  tilläts vara  del  av  något  socialt 
större.  Hans  gemenskapsfyllda  platser  framstår  också som naturliga. De var  i  linje med hans 
förväntningar. På de gemenskapsfyllda platserna vågade Sven ty sig till andra och släppa efter 
för misstron för andra människor. Misstron  till  andra människor bottnade  i  negativa erfaren‐
heter  från foster‐  och  barnhemsmiljöer.  De  enda  han  i  övrigt  och  till  fullo  litade  på  var 
djuren. 

I  skenet  av  alla  platsbeskrivningar  är  det  tydligt  att  plats  och  social  roll  går hand i hand. 
Olika platser öppnar vanligtvis upp för olika sociala roller eller olika sätt att vara.  I exempelvis 
raggarbilen var Sven raggare och på arbetsplatsen vara han arbetare. På jobbet skötte han sig 
utan anmärkning. I raggarbilen gällde helt andra sociala spelregler. 

V id intervjutillfället var Omberg Svens favoritplats med gemenskapsfyllda ingredienser.  Han 
kände  samhörighet  där.  Där  fanns  liknande människor  som han. Han kallade dem för resan‐
de människor, för de hade likt honom rest dit. Där kunde han också konstruera en ny identitet. 
De  andra  kände  inte  till hans stigmatiserande  barnhems‐  och  fosterhemsupplevelser,  krimi‐
nellt  förflutna  och före detta missbrukarsituation. Därför hade de inte några förutfattade me‐
ningar om honom och därför särbehandlade och nedvärderade de honom  inte heller. De be‐
handlade honom  som medmänniska. På Omberg kunde  Sven  inta  rollen  som en vanlig män‐
niska.  I det  fann han  gemenskap. Mötet med Omberg och dess  tillskrivna sociala betydelser 
frigjorde honom för en stund från den bittra vardagen och de svåra minnena.204 

Anders å sin sida hittade gemenskapen på folkhögskolan. Under folkhögskoletiden lades grun‐
den  för Anders partipolitiska och sociokulturella engagemang, som på äldre dagar bland annat 
manifesterades i en eget startad pensionärsklubb. Anders har vi redan stött på som mannen som 
talade väl om Skänninge. I redogörelsen nedan ges inblick i hans tid på folkhögskolan. Framförallt 
var det matsalen på skolan som utmålades som en gemenskapsfylld plats. Matsalen var en sam‐
lingslokal, med öppen spis, bänkar, bord och stolar. 

Den  var öppen dygnet  runt. Där  samlades  kamrater med mat och dryck  för  att diskutera 
olika ämnen. Anders associerade platsen  med samvaro, kommunikation,  idéutbyte,  bildning 
och  intellektuell  impuls. Det  var  också  där han kunde prova sina argument. Så här berättade 
han: 

I: Om vi tar  lite platser. Hade du några favoritplatser under tonåren, platser där 
du mådde bra av en eller annan anledning? 

Ud: Det blev  ju sedan när man gick på folkhögskolan såklart. Då var  jag 21. Den 
plats som jag, så att säga tyckte bäst om, var den gamla matsalen där, va. Det var 
ju, vad ska  jag säga, en samlingslokal, med öppen spis och väggfasta bänkar och 
andra bord och stolar som användes som samkvämslokal, men som alltid var öp‐

                                                            
204   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
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pen, dygnet runt. Där kunde man arrangera så att några köpte en vinflaska och 
lite annat, ost och annat och det hade man med sig och så satt man däruppe. Det 
kunde sitta tre sådana här grupper i den där matsalen, till att börja med och pra‐
ta, så att säga, om sina egna saker, men framåt kvällen satt man kanske ihop alla 
grupperna. Det var där man fick bildning, om man säger så. I de här nattliga. De 
kunde hålla  på hela  natten. De började  kanske  åtta/nio och de  slutade  kanske 
inte förrän matsalen öppnade för frukost. Jag kan komma ihåg fortfarande samtal 
om vad vi pratade. Det var  själva  samvaron och  samtalen  som var det  fina och 
att man  fick pröva  sina argument och höra om någon annan hade samma åsikt 
eller det  tyckte annorlunda eller om det  fanns olika variationer på  temat. Men 
just det här att man fick pröva sina vingar. Och att man fick byta de här idéerna. 
Det  tycker  jag  är  väldigt  behagligt och  väldigt  nyttigt.  Samtalen  kunde  handla 
om allt  ifrån  lyrik  till om vi ska gå med i EEC eller inte. Det kunde vara precis vad 
som helst. Jag tycker om den här kollektiva samvaron. Den ger impulser. Man får 
många  impulser på en gång.  Det  är  ganska  spännande  att  ta  emot  dem  och 
konstatera vad det handlar om. Det tycker jag är ganska spännande.205 

Andra deltagare har skildrat gemenskapsfylldheten i  termer av social värme och ömsesidig 
förståelse.  För  vissa  har  det  varit  den  sociala  förändringen  på  plats, eller ”liv och  rörelse”, 
det vill  säga den sociala aktiviteten, som har ansetts ge socialt välbefinnande. Har känslan av 
gemenskap varit stark har den ibland även visat sig som kärlek.206 

I spåren av motpolen till välbefinnandets platser med tillskrivet gemenskapsfyllda meningar, 
det  vill  säga  illabefinnandets platser med  tillskrivet gemskapslösa  innebörder, har  andra be‐
skrivningar följt. Sådana platser har bland annat skildrats som innehållandes ytliga sociala kon‐
takter, interpersonella våldsamheter, vantrivsel, besvikelser, förnedring och förtryck. 

Skolor har flera deltagare upplevt som gemskapslösa platser, trots alla människor som vistas 
där. Skolor är arenor där barn, ungdomar och  vuxna  ibland möts ofrivilligt,  vilket exempelvis 
har skapat upplevelser av utanförskap. Detsamma gäller arbetsplatser. Eva berättade: 

Men  sedan  hade  vi  en  chef på  vårt  arbete  som  inte  var något  vidare. Det tog 
ett par år, men han var…. Han hade en del psykiska besvär har det visat sig. Han 
hade alltid någon  som han mobbade. Han anställde dem, men sedan av någon 
anledning så fick de sedan sitta  i ett rum och aldrig få några arbetsuppgifter. Så 
han höll på att mobba ut folk, den ena efter den andra. Och varje människa som 
tog  parti  för  den mobbade,  blev  nästa  offer. Och  jag har  lite  rättspatos, så  jag 
tog  ju parti och dessutom  ifrågasatte  jag hans metoder. Han byggde ut och han 
ägnade mycket tid åt att göra en fin fasad. Jag  ifrågasatte vart pengarna gick. V i 
levde väldigt knappt och han  inredde fina  rum  för  att  ha  sammanträden  i. Det 
tyckte  inte  jag  var  rätt. Och  folk började må sämre och sämre på  jobbet. Före‐
tagshälsan kom ut och gjorde undersökningar då. Men de var  ju  förfärade. Det 
värsta var att man aldrig fick  besked  om  saker  och  han  kunde  komma  ut  och 
liksom.  V i  hade  en kokerska  som  var  jätteduktig  och  han  kunde  komma  ut  i 
köket,  utan  att säga  god morgon.  Så  vi  alla mådde  allt  sämre. Han  bar  sig  väl‐
digt  illa  åt. Sedan tog jag också parti för en man på arbetet som hade jobbat där 
jättelänge,  som  var mycket  respekterad  och  duktig.  Så  först mobbade  han ut 

                                                            
205   Intervju 16. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
206   Exempelvis Intervju 17. Intervjutid: 4 timmar. Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. 
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honom. Jag minns en gång, då satt jag och pratade med den här mannen när  vi 
fick  se  chefen  komma  gående  och  sedan  tog  det  en  stund  och  vi pratade vi‐
dare och vi tyckte vi hörde något vid dörren, så då reste sig min kollega upp och 
slog upp den  i ansiktet på honom. Då hade han stått där med örat mot dörren. 
Det är  lågt. Sedan var det varslingar och  förhandlingar. Han  ville  säga upp mig. 
Jag mådde mycket dåligt av det. Jag fick magsår, så jag var borta hela sommaren. 
Men jag sa upp mig. Han blev faktiskt avskedad. 

I: Vad symboliserade arbetsplatsen under de åren då? 

Ud: Mobbning och småsinthet. Falska förespeglingar också. Jag blev väldigt besvi‐
ken på jobbet. Jag menar att det är många som tror att det här jobbet är så fan‐
tastiskt och det kan det vara. Men det man har sett under ytan här gjorde mig 
besviken. Det var många andra  som blev det också. Det där med att  förlåta är 
väldigt svårt. Det har jag nog inte gjort färdigt.207 

Flera av Evas skildringar hänvisar till arbetsplatsen. V i har redan lärt känna henne som kvin‐
nan  som  upplevde  illabefinnande  i  parkeringshuset  mittemot  arbetsplatsen  (se  avsnittet 
”Skimrande”). Anledningen till det platsrelaterade  illabefinnandet  framkommer av  redogörel‐
sen och hittas  i det kyliga förhållandet till  den  manliga  chefen  på  arbetsplatsen.  Det  hittas 
även  mellan  honom  och andra anställda. Chefen satte  i system att trakassera anställda som 
var av annan åsikt  än han  själv.  Tog någon parti  för den mobbade  såg han  till  att den också 
mobbades och Eva tog ofta parti för sina medarbetare. Hon var också kritisk till hur verksam‐
heten  sköttes  ekonomiskt.  För  ovanstående mobbades  hon.  T ill  slut besökte  företagshälsan 
arbetsplatsen, med  dåliga  resultat.  Det  slutade med  att chefen avskedades och att Eva fick 
magsår  och  sade  upp  sig.  Den  gemenskapslösa  platsen manifesterade  sammanfattningsvis  i 
mobbning, småsinthet, falska förespeglingar och besvikelser. 

HARMONISKA OCH DISHARMONISKA 
I: Om vi hoppar över på platser. Du har ju nämnt en del platser redan, men hade 
du någon favoritplats som barn, en må‐bra‐plats? 

Ud: Hmmm, hemma om man  ville  dra  sig undan  så  hade  jag ett berg  som  jag 
brukade gå upp på. Där fick jag vara ensam ett tag och den värsta ilskan…. om jag 
var arg, eller om jag var ledsen. Om man tänker tillbaka så hade  vi också en  sy‐
renberså  som  mamma  hade  dukat  och  där  vi  brukade dricka  kaffe. Där  hade 
pappa gjort en lekstuga åt oss. Där lekte vi, med dockor och… 

I: Varför var bersån en må‐bra‐plats? 

Ud: Det var  för att det var  så harmoniskt. Det  var  så  skönt att  få  sitta där. Det 
är som nuförtiden då de söker skyddade platser som är…. Där man kan sitta och 
drömma eller dra sig undan och läsa en tidning eller bok. Om man inte ville arbe‐
ta drog man sig undan i bersån. Där var ingen som såg en. Där kunde man gömma 
sig med en bok, eller så där. 

I: På vilket sätt mådde du bra där då? Du nämnde harmoni, men vad är det för 
dig? 

                                                            
207   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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Ud: Det  var  naturen  och  grönskan. Det  är  lugnt.  Jag  har  alltid  varit  så  jag har 
levt nära naturen. Det gör  jag  ju  fortfarande. Men redan då  så var naturen  det 
absolut  bästa.  Det  är  lugnande.  Jag  har  nog  alltid  varit  en sådan där som har 
gått  lite för mig själv och blivit stressad om det har varit för mycket  ljud och  för 
mycket folk omkring mig. Om jag inte får plats med egna tankar så blir jag stres‐
sad. När det är en massa folk som pratar eller man får en massa andra intryck så 
är det  ju  inte stillhet  i huvudet. Det är  inga speciella tankar man behöver tänka 
på. Det är det som har hänt, eller det som ska ske som jag brukar tänka på. Har‐
moni är väl när man sätter sig, som till exempel i bersån, det var en massa fåglar 
som sjöng och det är en stillhet som kommer över en, som gör gott i själen. Det 
är inte lätt att definiera egentligen. Det känns skönt och rofyllt. Sedan var det väl 
att man var lite lat och slapp arbeta där. Ja, det var lite så redan då att man drar 
sig undan för det var lite för stressigt och så. Det är skönt att dra sig undan.208 

Kerstin tillskrev berget och i synnerhet syrenbersån harmoniska meningar. Bersån fanns i de 
element som tilltalade henne, med andra ord naturen, grönskan och fåglarna. T ill bersån drog 
hon sig undan från folk‐ och oljudsgenererad stress eller när hon var ilsken eller ledsen. Dit be‐
gav hon sig för att få vara ensam. Där undslapp hon också arbete. I ensamheten och stillheten i 
bersån  dagdrömde,  läste,  planerade  och  reflekterade  hon.  Egentiden  innebar  tillfällen  att 
återskapa fysisk och psykisk balans. Bersån framstår som ett harmoniskt gömställe. 

Att Kerstins  livsberättelse är en berättelse om ett  yrkesaktivt  liv med  inslag  av ett hårt  liv 
framgår inte av citatet, men det förklarar hennes starka behov av att dra sig undan i ensamhet. 
Redan som barn tvingades hon hjälpa till med det lantbruk som kom att förfölja henne genom 
livet. Även den medvetna oförmågan att säga nej gjorde det yrkesaktiva livet till ett hårt liv, just 
för att hon alltid tog sig an mer arbete än vad hennes psyke och fysiska kropp klarade av.209 

Mot  bakgrund av  undersökningsdeltagares platsbeskrivningar är det  tydligt  att platser  för 
välbefinnandet med  tillskrivna harmoniska betydelser  har  använts med  avsikt  att  nå  fysisk 
och/eller psykisk balans  i  livet. Balansen har nåtts  tack vare platsernas konfliktfria beståndsde‐
lar och de helande aktiviteterna som beståndsdelarna öppnar upp för, exempelvis naturen med 
dess lugn och den reflektion eller de spirituella insikter som naturen kan vara förutsättning för. 
Harmoniska platser har alltså nyttjats  för egenvård och  återhämtning,  i enskildhet eller med 
valda personer. 

De harmoniska platserna kan tyckas vara närbesläktade med de vitala platserna, på  så vis att 
de  båda  är  revitaliserande.  Skillnaden  ligger emellertid  i att  de  harmoniska  platserna  uteslu‐
tande  har  beskrivits  som  nedtonade  platser, inrymmandes lugn och ro, medan de vitala plat‐
serna har skildrats som adrenalinpumpande och upphaussade platser. 

V idare har många harmoniska platser, likt Kertins, framställts som olika tillflyktsorter. Ett pi‐
kant exempel är badrummet, vars harmoniskt tillskrivna meningar enbart har framförts av kvin‐
nor. För vissa kvinnor har således badrummet varit en plats dit de har kunnat  fly partner och 
barn,  låsa  in sig, vara för sig själva och vårda sitt  inre och yttre och på så vis återskapa balans 
och därmed nå harmoni.210 

Där platser för välbefinnandet med tillskrivna harmoniska meningar har beskrivits som kon‐
fliktfria och helande har platser för illabefinnandet med tillskrivna  disharmoniska meningar  på 

                                                            
208   Intervju 18. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
209   Ibid. 
210   Intervju 13. Intervjutid: 1,5 timmar. 
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motsatta  vis  skildrats  som  konfliktfyllda och  söndrande.  Flertalet disharmoniska  platser  är 
spatiotemporala positioner för vardaglig och  icke‐självvald förvaring, exempelvis skola, arbets‐
platser, etcetera, det vill säga platser där undersökningsdeltagare inte alltid har fått utlopp för 
sina behov och viljor, vilket i sin tur har upplevts frustrerande eller disharmoniskt. 

En av Barbros disharmoniska platser var hemmet. Barbro har vi  redan  lärt känna som den 
ofrivilliga hemmafrun, fången dagtid  i Täby (se avsnittet ”Könsbundna”), men också  som den 
gymnastiserande kvinnan  som  i gymnastiksalen  flydde  sin make  (se  ”V itala platser”). Nedan 
lämnas en  tydligare förklaring  till  hennes  gymnastiserande.  Så  här  återgav  hon  sin  livssitua‐
tion och frustration samt hemmets och sjukhemmets betydelse i dramat: 

Ud:  Jag  gick  i  pension  tidigare  än  vad  jag….  tre  år  tidigare.  Jag  var  knappt 60. 
För att det var väl lika bra det att gå lite tidigare. Jag tyckte att min man hade  så 
tråkigt. Han  är  tre  år  äldre  än mig och han  är  förtidspensionerad och  han  satt 
och  tittade på. Han  hade  säkert  inte  tråkigt. Men  jag  tyckte det. Jag gjorde det 
för hans skull. Han satt där passivt och tittade på TV och jag tänkte att jag måste 
ju få ut honom.  Jag tycker att det är bedrövligt. Det är  inte nödvändigt. Han kan 
sitta hemma hur många dagar som helst, utan att det gör honom något. Sedan 
blev  han  opererad  i  höften. Då  kunde  han  ju  inte  gå  speciellt  och  så  fick han 
propp. Så nu är det proppar och proppar och proppar. Så nu är vi bundna. 

I: Vad har du för tankar kring det här? Hur känns det när ens man blir handikap‐
pad? 

Ud: För  jäkligt, med ett enda ord! Det är alldeles  förskräckligt. Men det är  inte 
mycket att göra åt…. Han vill  ju  inte vara på sjukhemmet och  jag förstår honom 
för det är ren förvaring. Det är ett jädra ställe. Där händer ingenting. Det är förva‐
ring  för att  jag ska kunna  sova. Där är han  från  tisdag till  tisdag, men det är  så 
jädrans tråkigt där och bedrövligt. Så tar  jag hem honom på  lördagsmorgon och 
skickar tillbaka honom på söndagen. Så han är inte där en hel vecka. Men när jag 
har  skickat  iväg  honom  så  går  jag  och  lägger mig  vid  halv  sex  och  sover  hur 
många  timmar  som  helst.  Han  kräver  nästan  dygnet‐runt‐passning.  Han  har…. 
Han kör bil på natten och  försöker gå upp och.  Ja, han  tror  fortfarande att han 
kan köra bil. Så då kör vi bil på natten. Han har en apparat för att han snarkar då 
och den lyfter han av sig. Sedan har han ju en kissflaska då och den kan han fäkta 
med  så  jag  får  storstädning  klockan  5  på morgonen.  Så  den  tömmer  jag med 
jämna mellanrum. Så  jag sover med ett halvt öga. Men vadå? Det finns de som 
har det värre. Jag vill  inte heller ha honom fjorton dagar på sjukhemmet för där 
är  det  bedrövligt.  Det  är  bara  där  och  på  ett  annat  ställe  som  det  finns så‐
dan här växelvård.  Så det är min situation och så motionerar  jag så mycket  jag 
kan. Och  så  är  jag  faktiskt  så  egoistisk  så  att  om  jag  vill  göra saker så lämnar 
jag bort honom.211 

Av  citatet  ovan  framgår  bland  annat  att  Barbros make  var  vårdkrävande  till  följd av  en 
höftoperation och ett flertal blodproppar. Maken vårdades delvis  i hemmet av Barbro. Vården 
upplevdes som uppslitande. Mot den bakgrunden framstår hemmet som en konfliktfylld och 
därav  disharmonisk  plats  för  Barbro,  framförallt nattetid  då  hon  bland  annat  vakade  över 
maken,  hindrade  honom  från  att  köra bil,  skötte hans  snarkapparat och  torkade urin.  Som 
motpoler och rekreationsplatser, för att överhuvudtaget klara av vardagen med sin make, be‐
                                                            
211   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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sökte  Barbro  regelbundet  vitala  platser  såsom Vasahallen  (se  avsnittet  ”V itala platser”) och 
harmoniska platser såsom sommarstugan.212 

HEMLIKA OCH FRÄMMANDE 
Hemlika  respektive  främmande meningar är ytterligare två  innebörder  som undersöknings‐
deltagarna har tillskrivit väl‐ respektive illabefinnandets platser. 

Så  kallade  hemlika  platser  har  beskrivits  som  familjära  platser.  Dels  har  de förknippats 
med trivsel, visshet och trygghet som är olika sinnestillstånd. Dels har de associerats med olika 
karaktäriseringar av  relationer  till  platserna,  exempelvis  revir, något  eget, något  känt,  krypin 
och  återvändningspunkter. Dels  har  de sammankopplats med betingelser  för  handlande,  så‐
som deltaljkunskaper, begriplighet  och  överblickbarhet.  De  tre  betingelserna  för  handlande 
hänvisar  i sin tur till deltagarnas mentala karta, det vill säga den mentala bild av plats, utifrån 
vilken  deltagarna har  förstått  plats  och  därefter  har  agerat. Att  förstå  och ha  kontroll  över 
plats, veta var saker och ting finns, kunna förutse aktiviteter, känna sig säker och trygg och på 
så vis känna  sig  som hemma tycks  sålunda  vara centrala delar av den  tillskrivet hemlika me‐
ningen på plats. 

Den  vanligast  förekommande hemlika platsen  i platsbeskrivningarna är,  inte helt oväntat, 
hemmet men det  förekommer även geografiskt och  kulturellt avlägsna platser med tillskrivet 
hemlika meningar, exempelvis semesterorter.213 

För  Inga‐Britt, men även andra undersökningsdeltagare, är det tydligt att den hemlika me‐
ningen var nära förbunden med identitet. Inga‐Britt berättade så här om hur hon lyckades för‐
vandla sin arbetsplats till en hemlik plats som gav en antydan om vem hon var: 

Ud:  Jag  sa  att  ”det  stör mig” om  jag  sitter mitt  i ett och  samma  rum  som alla 
andra. Om det var något som snabbt skulle bli klart och om det kommer  in  några 
som  snackar  om  väder  och  mode  och  matrecept  och annat  sådant där. Det 
stör mig. Jag kan  inte  längre  isolera mig som man kunde  när man  var  ung  som 
att  lyssna på discomusik och  läsa  läxor, utan jag vill ha arbetsro. Men sedan kom 
jag på en riktigt fin grej. Jag gick till min chef och sa ”hur  länge ska det  finnas en 
sådan här  skrivcentral.  I den här salen  kanske  kommer att  finnas  andra  arbets‐
uppgifter.  Och  vad  gör  ni  då med  ett  stort  rum  som  det  här?  Det  är  väl 
mycket  bättre  att  ha  färdiga väggar  så  att man har varsina moduler  som man 
sitter  i?”. Och då blev de som  jag  hade  sagt. Och  sedan  tyckte  jag  att  det  var 
jätteskönt  att  ha  ett eget rum där  jag kunde sätta upp det  jag ville. Då kändes 
det att jag hade fria händer och dessutom arbetsro. 

I: Fria händer och arbetsro sa du. Hur menar du? 

Ud: Jag satte upp två stora affischstora ramar som jag fyllde med fotografier som 
hade tema: vinter och sommar. Och då var det fotografier härifrån som jag hade 
klistrat till ett kollage och då hade  jag tänkt utöka det till höst och vår men det 
hann jag aldrig göra. 

I: Vad hade det här för betydelse för dig? 

                                                            
212   Ibid. 
213   Exempelvis intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
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Ud: Det  blir  ju mera personligt,  som hemma. Det  vet du. Man  vill ha  ett revir 
som  liknar….  ger  någon  hemmakänsla  och  kanske  ger  något  för  den  som 
kommer  in  i ens rum. V isar  lite  identitet. Så hade  jag min klocka och datorn, så 
där.214 

Inga‐Britt  lyckades via övertalning transformera den öppna och  för henne opersonliga och 
störande kontorslokalen  till en plats med moduler. Avsikten var att  få  arbetsro,  skapa hand‐
lingsutrymme och  revir, ge personligt avtryck och visa  identitet både  inför sig själv och andra 
samt därigenom  skapa en hemlik känsla. Det  lyckades hon med, exempelvis genom att  sätta 
upp fotografier av sommarstugan i sin modul. 

Illabefinnandets platser med tillskrivet främmande mening har å sin sida beskrivits som alie‐
nerade platser, bifogade känslor av vantrivsel, ovisshet, rädsla, icke‐tillhörighet,  rotlöshet  och 
otrygghet.  Relationen  till  främmande  platser  har  vanligtvis  skildrats  som  förhållandet  till 
okända platser. De har återgetts såsom svårbegripliga och svårorienterade. 

Ett exempel på främmande plats har indirekt redan berörts i den här avhandlingen. I avsnit‐
tet ”Klassbundna”,  i vilket den klassbundna egenskapen analyserades, beskrev Sven den klass‐
bundna  känslan på  arbetsplatsens  tjänstemannaavdelning.  Tjänstemannaavdelningen  skildra‐
des  som  främmande  i betydelsen som olik den egna arbetsplatsen på  industriavdelningen, en 
våning ned.  Tjänstemannaavdelningen  utmålades  även  som främmande  i betydelsen som en 
plats  där  Sven vanligtvis  inte  hade  tillträde.  Han kände  hur tjänstemännen  på  tjänsteman‐
naavdelningen  tittade  snett  på  honom,  som  om han vore en apa, som han själv uttryckte det. 
Han hörde inte hemma där.215 

Främmande platser, i den specifika  betydelsen  som  rotlösa  platser,  förekommer  också  i 
andra platsbeskrivningar. Mest påtagliga är de nog  i de immigrerade deltagarnas redogörelser, 
där den  initiala rotlösheten  i Sverige skildras.216    I  Ingers fall väcktes känslan av rotlöshet åter 
till  liv efter att hon gick i pension. Då hade hon  inte ens de svenskfödda arbetskamraterna att 
umgås med längre. Det  gjorde  att  hon  saknade  landsfränderna  i  före  detta  Tjeckoslovakien 
ännu mer (se avsnittet ”Föränderliga”).217 

FRIA OCH OFRIA 
Fria och ofria meningar är nog väl‐ och illabefinnandets platsers viktigaste tillskrivna mening‐
ar. Anledningen är att de är  förutsättning  för många av de föregående  innebörderna. Utan 
platsknuten känsla av  frihet, vilken  implicit och vanligtvis också  inbegriper känslan av själv‐
valdhet, är känslan av vitalitet, naturlighet, ibland även estetik, gemenskapsfylldhet,  harmo‐
ni och hemlikhet svår att nå. 

Så  kallade vitala och  sjuka platser är vanligtvis också upplevt  fria  respektive ofria platser, i 
alla fall i betydelsen självvalda respektive icke självvalda. De båda aspekterna framgår indirekt i 
exempelvis Annas platsbeskrivning.  I  avsnittet  ”Sjuka  platser”  skildrades  hur  hon  upplevde 
vissa offentliga platser såsom sjuka platser, med anledning av att de bland annat saknade hör‐
slinga eller hade fel typ av  glödlampor.  De  påminde  henne  om  sin  åldrande  kropp.218 Hade 

                                                            
214   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
215   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
216   Intervju  1.  Intervjutid:  4  timmar.  Intervju  7.  Intervjutid:  3  timmar.  Intervju  10.  Intervjutid:  3  timmar. 

Intervju 12. Intervjutid: 3 timmar. 
217   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
218   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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hon  haft möjlighet hade hon troligtvis  inte valt att vistas på platserna. Det enda skälet till att 
hon ändå stretade sig  igenom dem var att hon kände sig mer eller mindre tvingad. Utan dem 
hade Anna exempelvis inte mat för dagen. För Anna var hemmet en motsatsplats, det vill säga 
en  fri plats. Där var allt ordnat utifrån hennes  specifika behov och  viljor. Där  kände hon  sig 
trygg. Hemmet var alltså både hemlikt och självvalt. 

Naturliga och onaturliga platser, i betydelsen såsom platser borde vara respektive inte bor‐
de vara utifrån en upplevd norm, kan också anses bottna  i viss mått av  frihetsupplevelser re‐
spektive ofrihetsupplevelser. Annelis beskrivning av hemmet, där hon användes  i olika sociala 
spel, tvingades städa och våldtogs, kan bistå som exempel. De negativa och  icke‐självalda eller 
påtvingade elementen i huset som ansågs onaturliga  fick henne till slut att fly  till en självvald 
lägenhet. Där  kunde  hon  verka  som  hon  ville  efter  egenvalda  och  fria  former  som  ansågs 
naturliga för henne.219 

Gemenskapsfyllda och  gemenskapslösa platser  är på motsvarande  vis  även  fria och  ofria 
platser.  I  platsbeskrivningarna  framstår  de  gemenskapsfyllda platserna alltid  som  självvalda. 
Exempelvis skildrade Sven Omberg som ett självvalt favoritställe av flera sociala anledningar.220 

De gemenskapslösa platserna har på motsatta vis framträtt som påtvingade. Evas arbetsplats, 
som gemenskapslös plats, där chefen begränsade personalens frihet genom att mobba perso‐
nal i opposition är ett sådant exempel.221 

Detsamma gäller harmoniska och  disharmoniska platser, exempelvis Kerstins självvalda och 
harmoniska syrenberså222 respektive Barbros påtvingade och disharmoniska hem223, men likaså 
hemlika och främmande platser, exempelvis Inga‐Britts  självvalt  hemlikdesignade  arbetsrum224 

respektive  Ingers upplevelser av ofrivillig rotlöshet på bostadsorten.225 

De fria och ofria tillskrivna meningarna hos väl‐ respektive illabefinnandets platser är ännu 
tydligare  i de platsbeskrivningar där undersökningsdeltagarna explicit har uttryckt betydelser‐
na. Exempelvis återkom Gertrud ett flertal gånger till olika fria platser. Som fria platser  namn‐
gavs bland annat den stuga som pappan hade byggt åt henne som barn. I stugan kände hon sig 
fri,  i betydelsen självständig. Föräldrarna  litade på henne där. Där fick hon vara  i fred för sina 
påstridiga bröder  som  vid  ett  tillfälle  skrämde henne  så pass  att hon började stamma. Men 
med frihet kom också ansvar. Frihetskänslan öppnade i sin tur upp för upplevelser av dels hem‐
likhet som kan spåras  i den  identitetsomgärdade vevgrammofonen och dels harmoni, alstrad 
av det rogivande sorlet från bäcken intill stugan. I Gertruds försök till rekonstruktion av stugan 
som plats för välbefinnandet nedan  visar  sig  sålunda  tre olika meningar med olika  tydlighet, 
det vill säga frihet, hemlik och harmoni. Så här skildrade hon stugans betydelser: 

I: Varför var det en må‐bra‐plats för dig? 

Ud:  Det  var  självständigheten.  V i  var  så  många  hemma  så  jag  behövde av‐
skildheten.  Så  småningom  hade  vi  en  vevgrammofon  som  jag  fick.  V i hade 
också en  kristallapparat och mamma  la  lurarna  i en  kristallskål  så kunde vi  av‐
lyssna allihop. Sedan, att man kunde ha musik nära sig, bara höra.  Du  ska  veta 
att  både min  stuga  och  gäststugan  låg  nära  vatten,  att bara höra det plasket 

                                                            
219   Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. 
220   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
221   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
222   Intervju 18. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
223   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
224   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
225   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
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var  rogivande. Stugan  låg precis  vid  tomtgränsen och där på  andra  sidan  tagg‐
trådstängslet hade  bonden  kor  där. Och  jag  som  tyckte  om  mycket  luft  hade 
fönstret  öppet  och  jag  vaknade  av  att  en  ko  stack  in  huvudet  och  slickade 
mig  i  ansiktet.  Det  viktiga  var  framförallt friheten att mamma och pappa litade 
på mig, trots allt.226 

Stugan återgavs som en fri plats av ytterligare skäl. Gertrud och den blivande maken  förlo‐
vade  sig,  trots  att  svärföräldrarna motsatte  sig  det.  Gertrud  ansågs  inte  tillhöra  rätt  klass. 
Förlovningen förlades till stugan  i ren protest. Stugan representerade frihet. Förlovningsakten 
förstärkte i sin tur stugans frihetsorienterade mening ytterligare. Genom att förlova sig i stugan 
och på så vis ignorera svärföräldrarnas åsikter markerade Gertrud och maken att de var själv‐
ständiga individer.227 

I deltagarnas platsbeskrivningar är ofria platser, å sin sida, helt  igenom platser för  illabefin‐
nandet. De har redan visat sig  i flera skildringar, exempelvis som Barbros  lägenhet i Täby som 
associerades med oönskat och instängt hemmafruliv eller det isolerade hemmet i makens när‐
varo. De båda platserna upplevdes som påtvingade, fyllda av måsten och  i vägen för Barbros 
behov och viljor.228  Som person var Barbro mån om sin personliga  frihet, vilket gjorde henne 
fientligt inställd till allt som stod i hennes väg. 

Sven beskrev också ofria platser, bland andra de barn‐ och fosterhem som han genomlevde 
som barn och  tonåring. Upplevelsen av ofrihet manifesterades  i upplevelser av negativ disci‐
plin, bestraffningar, utnyttjanden, negativ rutin och ständiga besvikelser. Sven liknade platserna 
vid fängelser, påtvingade förvaringsplatser och hinder i vägen för sina behov och viljor. Han ville 
hellre vara i barndomshemmet med mor och far.229 Andra deltagare har kryddat beskrivningar‐
na av ofria platser med ord som kyla, tystnad, panik och ångest.230 

Sammanfattningsvis har fria platser framtonat som självvalda och i linje med behov och vil‐
jor medan ofria platser har beskrivits som påtvingade och  i vägen för behov och viljor. 

VÄL‐ OCH ILLABEFINNANDETS PLATSERS  
TILLSKRIVNA MENINGAR I KOMBINATION 

Av  innehållet  i  föregående avsnitt kan en och  samma beskrivna plats  tolkas  som  tillskriven 
endast en mening eftersom analysen är tematisk. Men som både direkt och indirekt har fram‐
kommit har ofta en och samma plats en kombination av tillskrivna meningar. Kerstin tillskrev 
exempelvis svampskogen en kombination av goda kvaliteter, enligt nedan: 

Svampskogen  bakom  sommarhuset  är  en  sådan  där må‐bra‐plats  eller  vad  du 
kallade det  för. Där är  fin  luft.  Jag blir pigg och efter ett tag när  jag har strosat 
omkring blir  jag  liksom harmonisk som människa.  Jag blir  lugn.  Jag blir  lugn  in‐
ombords.  Problemen  blir mindre. Men  det  är  liksom  också  en enorm frihets‐
känsla. Ingen kan nå mig där. Jag har aldrig mobilen med mig. Men det borde  jag 
väl. Man kan  ju gå bort sig. Men alla  jobbiga tankar är som borta.231 

                                                            
226   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
227   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
228   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. 
229   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
230   Exempelvis Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
231   Intervju 18. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
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I citatet ovan kan dels den tillskrivet vitala meningen, funnen i piggheten framkallad av den 
fina  luften, dels den harmoniska meningen, exemplifierad med  lugnet, och dels den  fria me‐
ningen, representerad i onåbarheten, spåras. 

NÄRANDE OCH TÄRANDE 
Väl‐ och illabefinnandets platser har tillskrivits sju motsatta meningar av undersökningsdelta‐
garna.  Meningarna  är  var  en  för  sig  eller  i  kombination  följande:  vitala/sjuka,  naturli‐
ga/onaturliga,  estetiska/oestetiska,  gemenskapsfyllda/gemenskapslösa,  harmonis‐
ka/disharmoniska, hemlika/främmande och fria/ofria. 

I det här avsnittet tolkas väl‐ och  illabefinnandets tillskrivna meningar på ett övergripande 
vis  såsom närande  respektive  tärande meningar, ur  samtliga eller någon av följande tre bety‐
delser:  som  välbehagliga/obehagliga  i  emotionell mening,  som  stimulerande/hämmande  för 
psyket samt som stärkande/försvagande för kroppen. 

Ett  fåtal  platser  för  väl‐  respektive  illabefinnandet  kan  förstås  som  närande respektive 
tärande platser ur endast en av de  tre betydelserna ovan.  Inga‐Britts tillskrivet sjuka arbets‐
plats232 är ett sådant exempel, där enbart den kroppsligt försvagande  aspekten  visar  sig  i hu‐
vudvärken som  Inga‐Britt sade sig ha  fått av den dåliga ventilationen på arbetsplatsen. 

Majoriteten av platser för väl‐ och illabefinnandet kan dock förstås som närande respektive 
tärande  ur  två  av  de  tre  betydelserna  ovan.  Barndomstorpet med  omgivande  väderfeno‐
men233, som Anna  skildrade ovan, är ett exempel på en plats för välbefinnandet med näran‐
de  innebörder. Torpet med  tillskrivet naturliga meningar  framstår  som närande  i betydelsen 
såsom emotionellt välbehagligt, med anledning av Annas uttryckliga glädje. Det framstår också 
såsom psykiskt stimulerande, därför att platsen uttryckligen har satt positivt mentala spår. Ha‐
vet234  som  Inga‐Britt  tillskrev estetiska meningar är  ett annat exempel på plats med  samma 
innebörder. Detsamma  gäller  den  folkhögskola235 med  tillskrivet  gemenskapsfulla  meningar 
och  som  Anders  studerade  vid  som ung. Även Inga‐Britts arbetsplatsmodul236 ger sig tillkän‐
na  som  välbehaglig  i emotionell mening  samtidigt  som  utsmyckandet av modulen  även  kan 
tolkas som en stimulerande akt för psyket. De båda betydelserna går också att spåra i Gertuds 
stuga237 med tillskrivet fria meningar. Där finns undertoner av emotionellt välbehag och psykisk 
stärkning i triumfen över förlovningen i stugan, mot svärföräldrarna vilja, och i det åtföljt stärk‐
ta själförtroendet. 

På motsvarande vis  framstår Annelis hem238 dels som emotionellt obehagligt, då det utpe‐
kas som en hemsk plats. Dels framträder det som psykiskt hämmande därför att det lämnade 
Anneli missbelåten och hindrad  i det hon tyckte sig behöva och ville ha, nämligen en normal 
uppväxt. 

Jämväl Västgötaslätten239 som Gertrud tillskrev oestetiska meningar, Evas arbetsplats240 med 
tillskrivet gemenskapslösa meningar, Barbros hem241 med tillskrivet  disharmoniska meningar, 
                                                            
232   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
233   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
234   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar 
235   Intervju 16. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
236   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
237   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
238   Intervju 8. Intervjutid: 2 timmar och 30 minuter. 
239   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
240   Intervju 19. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
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Ingers  lägenhetskomplexet242 med  tillskrivet  främmande  meningar och Svens barn‐ och  fos‐
terhem243 med  tillskrivet ofria meningar  kan  alla  anses  framträda  som  exempel  på  tärande 
platser, på grundval av deras utmålat emotionella obehag och psykiska hämning. 

Ett fåtal av de platser  för väl‐ och illabefinnandet som undersökningsdeltagarna har  tillskrivit 
meningar  är  närande  respektive  tärande ur alla tre betydelser enligt ovan. Vasahallen244 som 
tillskrevs vital mening av Barbro är ett sådant undantag. För det första kan den förstås som en 
närande plats  i betydelsen som kroppsligt stärkande, med anledning av den eftertraktade mo‐
tionen  och de  kroppsligt  revitaliserande  resultaten. För  det  andra  tycks Vasahallen också ha 
behagat Barbro emotionellt, då hon enbart tillskrev den positiva meningar. För det tredje fram‐
träder platsen även  som psykiskt stimulerande, med motivet att den vitala  innebörden även 
framträder i form av revitaliserad psykisk energi. 

Kerstins berså, med harmoniskt tillskrivna meningar245, är ytterligare ett undantag och kan 
likaledes  tolkas  som  en  närande  plats  i  alla  tre betydelser. Gömstället  förefaller  emotionellt 
välbehagligt. Kerstin återgav det nämligen  som en  skön plats. V idare  skildrades  stillheten på 
plats som psykiskt stimulerande och vilan som stärkande för kroppen. 

BEHOV OCH VILJOR 
Väl‐ och  illabefinnandets platser kan mot bakgrund av de tillskrivet positiva respektive nega‐
tiva meningarna som har beskrivits och analyserats i ovanstående avsnitt  förstås som näran‐
de  respektive  tärande  i betydelserna  som välbehagliga/obehagliga platser  i emotionell me‐
ning, som stimulerande/hämmande platser  för psyket och  som  stärkande/försvagande plat‐
ser för kroppen. Men analysen av dessa platser såsom närande och tärande slutar inte där. I 
det här avsnittet utreds de underliggande behovens och viljornas roll i dramat. 

I  samtliga  platsbeskrivningar  ger  sig  en  allmängiltig  grundprincip  till  känna. 

Samtliga undersökningsdeltagare tycks sträva emot att  tillfredsställa egna behov och viljor. 
Fenomenologen Levinas förstod behov som en egobaserad ekonomi.246 

Behov  kan  vidare  tolkas  som  en  fysiologisk  spänning  inom  den  egobaserade människan, 
med  andra  ord  som  en  kraft  eller  brist.  Liss  tolkade  i  sin  tur  behov som  skillnaden mellan 
faktiskt tillstånd och mål247, exempelvis att jag är hungrig (faktiskt tillstånd) och därför behöver 
jag mat (mål). 

Förhållandet mellan behov och väl‐ respektive illabefinnandets platser kan förstås  som  föl‐
jande. Deltagarna  har  värderat  olika  platser  i  termer  av  väl‐  och illabefinnande på grundval 
av olika tillskrivet positiva respektive negativa meningar, enligt ovan. Meningarna har på empi‐
risk grund och i föregående avsnitt vidare tolkats som närande respektive tärande. Dessa upp‐
levelser eller meningar kan  i  sin  tur och mot bakgrund av grundprincipen ovan  förstås vara  i 
linje med eller tillfredsställa eller nära respektive gå stick i stäv med eller inte tillfredställa eller 
tära på deltagarnas egna behov och/eller viljor. 

                                                                                                                                                                                          
241   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. 
242   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
243   Intervju 4. Intervjutid: 3 timmar. 
244   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. 
245   Intervju 18. Intervjutid: 2 timmar och 45 minuter. 
246   Emmanuel Levinas, On Escape (Stanford, 2003), 57. 
247   Per‐Erik Liss, Health Care Need. Meaning and Measurement (Linköping, 1990), 45‐64. 
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T ill  följd  av  en  sådan  tolkning  kan  sålunda  väl‐  och  illabefinnandets  platser, tolkade  så‐
som närande  respektive  tärande platser,  förstås  som platser  som har lyckats respektive miss‐
lyckats med att  tillfredsställa deltagarnas behov och viljor, av de sju  tillskrivna anledningarna 
eller de så kallade meningarna. 

V idare  har  viljans  roll  i  dramat  figurerat, men  den  har  varit  nedtonad.  T ill skillnad från 
behoven som kan  förstås som en  fysiologisk spänning  inom den egobaserade människan, kan 
viljan  förstås  som  en  rationell  och medveten mental  kontroll  och  styrning  av  tänkande  och 
handling. Likheten är dock att de båda är motiverande och drivande krafter, må vara fysiologis‐
ka respektive mentala. 

Allt  som oftast går nog viljan hand  i hand med behoven, på  så vis att behoven kan anses 
skapa  vilja och  vice  versa. Men  så enkelt  tycks det  inte alltid  vara,  för  ibland har deltagarna 
skildrat att de har velat få ut något speciellt av plats, utan att ha behov av det och vice versa. 
En av Ingemars många platsbeskrivningar får exemplifiera.248  Som han själv förklarade var han 
lönealkoholist. Han köpte alltså alkohol så fort lönen betalades ut, varpå han konsumerade den 
i vardagsrummet. I vardagsrummet drack  han  sig  onykter,  trots  att  han  egentligen  inte  ville 
det, men  hans  kropp  behövde  det  för  att  undvika  abstinens.  V iljan  krockade  sålunda med 
behoven och behoven vann. Mot bakgrund av det här hade vardagsrummet polära betydelser 
för  Ingemar. Å ena sidan  framställdes det som en plats  för välbefinnandet med  tillskrivet  fria 
meningar,  uttryckta  i  den  självständiga  akten av  att  tillfredsställa egna behov och  samtidigt 
ignorera  vad  andra  tyckte om beteendet.  Vardagsrummet  ansågs  också  vara  en  plats  för 
välbefinnandet  för dess  tillskrivet  harmoniska meningar, exemplifierade med  onykterhetens 
lugn. Av detta följer att vardagsrummet, å ena sidan, kan förstås som ett exempel på närande 
plats,  i  framförallt  emotionell  välbehaglig  och  psykisk  stimulerande mening.  Å  andra  sidan 
skildrades vardagsrummet också som en plats  för illabefinnandet, med anledning av dess till‐
skrivet disharmoniska meningar, yttrandes i de skuldkänslor som följde dagen därpå i baksmäl‐
lans spår. Även sjuka eller  åtminstone  försvagande meningar, uttryckta  som  kroppsligt  förfall, 
går  att spåra i beskrivningen av upplevelsen av dagen därpå. Därav framtonar vardagsrummet 
även  som en  tärande plats  i alla  tre betydelser, såsom psykiskt hämmande, kroppsligt försva‐
gande och emotionellt obehaglig. 
   

                                                            
248   Intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
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KAPITEL 5 

VÄL‐ OCH ILLABEFINNANDETS PLATSER I LEVDA LIV 
I  föregående  kapitel  har  olika  egenskaper  hos  väl‐  och  illabefinnandets  platser och  till‐
skrivna meningar beskrivits och analyserats ur ett objekt‐ respektive subjektperspektiv. I det 
här kapitlet kompletteras utblickarna med ett processperspektiv, i syfte att ytterligare fördju‐
pa kunskapen om väl‐ och illabefinnandets platser. Processen utgörs av levda liv som utveck‐
las över tid och den har i sin tur fångats i livsberättelser. Det är mot bakgrund av livsberättel‐
serna som platsbeskrivningarna har fått sina särskilda betydelser. I det här kapitlet behandlas 
avhandlingens tredje empiriskt grundade avhandlingsområde, det vill säga hur väl‐ och illabe‐
finnandets platser framstår mot bakgrund av levda liv. 

Inledningsvis presenteras en  specifik  livsberättelse  i  sin helhet, varefter de platser  för väl‐ 
och illabefinnandet som framträder analyseras mot livsberättelsens bakgrund samt med stöd av 
tidigare fynd.  I därpå följande avsnitt beskrivs och analyseras hur platserna  framstår mot bak‐
grund av levda liv på en mer generell nivå. 

Det här avsnittet visar att majoriteten av analyserade egenskaper och tillskrivna meningar hos 
väl‐ och  illabefinnandets platser är tydliga i  levda liv. Som direkt  följd  förstås  platserna  i  levda 
liv  som  livsplatser, varpå  livsplatsbegreppet ställs  i relation till snarlika  livssituationsbegreppet. 
Därefter utvecklas livsplatsbegreppet  med  stöd  av  olika  fenomenologiska  teorier  som  sam‐
spelar med empirin.  I de  sista avsnitten erbjuds en  tolkningsram  som behandlar hur väl‐ och 
illabefinnandets livsplatser på ett övergripande vis framstår mot bakgrund av levda liv och spe‐
cifikt som minnesvärda, attraherande, repellerande och kontrastlivsplatser. 

GERTRUDS LIVSBERÄTTELSE 
Då det är praktiskt omöjligt att presentera alla deltagares  livsberättelser, var och en  för sig, 
står  en  enskild  livsberättelse exempel  i  det här  avsnittet. Gertruds  livsberättelse har  valts. 
Anledningen  är  att  hennes  livsberättelse  innehåller  samtliga  tidigare utpekade  egenskaper 
och tillskrivna meningar. På så vis kan den förstås som en  inledande sammanfattning av hur 
väl‐ och  illabefinnandets platser  framstår  i  levda  liv. Gertrud har vi bland annat  redan  lärt 
känna i avsnittet ”Mobila”,  som  flickan  i  familjens  Studebaker, men  också  i  avsnittet  ”Fria 
och ofria”, som flickan med stugan. 

Det är viktigt att ha i åtanke att presentationen av Gertruds livsberättelse är anpassad till det 
specifika syftet med beskrivningen och analysen. Därför och för det första återges den inte i sin 
helhet, utan  i kondenserad version.  Intervjun  tog sju  och  en  halv  timme  att  genomföra,  var 
utspridd  över  två  dagar och  består  i originalformat av 60 transkriberade sidor. Att presentera 
den oredigerad i sin helhet är, precis som att presentera alla deltagares livsberättelser, praktiskt 
omöjligt med anledning av den  snedfördelning som avhandlingen  skulle få  i det skicket. Trots 
det är det Gertruds egna ord som i största möjliga mån presenteras i följande utdrag. Avsikten 
är att vara henne och  livsberättelsetraditionen så trogen som möjligt. För det andra är det inte 
livsberättelsen i sin helhet som står i fokus, utan hur väl‐ och  illabefinnandets platser framstår i 
det givna livssammanhanget, vilket innebär att andra livsskildringar delvis har tonats ned. 
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Intervjun med 79‐åriga Gertrud ägde rum under märkliga omständigheter i mitten av febru‐
ari år 2004. Gertruds make hade precis gått bort. Därför tillfrågades hon upprepade gånger om 
inte  intervjutillfället borde  flyttas  till ett senare datum, då allt förhoppningsvis hade lugnat ned 
sig, men det ville hon inte. Hon ville bli  intervjuad där och då. T ill saken hör att maken var en 
omtyckt präst med ansenlig umgängeskrets, så  tiden efter hans död var full av aktiviteter. Det 
var  begravning,  oändligt många  sammankomster och människor  som  hörde  av sig. Mitt i den 
här kaosartade livssituationen ville Gertrud alltså bli intervjuad, vilket kan tyckas märkligt. Men i 
efterhand framstår det som om hon ville det för att  hitta  sig  själv. Efter makens  entré  i Ger‐
truds  liv  cirkulerade  nämligen  det mesta kring honom och i synnerhet hans yrke. Det var dags 
att minnas vem hon egentligen var. Så här berättade hon om sitt liv och dess platser: 

Jag är född i västra Sverige, men uppväxt i Höör. Där bodde vi till en början otro‐
ligt  trångt. Det  var  tre  rum,  sex barn  och mamma och pappa  och alkoholisten 
som  pappa  tyckte  synd  om  och  så  blinda moster.  Hon  blev blind  i  en  trafik‐
olycka,  men  hon  ville  inte  bo  på  hem.  I  närheten  köpte pappa en tomt och 
där han byggde vårt nya  hus. Där  startade han också  ett  tvätteri  intill  bäcken. 
Den hade mjukt vatten som tydligen var bra för tvätt. Egentligen var han  ingen‐
jör och utbildad  i England. Han hade kontakter så han  importerade  fin  ull där‐
ifrån. Jag minns att mamma gjorde om den där enorma mossmarken till en park 
med gräsmatta, ekar, kulle, grottor och väldigt vackra stenrös med växter. Mam‐
ma  var  Guvernant,  det  vill  säga  hon  åkte  till  rikemanshem  och  undervisade  i 
franska,  tyska,  svenska och botanik. Pappa  grävde en  simbassäng  i bäcken och 
han gjorde ett vattenhjul som snurrade. Där  fanns ankor. Ja, där mådde  jag väl‐
digt bra. Jag hade en gunga vid bäcken och så brukade jag åka flotte i bäcken. 

Pappa  snickrade  ihop  en  stuga  till mig  vid  tomtgränsen.  Den  låg  precis  intill 
spången vid bäcken. Stugan var mitt lilla paradis. Den betydde väldigt mycket för 
mig. Där bodde  jag hela somrarna. Och pappa drog ju  in ström i stugan. Det var 
två liggplatser så där fick jag ju ha kompisar över natt. Det var självständigt att få 
bo där och det var framförallt därför jag mådde bra där. Där  kunde  jag göra som 
jag  ville,  utan  att  bli  störd.  V i  var  så många hemma så jag behövde avskildhe‐
ten. Så småningom hade vi en vevgrammofon som  jag fick och då kunde  jag ha 
musik nära mig. Där lyssnade jag på musik och gjorde mina läxor. Jag kunde läsa 
högt. Jag stammade, men där kunde jag öva. Mamma sa att jag skulle sjunga när 
jag skulle  läsa, för en sjungande människa stammar aldrig. Lugnet var också vik‐
tigt. Det  var  inte  alltid  som mina  tre bröder höll  sams och då  for  jag  så illa  så 
då gick  jag  till min stuga.  Jag älskade närheten till bäcken och  ljudet av plasket. 
Det var rogivande. Utanför tomtgränsen gick kor. Och jag tyckte att det var härligt 
att ha de där smårutorna öppna och höra på alla fåglar tidigt på morgonen. 

I  trakten  fanns  också mycket  svamp. Det  var  rogivande  att  gå  i  skogen.  Ibland 
åkte vi ut på tur. Pappa som hade en gammal Studebaker och i och med att vi var 
många fick vi sitta  i baksätet och så fick vi turas om att säga vänster eller höger. 
Med oss hade vi konserveringsapparaten som mamma hade fyllt med smörgåsar 
och så Primusköket och kaffe. V i visste aldrig var vi hamnade. Det här fick en att 
vara nära till att smågnola och att uppleva frid  och  lugn  och  att  livet  var  pro‐
blemfritt och  att  livet  leker. Det  fanns ingen ångest eller oro. 

T iden  var  lycklig  och  problemfri,  om  jag  förbiser min  yngsta  bror.  Han tyckte 
om att ställa till det för mig när mamma och pappa  inte var hemma. Han bruka‐
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de  binda mig  vid  träd  och  leka  indianer.  En  gång  så  stängde  han  in mig  i  vår 
mörka källare som var full av vatten från bäcken och där trivdes råttor  och  sor‐
kar.  Det  var  så  hemskt  och  det  glömmer  jag  aldrig.  Det  var  först när brorsan 
var 75 år  som han bad om ursäkt. En  gång gömde  sig han och  kompisar  i  en 
gammal  ihålig  ek,  iklädda  djurhudar  och  skrämde mig. Jag vågade inte berätta 
för mina föräldrar. Det var efter det som jag började stamma. Efter de händelser‐
na förknippade jag både källaren och eken med känslor av att må dåligt. 

Saker och  ting  förändrades under andra  världskriget. Båtarna  från England  gick 
inte  längre. Havet var  ju minerat. Pappa fick färre kunder och så blev han bestu‐
len på pengar. Efter det mådde han  inte så psykiskt bra. Det gjorde att vi andra 
också mådde  sämre. Mamma gjorde allt  för  att det  skulle gå  runt ekonomiskt. 
Hon  hade många  att  tänka  på.  Hon  var  helt  fantastisk.  Hon  sydde,  stoppade 
strumpor  och  repade  lump  som  hon  tvättade  och  sålde. Mamma  var  väldigt 
hjälpsam och glad. Varje morgon väckte hon oss med pianospel. Jag gillar än idag 
lugna melodier.  De  ger  glädje,  rytm,  harmoni  och  nu  på  sistone  läkekraft.  Jag 
hade många kompisar som jag tog hem. Mamma var ofta lekledare. Hon gav oss 
många pedagogiska  lekar  som  rebus‐  och  gissningslekar. Det  kostade  ju  inget. 
Vi  lekte också mycket  själva. V i  var ofta  på  vinden eller  i  tvätteriet. Där  fanns 
många ställen att gömma sig. De var fina lekplatser. 

I  skolan  var  jag  inte  speciellt duktig.  Jag  lärde mig  läxorna utantill utan att för‐
stå. Mina syskon hade varit  jätteduktiga  i skolan, så det  jag kände en viss press 
av. V i  var bara  sju elever och  så  läraren  förstås.  Läraren var kär  i en polska  så 
han  lät oss  så ofta  som möjligt  jobba  självständigt. Då busade vi mest.  Jag var 
nog  lite speciell när jag var  liten. Jag ville  inte vara flicka, utan pojke. Pappa för‐
stod det där.  Jag hade  till exempel aldrig kjol, utan alltid byxor med gylf, mössa 
med  skärm  och  pojksandaler.  Sedan  var  jag  alltid  kortklippt.  Jag  hade många 
pojkkompisar. Jag minns att  jag hade en cykel som pappa hade gjort. Den hade 
träfälgar. Det var ovanligt med barncyklar på den tiden. 

Under barndomen åt  jag dålig mat. Mina kompisar var  ju barn till bönder  så  de 
fick  ju  all mat hemifrån. V i hade  till exempel  inget  smör  så mamma tiggde fett 
av slaktaren och gjorde flottsmörgåsar. Jag minns att jag alltid satt ensam i trap‐
pan upp till träslöjden och åt dem. Jag skämdes. När jag kom hem  fick  jag  stekt 
gröt. Jag mår fortfarande illa  jag när  jag tänker på det. 

Som tonåring gick  jag  i realskolan. Jag ville bli sjuksköterska, men hade så dåligt 
självförtroende att  jag  inte  vågade  söka.  Jag blev  jätteglad när min dotter blev 
det. I realskolan hade jag en elak lärarinna, så den platsen var inget vidare posi‐
tiv.  Jag stammade  ju och det  tog hon  ju vara på. En gång fick jag stå upp en hel 
lektion och svara på  frågor. Det orkade  jag  inte psykiskt. Fast så här  i efterhand 
var det kanske inte helt och hållet hennes fel. Jag satt ju alltid längst bak i klass‐
rummet och  lekte med papperskorgen.  Jag  tog använt papper  som  jag skickade 
runt små meddelanden på. Ibland skrev jag nidvisor om olika lärare. En gång sköt 
jag lappar på vår kantor. 

En  viktig  plats  under  barndomen  och  tonåren  var  Brännö  där  moster hade 
stuga. Dit  fick  jag  åka  för  att  lägga  på mig.  Att  lärarinnan  i  Höör  var elak tog 
hårt på mig. Jag har alltid varit lite psykiskt klen och blir lätt stressad.  T ill  stugan 
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åkte  jag  när  jag  behövde  vila  upp  mig.  Från  stället kunde vi se hela ön och V 
inga och V ingafyrskepp. V i kunde se till Göteborg. Man såg farlederna. Man såg 
Englandsbåtarna. En vidunderlig utsikt, speciellt när det åskade och blixtrade och 
dundrade mellan  klipporna. Det var  fantastiskt. Där  fanns  en  jättebrant  trappa 
upp  till  stugan.  Det  var  bergigt, men  det  fanns  också  ängar  och  vackra  sand‐
stränder. Jag  fick vara nära naturen. Moster  lärde mig att paddla och dyka. Hon 
hade en motorbåt också.  Jag  lärde  mig  meka.  En  gång  hade  vi  gjort  upp  en 
rutt  till Norges södra skärgård med båten. V i övernattade i gamla båthus. Men vi 
övernattade också  under  bar  himmel. V i  gick  iland  på V inga  fyrskepp  och där 
bodde flera personer som höll vakt. V i hade med oss bullar och kaffe. De berät‐
tade om förlista fartyg och annat spännande. 

Under den här perioden fann jag en annons i Husmodern, om en prästfamilj som 
sökte piga. Jag fick jobbet, men det var slitsamt och jag magrade något fruktans‐
värt.  Jag  åt upp mig hos min  bror.  Jag vågade  inte visa mig  för mina  föräldrar. 
Som piga hade  jag hela  ekonomin och  fem barn  att  ta hand om. Men det var 
ändå mest en positiv upplevelse. Efter det ville jag arbeta med barn. Jag fick bra 
betyg av  familjen och  sedan kom  jag  in på  förskollärarseminariet. Då bodde  jag 
på Frälsningsarméns hotell. Det var då som  jag  träffade min man  på  ett  släp‐
party.  Jag var 25 år. Min man  läste teologi, så vi brevväxlade varje dag under en 
period. Han prästvigdes och vi flyttade  ihop.  Jag fick också min  första tjänst då. 
Jag tog hand om missanpassade barn på barnhem. V i förlovade oss utanför min 
barndomsstuga,  trots  att  inte mina  svärföräldrar  ville  det. Min  familj  var inte 
fin nog. 

Efter att jag träffade min make blev hela livet ett ständigt flackande mellan  olika 
platser.  Som  präst  fick  han  ta  de  jobb  som  fanns. De  kunde ringa en sen kväll 
och säga att på söndag ska pastorn vara i Karlskoga. Då behövde de hjälp där, el‐
ler så hade den gamla prästen gått i pension eller något sådant. Det var bara att 
börja packa. Det  är många  jular  som  barnen aldrig  fick  uppleva  på  grund  av 
det.  Ibland  packade  vi  aldrig  upp,  för  vi visste att snart ska vi iväg igen. 

I Boxholm bodde vi två gånger när min man var hjälppräst. Där bodde vi bra i en 
byggmästarbostad. Det var ett kommunistiskt samhälle. Att de var kommunister 
kunde vi väl förstå med den hanteringen som de fick. En händelse där var att ar‐
betare eller arbetaränkor inte fick jordfästas i kyrkan utan i det fria, i ur och skur, 
på kyrkogården. Det tolererade  inte min man när han kom dit. Då stod det i tid‐
ningen att begravningen av en arbetaränka ägde rum i kyrkan. Och då ringde te‐
lefonen röd. De här arbetaränkorna var inte vatten värda. En kvinna kom och bad 
att få bo hos oss och hon höll på att bli ihjälslagen av sin man. Han tyckte så illa 
om att hon  tydde  sig  till min man  för  att  få  hjälp.  Hennes man  söp.  Då  blev 
min man neddragen i källaren. Jag trodde att de skulle slå ihjäl honom. 

Under de tidiga åren av vårt äktenskap hamnade vi  i Källvik,  i en gammal präst‐
stuga.  Där  föddes  vårt  första  barn.  Jag  var  27  år.  Det  var  dramatiskt. Jag  har 
för  smalt bäcken, så  förlossningen  tog 38  timmar.  Jag har positivt blod och min 
man  negativt och  det  innebär  att bebisen  får  fel  på  blodet.  Så det  första  som 
hände  efter  förlossningen  var  att de bytte blod  på  bebisen. Hon  föddes  också 
med  en  förträngning  på magmunnen  som  gjorde  att  hon  kräktes  så  fort  hon 
hade ätit. Hon magrade och skrek dag och natt. T ill slut fick vi, som tur var, me‐
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dicin mot det och det blev en fin och frisk unge. Hon har inte varit sjukskriven en 
enda dag i hela sitt liv. 

I Källvik minns jag att det var så kallt på vintern att veden frös fast i den lågt be‐
lägna vedboden. V i fick ta spätt och bända loss vedbitarna. V i sågade i de frusna 
bitarna och högg, så jag förstörde mina axlar. Och sedan fick vi ta ved i barnvag‐
nen till  farstun och  tina. Ussch! När vi  skulle elda  sa det bara ”pssssch” och  så 
dog elden. Som tur var fanns en äldre kyrkovaktmästare som högg barrträdsröt‐
ter och de innehåller väldigt mycket tjära som brinner mycket bra. Jag tror nog att 
det var en av de bästa julklapparna  någonsin  som  hängde  där  i  en  Tyresäck på 
handtaget när  vi kom hem. Han fiskade också och gav till oss. I Källvik fanns ing‐
en el, utan bara  ljusstakar. V i hade sorkar  i vattensystemet. Barnen var  livrädda. 
Och vi hade  ingen  toalett. V i  fick  sitta på pottor. Du milde  tid! Men då var det 
en familj som ringde till oss och  frågade hur vi hade det under  julen. Då kunde 
jag  inte hålla mig utan  jag  storbölade  i  telefonen. Granen  låg  fortfarande utan‐
för  och  jag  hade  ingen  ambition  att  ta  in  den. Och  då  sa  han  att  ”vi hämtar 
hela klabbet”. Jag bara låste dörren. Då firade vi jul hos dem. 

Efter  det  kom  vi  till Gryt  och  det  var  en  trevlig plats. Där  var det  god gemen‐
skap och huset var  i gott skick och vi startade en scoutkår. Därifrån har vi fortfa‐
rande vänner. Tyvärr bodde vi där alldeles för kort tid. 

Ankarsrum, som följde, var en dålig plats. Där hamnade vi i en prästgård där  det 
regnade  in  i  sängkammaren.  V i  kom  dit  klockan  tre  på  natten. Flyttkarlarna 
frågade ”var ska frun ha soffan?” och jag fick känna med handen. "Här verkar det 
vara en lång vägg. Ställ den där!”. V i blev upprotade igen. 

Som tur var flyttade vi igen, men Norrköping som var vårt nästa mål var också en 
dålig plats, främst för att vi bodde åtskilda och jag inte passade in i arbetaratmo‐
sfären som  fanns där. V i kunde  inte  träffas på  flera år. Det var bittert.  Det  var 
inte  som det  skulle.  Jag bodde ensam  i en  lägenhet med barnen och min make 
flyttade  runt  till  olika  församlingar.  Jag  jobbade  som  förskollärare. V i  träffades 
väldigt lite under den tiden. Men vi hade inte råd med något annat. Han skickade 
pengar. Fy, vilken tid! 

Sedan  fick  vi  äntligen  flytta  ihop.  Tyvärr  var  platsen  sämre  än  någonsin. Men 
det  var  ju  aldrig  vi  som  bestämde  var  vi  hamnade.  V i  hamnade  i Hägersta. 
Där  fanns  ingen  sjö.  Jo, det  fanns en  som var  fylld med dy och den var botten‐
lös. Där dränktes sig en man, som min man jordfäste. Det var ett platt jordbruks‐
landskap  och  få människor. Det  fanns  ingen  skog,  inga  vägar,  inga  växter. Man 
upplevde ingen skillnad när våren började och när det lever och spirar. V i bodde i 
ett stort hus på 500 kvadrat och övervåningen hade vi  inte råd att värma upp. V i 
var tvångsboende där. Det var förfärligt dåliga golv och korkmattor. I sju år bod‐
de vi där. Där var dålig stämning också. Folk kunde säga till oss att ”vi såg er när 
ni var ute klockan två och ni  gick den  rundan  den  gången och  tänk att präster 
har  det  så  bra som är  lediga hela vardagarna och bara  jobbar söndagarna.” De 
förstod  inte ett  spår av vad prästyrket  innebar. Han  satt ofta uppe hela natten 
och jobbade. Så många, många nätter satt han med folk som var förtvivlade. V i 
kom aldrig  in  i gemenskapen där. Det var kvävd stämning.  Jag  längtade ständigt 
därifrån. Det var sju ensamma år. 
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Här i Brokind har vi bott sedan jag blev pensionär. Jag och min make ville alltid  åt 
det  här  hållet.  V i  hade  goda  vänner  som  alltid  rekommenderade området för 
landskapet. Det har varit en bra plats,  i alla  fall när min make  levde. V i bodde  i 
prästgården nära sjön. Där hade vi en båt. Nu har vi flyttat ett par hundra meter. 
V ilket landskap med sjöar, åar, berg, åkrar och skogar! Här har  jag min trädgård. 
Det var åker när  vi  flyttade hit.  Jag njuter av blommorna. Det  är  så  fint  att  se 
dem växa. Och  jag tycker om att skapa. Förr grävde  jag mycket, hade grönsaker, 
skördade och så. Nu väver jag konstiga mattor. Jag  jobbar med händerna. Det är 
inte  slutprodukten  som är det viktiga utan där och då.  Sedan har man  ju alltid 
skött om andra. Nu är det växterna istället. Här har det sprungit många barn och 
de har undrat varför jag ligger där på knäna. Då har jag sagt att ”kom hit och tit‐
ta!”. Områdets barn har hjälpt  till och  fått  lära  sig  förhoppningsvis  lite. De har 
kallat  det  för  sina morötter,  så de har  gått hit  på  promenader och  sagt  att de 
måste skörda sina morötter. 

Jag  har  haft  så  omväxlande  liv  på  grund  av min makes  jobb.  Jag  har  fått  se 
många platser. Många har inte varit bra. Men jag har fått perspektiv på tillvaron. 
Livet är föränderligt och det gäller att anpassa sig för annars blir man alldeles bit‐
ter.  Ingen plats är den andra  lik.  Jag har  fått erfarenhet. Jag är bra på att flytta. 
Inför varje flytt undrade barnen var ska vi ha  julgranen i år. Jag visste ju  inte för 
jag  fick  ju aldrig  se vart vi  skulle  flytta  i  förväg. Varje  flytt var en belastning på 
minnet, att komma  ihåg var saker  låg. Min make var också mycket opraktisk så 
det var  jämt  jag som fick flytta. Att ständigt vara beredd på att  flytta är  inte ro‐
ligt. Men  för min make var arbetet nummer ett. V i hade  jämt  folk hemma hos 
oss. Sedan hade vi också konfirmander. Ungarna tyckte om dem. De var  ju äldre 
och lekte med våra barn. På så vis har jag varit prästfru. 

Det är först på senare år som livet har lugnat ned sig. Samtidigt var det intressant 
med omväxlingen. Man visste ju inte var man skulle hamna. Var det  då  en  plats 
som  man  gillade  var  det  svårt  att  ta  farväl.  Andra  orter  längtade man  efter 
att  flytta  ifrån,  exempelvis Hägersta,  fy! Oftast  var det de dåliga platserna som 
vi bodde längst på, i alla fall kändes det så. Sedan fanns det ju platser dit man vil‐
le. Gryt ville jag aldrig lämna. Där bodde vi alldeles för kort tid. Men sådant är li‐
vet när man väljer att följa sin make, som man älskar. 

Det värsta med alla flyttningar är att vi sällan fick riktiga vänner. Det är få som vi 
fortfarande har kontakt med. De flesta bekantskaper har bara varit ytliga. 

Min make dog för ett par veckor sedan. Jag är  ingen utan min man. Jag har  levt 
för  min  man.  Jag  är  inte  prästfru  längre  och  jag  har  inte  heller några  barn 
att  ta  hand.  Jag  känner mig  obehövd. Det  är  ett  hemskt ord, men det är sant. 
Ensamheten är värst. Jag vill tro och jag söker hopp i Gud. En hand att hålla i när 
livet är svårt. Det största problemet just nu är ekonomin. Men det har det alltid 
varit. V i har alltid haft det snålt ekonomiskt. Min man ville  inte tala om pengar. 
Han hade aldrig någon hög lön och han hade ju stora studieskulder som han ald‐
rig blev av med. Nu gör jag allt för att komma härifrån. Nu orkar inte heller ryg‐
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gen med trädgårdsarbetet. Så nu måste  jag söka bostadsbidrag eller  flytta  igen. 
Jag måste ta en dag i taget. Jag kan inte alls se framåt.249 

Mot  intervjuns  slut  brast  Gertrud  ut  i  gråt.  Hon  grät  över  sin  eländiga  situation och  av 
sorg. Det var maken människor hade  sökt sig  till, sällan henne. Hon kände sig som ett bihang 
som  inte var någonting värt utan honom.  I  ljuset av livsberättelsens sista delar framträder livs‐
skildringen  i  sin helhet  som en  identitetssökande resa,  i vilken Gertrud sökte ny mening med 
livet. Tyvärr slutade den vid intervjutillfället i moll. 

I  livsberättelsen framträder Gertrud som martyr eller altruist och det med anledning av de 
uppoffrande, fogliga och kristna undertonerna. Hon offrade självmant ekonomi, behov och viljor 
för en annan människas karriär. 

Den situation som Gertrud befann sig i vid tidpunkten för intervjun var extrem. Den aktuella 
livssituationen kastade tydliga skuggor över  livsberättelsen, speciellt  över de delar där maken 
figurerade.  Frågan  är  hur  livsberättelsen hade gestaltat  sig  om maken  inte  vore  död.  Hade 
skildringen  även  då  varit  färgad  av martyrskap och undergivenhet eller hade den getts andra 
betydelser? Frågan är också huruvida hon överhuvudtaget hade velat bli intervjuad då eller om 
hon fortfarande hade varit så pass uppslukad av maken och hans karriär att hon ännu inte hade 
insett behovet av att söka identitet? 

PLATESERNA I GERTRUDS LIVSBERÄTTELSE 
Gertruds livsberättelse är unik på detaljnivå, men i andra avseenden inte alls originell. Lik de 
andra livsberättelserna är den fylld med platsbeskrivningar, innehållandes de egenskaper och 
tillskrivna meningar hos väl‐ och  illabefinnandets platser som har vaskats fram och analyse‐
rats  i föregående kapitel. Att  försöka  rekonstruera  livet är  i stora delar också att  försöka att 
skildra platser och deras meningar, ty livet har alltid utspelat sig någonstans geografiskt. 

Gertruds livsberättelse tar sin början  i den spatiotemporalt avgränsade orten Höör,  i  slutet 
av  1920‐talet.  I  försöket  till  rekonstruktion  av  orten,  likt andra försök, ges exempel på skal‐
glidning.  I det här  fallet  innebär den  att beskrivningen går  från  Höör,  i  liten  skala,  till  mer 
meningsfulla  och  detaljerade  platser  i  stor skala,  det  vill  säga  barndomsfastigheten  i  Höör. 
På  tomten  startade  pappan  ett tvätteri  i anslutning till bäcken och mamman transformerade 
mossmarken till en park med gräs, ekar, kullar, grottor och stenrös med växter. Gertrud hade sin 
egen  stuga  vid  tomtgränsen,  intill  spången,  gungan, bäcken med  vattenhjulet och  korna  på 
andra  sidan  staketet.  Där  bodde  Gertrud  på  somrarna.  I  stugan  hade hon sin vevgrammo‐
fon. Där sjöng hon ostört och läste sina läxor. Där upplevde hon frihet under ansvar. 

I skildringen av Höör ligger fokus främst på det som fadern och modern skapade, det vill säga 
kulturen, men också naturen och till viss del även det sociala,  nämligen  kamraternas  roll  samt 
aktiviteter  som  att  bada,  gunga,  läsa läxor, etcetera. 

Fastigheten och  framförallt  stugan  visar  sig  som  platser  för  välbefinnandet  för deras  till‐
skrivna  fria,  harmoniska  och  hemlika meningar. Dessa  närde Gertrud  i både emotionell, psy‐
kisk och kroppslig mening och låg i linje med hennes behov och viljor. 

I  sviterna  av  andra  världskriget  gick  faderns  tvätteri  ekonomiskt  sämre  och Gertrud fick 
följaktligen sämre mat, till skillnad från kompisarna som var lantbrukarbarn. Samtidigt tog Ger‐
truds mor  ett  större  ekonomiskt  ansvar. Hon  sydde,  stoppade  strumpor  och  repade  lump. 
Hon  främjade även en optimistisk stämning. På morgonarna väckte hon barnaskaran till ljudet 

                                                            
249   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
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av pianospel. Aktiviteten gav Gertrud en livslång känsla för musik. På äldre dagar avnjöt Gertrud 
musiken  i vardagsrummet. Musiken tillskrevs harmoniska meningar, som i sin tur fyllde upple‐
velsen av vardagsrummet. 

Mamman agerade också lekledare. Gertrud och kompisarna lekte även ensamma, bland an‐
nat på vinden, i tvätteriet och på andra platser. De barndomsbundna och  lekorienterade plat‐
serna är  tydliga  i all  sin mångfald och de tillskrevs fria meningar, i betydelsen fria från ansvar, 
men också gemenskapsfyllda meningar. Platserna kan  förstås  som  ytterligare exempel på nä‐
rande platser i emotionell, psykisk och kanske likaså kroppslig mening som låg i linje med behov 
och viljor. 

Som  tonåring  drömde  Gertrud  om  att  bli  sjuksköterska,  men  på  grund  av dåligt själv‐
förtroende vågade hon  inte söka adekvat utbildning. I realskolan busade hon en del och  lära‐
rinnan slog ned på hennes niddåd. Mosterns hem på Brännö var en plats där Gertrud vilade 
upp sig både psykiskt och fysiskt från den elaka lärarinnans utspel. Brännö visar sig som en nä‐
rande viloplats, med tillskrivet harmoniska betydelser. Platsen  framstår också  som  vital,  i  be‐
tydelsen som  revitaliserande. De närande komponenterna hittas  i naturen, exempelvis utsik‐
ten  över  farlederna  med  Englandsbåtarna,  Göteborg  och V inga  fyrskepp, bergen och sand‐
stränderna, men också kulturen, exempelvis ängarna samt aktiviteterna, bland annat att mos‐
tern lärde Gertrud att paddla, dyka och reparera maskiner. 

Efter att  ha svarat  på en annons i vilken piga  söktes,  inledde Gertrud  en sporadisk yrkesba‐
na som barnskötare.  Hon läste senare på förskollärarseminariet. Det  var  där  hon  träffade  sin 
make.  Aktiviteten  i  form  av mötet  förändrade  Gertruds  liv.  Hädanefter  kom  det  att  bli  ett 
upprotat  liv.  Hon och  maken  och  senare  även  barnen  flyttade  otaliga  gånger  därför  att 
makens yrke som präst krävde det. 

Boxholm  var  en  av  de  första  orterna  som  Gertrud  och  maken  kom  till.  Där  lärde  de 
känna det  segregerade samhället. De  tog parti  för de  svaga. Huruvida platsen var en plats för 
välbefinnandet eller  inte  framgår inte, ty den tillskrivs varken positiva eller negativa meningar. 
Den framstår därmed som en transitplats. Dessutom  förekommer ingen  skalglidning  i beskriv‐
ningen och preciserade platser lyser med sin frånvaro, vilket försvårar analysen av den. 

Nästa  plats  var  Källvik.  Där  levde  Gertrud  och maken  under  svåra  omständigheter  i  en 
gammal sorkbefäst präststuga utan el och vattentoalett. Där föddes deras första barn. Stugan, 
med ett kulturellt tema, framstår dels som främmande i den specifika betydelsen som otrygg, 
dels  som  onaturlig  i  betydelsen  avvikande  i  förhållandet  till  hur  den  borde  vara,  dels  som 
disharmonisk i betydelsen påfrestande och dels som ofri i betydelsen påtvingad. Sammantaget 
får  de  tillskrivna meningarna  stugan  att  framstå  som  en  tärande plats, det vill säga som en 
emotionellt obehaglig, psykiskt hämmande och möjligtvis också kroppsligt  försvagande plats. 
Stugan misslyckades med att tillfredsställa Gertruds behov och viljor. 

Med tiden flyttade familjen till Gryt som till skillnad från Källvik skildrades som en plats för 
välbefinnandet av kulturella anledningar, exempelvis att huset på orten var i gott skick och av 
sociala anledningar, såsom att det fanns goda sociala förhållanden, samt med anledning av akti‐
viteterna, bland annat att Gertrud och maken startade en scoutkår. Platsen ter sig som en emo‐
tionellt och psykiskt närande plats,  framförallt på  grund av  tillskrivet harmoniska och  gemen‐
skapsfylla meningar som tycks ha tillfredsställt behov och viljor. 

Efter  en  lycklig  period  i Gryt  blev  familjen  upprotad  igen. De  tvingades  flytta till  Ankars‐
rum, mitt  i  natten.  Där  regnade  det  in  i  sängkammaren. Än  en  gång betonade Gertrud bo‐
stadens standard eller kulturen  i dess fysiska uttryck. Det speglar troligtvis att hon spenderade 
ansenlig del  av  sin  tid  inomhus under perioder  som hemmafru. Platsen  ger  sig  tillkänna  som 
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emotionellt och psykiskt tärande och stick i stäv med hennes behov och viljor, med anledning av 
dess negativa könsbundenhet och tillskrivet disharmoniska, främmande och ofria meningar. 

Även Norrköping utmålades som  tärande. Orsaken var dess tillskrivet gemenskapslösa me‐
ningar som grundades i den negativa sociala kontakten med Norrköpingsborna och de onatur‐
liga meningarna, det vill säga att Gertrud upplevde det naturstridigt att leva med barnen i från‐
varon av maken. 

Familjen återförenades i Hägersta, som visade sig vara än värre än Norrköping. T ill att börja 
med återfinns platsens emotionellt och psykiskt tärande  ingredienser i naturen, i den dyfyllda 
sjön där en man hade dränkte  sig. De hittas även  i  kulturen  med  tillskrivet  oestetiska  me‐
ningar,  förslagsvis  det  alldeles  för stora  och mestadels  ouppvärmda  huset med  dåliga  golv, 
men  också  det  platta och skogslösa jordbrukslandskapet i omgivningarna som gjorde årstider‐
na svåra att urskilja. Även det  sociala  upplevdes negativt, med  tillskrivet  gemenskaplösa och 
ofria meningar som manifesterades i social övervakning. Hägersta är ytterligare ett exempel på 
en plats som familjen flyttade till mot sin vilja för att makens yrke krävde det. 

Som pensionärer fick Gertrud och maken äntligen välja plats efter egna behov och viljor. Ef‐
ter  rekommendation av  goda  vänner  valde de  Brokind. Platsens  goda och övergripande be‐
ståndsdelar ansågs vara dess sjöar, åar, berg, åkrar och skogar. Väl på plats i Brokind kom fastig‐
heten att  tillskrivas positiva meningar, exempelvis naturliga  sådana, härledda till naturen och 
det naturliga i att uppleva trädgårdens växter växa. Även gemenskapsfyllda meningar tillskrevs 
och kan spåras  till de  sociala mötena med grannbarnen. Detsamma gäller  fria meningar som 
hittas  i  aktiviteten och  i  kulturen, med  andra  ord  i  skapandet  i  trädgården och  i hobbyväv‐
ningen i bostaden. 

Efter makens död blev Brokind alltmer tärande för Gertrud, främst av ekonomiska och hälso‐
relaterade anledningar. Den alltmer  negativa livssituationen kom att överskugga Brokinds tidiga‐
re tillskrivet positiva meningar. Hon funderade därför på att flytta. 

PLATSERNA ÄR LIVSPLATSER 
I Gertruds och övriga deltagares livsberättelser framstår väl‐ och illabefinnandets platser som 
upplevda med olika  sinnen, kroppsligen genomlevda eller  förväntat genomlevda, med olika 
egenskaper och tillskrivna meningar. De är alltså genomlevda platser. Vidare är de presente‐
rade i levda sammanhang.  De är därför inte bara genomlevda platser, utan också  integrera‐
de delar av  livet. De är sålunda  livsplatser, vilket också är det begrepp som  fortsättningsvis 
kommer att användas i den här avhandlingen. Livsplatsbegreppet ger intryck av att livsplatser 
kräver liv, är del av hela livsskeenden och följaktligen något som alltid finns där i livet, mellan 
födsel och död samt omgärdar kroppen i geografin. 

LIVSPLATSER OCH LIVSSITUATION 
I  förtydligandet  av  livsplatsbegreppet  är  det  angeläget  att  utreda  begreppet  i  ljuset av 
snarlika begrepp.  Det valda och närbesläktade begreppet  är  livssituation,  vilket  redan  har 
figurerat  i  livsplatsorienterade  sammanhang  i avhandlingen, dels  implicit  i de  tre empiriskt 
grundade kapitlen och dels explicit  i citat  och  analyser.  Ett  exempel  på  det  sistnämna  hit‐
tas  i  föregående  avsnitt,  i  vilket  Gertruds  förhållande  till  Brokind  påverkades  i  negativ 
riktning  av  hennes  livssituation  vid  intervjutillfället. Granskningen  nedan  gör  gällande  att 
skillnaden mellan livssituation och livsplats initialt är en fråga om livssituationens exkludering 
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respektive inkludering av geografisk position, men att det i slutändan alltid är undersöknings‐
deltagarnas egna tolkningar som har haft företräde. 

Livsplats  har  definierats  som  del  av  hela  livsskeenden  och  något  som  alltid finns där  i  li‐
vet, mellan  födsel  och  död  samt  omgärdar  kroppen  i  geografin.  Ett annat sätt att förstå det 
är att hävda att  livet alltid äger rum någonstans. Livssituation, å  sin  sida, kan  förstås  som en 
sammanfattning av de rådande omständigheterna i livet. Likheten är att både livsplats och livs‐
situation har tydliga kopplingar  till  livet,  såsom situation  respektive plats  i  livet. Skillnaden är 
att livsplats är den geografiska omvärlden, utanför kroppen, medan denna omvärld kan vara en 
av flera av livssituationens rådande omständigheter. Vanligtvis kan alltså livssituation anses vara 
något mer än livsplats. 

Ett  sätt att särskilja  livssituation  från  livsplats är att betona  livssituationens  ickeförhållande 
till  samt  exkludering  av  specifik  geografisk  position.  I  de  fall  då sammanfattningen av de rå‐
dande omständigheterna sålunda exkluderar livsplats, framträder livssituation som något annat 
än livsplats. Ett utdrag ur Gunnars livsberättelse får stå exempel: 

”Hon drev med mig. Det höll på ett halvår. Det mådde jag inte bra av”.250 

I  citatet  återfinns  sammanfattningen av de  rådande omständigheterna  i  livet,  i det  socia‐
la  spelet,  den  tidsmässiga  utsträckningen,  samt  de  negativt  värderade upplevelserna av det 
sociala  spelet.  T illsammans  utgör  delarna  en  beskrivning  av Gunnars  livssituation och  inget 
annat och det genom utebliven geografisk position för livssituationen. 

Teoretiskt sett, vid en  första anblick och  i  sin enklaste  form krävs emellertid ytterst lite för 
inkludering av livsplats eller ett närmande mellan livsplats och livssituation. Hade Gunnars citat 
haft ett ynka extra ord, hade det med ens fått geografisk anknytning, enligt följande: 

”Där drev hon med mig. Det höll på ett halvår. Det mådde jag inte bra av”. 

Infogandet av där‐termen gör livssituationen, det vill säga det sociala spelet, den tidsmässiga 
durationen samt de negativt värderade upplevelserna av det sociala spelet, geografiskt förank‐
rad. Där‐termen ger  livssituationen en enkel geografisk position. Resultatet är att  livssituation 
får samma innebörd som livsplats, det vill säga en geografisk position med levd innebörd. 

På det praktiska planet och  i  intervjusituationerna har det dock  krävts mer  av undersök‐
ningsdeltagarna än bara nämnandet av där‐ordet för automatisk sammanlänkning mellan  livs‐
situation och  livsplats.  För det  kan  ju  vara  så  att  livssituation,  trots  geografisk positionering, 
inte alls har med geografin att göra. Förhållandet  kan vara  icke‐meningsfyllt. Den geografiska 
positionen  som fastslås med där‐ordet kanske bara råkar nämnas  i en skildring av en  livssitua‐
tion, som  i själva verket löper över  flera  livsplatser och därmed  inte alls har med specifik livs‐
plats  att  göra. Det  innebär att det  snarare handlar om exemplifiering av en spatiotemporalt 
oberoende  livssituation,  exempelvis  livsplatsoberoende  händelser,  känslor  eller  sinnesstäm‐
ningar. 

Utpekandet  av  geografisk position har  följaktligen enbart  varit ett  första  kriterium  för  att 
överhuvudtaget uppmärksamma  livsplats  i  intervjusituationerna. Det som har ansetts avgöra 
huruvida det föreligger ett förhållande mellan livsplats och  livssituation eller  inte är undersök‐
ningsdeltagarnas uttryckliga jakande.  I slutändan har det alltså alltid  funnits krav på att delta‐
garna själva ska kunna verifiera och utreda de geografiska positionernas relevans i sina liv och 
följaktligen  livssituation  genom  egenmäktigt  utpekande  av  livsplatser,  värderingar  av  dem  i 
termer av väl‐ och  illabefinnande  samt motiveringar av dem. De måste sålunda själva ha  till‐

                                                            
250   Intervju 9. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
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skrivit  specifika  livsplatser mening  i  direkta uttal  i platsbeskrivningar och  livsberättelser eller 
som direkta svar på direkta livsplatsorienterade frågor. 

Förhållandet  mellan  livsplats  och  livssituation  kan  sammanfattningsvis  liknas  vid  en  gli‐
dande skala, från  identiskt  i fall då  innebörden av  livsplats genom geografiskt utpekande, vär‐
dering i termer av väl‐ och illabefinnande samt motivering till fullo överensstämmer med aktu‐
ell livssituation, till helt avvikande i fall då livssituation exkluderar geografisk position. 

LISPLATSERNAS TEORETISKA TOLKNING 
Med  likheten och  skillnaden mellan  livsplats  och  livssituation  behandlad  tillägnas  följande 
avsnitt  livsplatsbegreppets teoretiska laddning.  I  ljuset av olika fenomenologiska teorier ges 
livsplatsbegreppet teoretisk  tyngd  i  samspel med empirin. Avsikten är att  fördjupa kunska‐
pen om hur väl‐ och illabefinnandets livsplatser framstår mot bakgrund av levda liv. 

I  avsnitten  nedan  ställs  livsplatsbegreppet  i  relation  till  följande  begrepp:  inre,  yttre  och 
temporal  horisont  samt  platsminne.  Analysen  utmynnar  i  en  tolkning av  livsplatser  såsom 
livslandskapets delar, vilka i sin tur omgärdas av rum. 

INRE, YTTRE OCH TEMPORAL HORISONT 
Livsplats, som en geografiskt förankrad plats och som omgärdar kroppen  i  livet, står det  fe‐
nomenologiska begreppet  livsvärld nära.  Livsvärlden  kan  definieras  såsom  världen  visar  sig 
för  subjektet  i upplevelserna och deras  tillskrivna meningar.251  Livsvärlden är vanligtvis mer 
än  livsplats, på så vis att den även  inkluderar  icke‐geografiskt relaterade upplevelser, exem‐
pelvis upplevelser av kroppen eller psyket och deras tillskrivna meningar. I det här avsnittet 
ställs tre av livsvärldens omgärdande  termer med uttalat  geografisk  förankring  i  relation  till 
hur  livsplats  framstår mot bakgrund av  levda  liv. De utpekade begreppen är  inre, yttre och 
temporal horisont.252 Men först måste begreppens större sammanhang presenteras. 

Den  typ av  fenomenologi som  refereras till nedan  initierades av den  tyske matematikern, 
psykologen och  filosofen Husserl  (1859‐1938) vid det  förra sekelskiftet. Begreppet fenomeno‐
logi myntades inte av honom utan det har förekommit tidigare i historien, men inte i den bety‐
delse som Husserl gav det.253 

Fenomenologin är  i grund och botten ett alternativ till och en reaktion samt kritik mot po‐
sitivismen, eller naturalismen som Husserl kallade den.254  

Naturalismen kritiserades för att ha  fastnat  i den naturliga attityden och därigenom för att 
ignorera vardagen och ta för givet att det finns en medvetande‐, upplevelse‐ och  teorioberoen‐
de värld.255 Det  fenomenologiska alternativet är den naturliga attitydens motsats och det som 

                                                            
251   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 79‐140. David Bell, Husserl  (London, 1990), 198‐

232.  Jan Bengtsson, ed., Med Livsvärlden som Grund  (Lund, 1999).  Jan Bengtsson, Fenomenologiska Ut‐
flykter (Göteborg, 1998). Jan Bengtsson, Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau‐Ponty 
(Göteborg, 2001). Christer Bjurwill, Fenomenologi (Lund, 1995), 36‐41. 

252   Edmund Husserl,  Idéer  till  en  Ren  Fenomenologi och  Filosofisk  Filosofi  (Stockholm, 2004),  108, 121‐22, 
140‐41, 144, 149‐50,227, 228‐36, 301‐02. 

253   Se Herbert  Spiegelberg,  The Phenomenological Movement.  A Historical  Introduction (The Hague, 1960). 
254   Exempelvis Edmund Husserl, ”Filosofi som sträng vetenskap”, i  Fenomenologin och Filosofins Kris (Stock‐

holm, 2002), 11‐84. Ibid., ”Den europeiska mänsklighetens kris och filosofin”, i Fenomenologin och Filoso‐
fins Kris (Stockholm, 2002), 85‐127. Ibid., Fenomenologins Idé (Göteborg, 1989), 57‐78. 

255   Edmund Husserl, Idéer till en Ren Fenomenologi och Filosofisk Filosofi (Stockholm, 2004), 63‐64, 107‐111. 
Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 44. 
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Husserl senare kom att kalla för den fenomenologiska attityden, ibland även titulerad den tran‐
scendentala attityden.256  I korthet  innebär den att  istället  för att  fokusera på ting som om de 
vore enbart fysiska objekt, som i den naturliga attityden, så läggs fokus på mötet mellan subjekt 
och ting och  följaktligen på den mening som subjektet tillskriver medvetandeakterna (se, höra, 
lukta, känna, smaka, etcetera), det vill säga upplevelserna av ting. I samband med det kallas ting 
inte längre för objekt utan  för  fenomen, vilket också har gett  läran dess namn: fenomenologi. 

Livsvärlden, eller  såsom världen visar sig  för subjektet  i upplevelserna och deras tillskrivna 
meningar och då som fenomen i subjektets vardag, är sålunda fenomenologins studieobjekt.257 

Sedan Husserls dagar har  fenomenologin vidgats och  förändrats. En del beskriver  den  fe‐
nomenologiska  rörelsen  som  två  olika  vågor  i  tid  och  rum,  den  tyska  följd av den  franska. 
Herklint framställer, å sin sida, rörelsen i termer av fyra inriktningar som alla är  intresserade av 
mening. Den deskriptiva  fenomenologin utgår  från Husserls  initiala  forskning kring hur  feno‐
men visar sig, det vill säga hur objekt upplevs av subjektet såsom fenomen. Den transcendenta‐
la fenomenologin fokuserar på objektens existens och essens, med andra ord fenomenens för‐
änderliga  och  oföränderliga drag. Den  existensfilosofiska  fenomenologin  sysslar med  närbe‐
släktade  existentiella  frågor.  Den  fjärde  och  sista  inriktningen  benämns  hermeneutisk‐
fenomenologisk och betonar tolkningens roll i meningstillskrivandet.258 

Mot bakgrund av den här mycket kortfattade, men nödvändiga, utläggningen om Husserls 
fenomenologi är det dags att utveckla  livsplatsbegreppet  i harmoni med hur väl‐ och  illabefin‐
nandets platser  framstår mot bakgrund av  levda  liv. Redan som abstraherat  begrepp från un‐
dersökningsdeltagarnas  platsbeskrivningar  och  livsberättelser  är  livsplats  ett  fenomen  och 
inget  objekt. Deltagarna har beskrivit sina  livsplatser som något mer än bara fysiska objekt. De 
har  skildrat dem  som upplevda med olika  sinnen och  tillskrivit dem olika meningar mot  bak‐
grund av levda  liv. På så vis är studiet av livsplats utan tvekan ett fenomenologiskt projekt. 

Begreppen  inre,  yttre  och  temporal  horisont259 är  de  valda  fenomenologiska Koncepten 
som anses assistera i det teoretiska förtydligandet av livsplatsbegreppet.  Anledningen är att de 
överensstämmer med hur väl‐ och illabefinnandets platser framstår mot bakgrund av levda liv. 

T ill den  inre horisonten hör det som deltagarna har  fokuserat på och det som har ansetts 
viktigast att återge av  livsplats, exempelvis Gertruds fars Studebaker  i  livsberättelsen ovan.260 

Den yttre horisonten har, å sin sida, visat sig då deltagarna har skildrat sekundära och perifera 
detaljer  som  indirekt  tillhör upplevelsen av  livsplats, exempelvis omgivningen  runt  Studeba‐
kern.261  Ibland har den yttre horisonten visat sig som transitlivsplatser (se avsnittet ”Menings‐
fulla”). Den  yttre  horisonten  omsluter  sålunda  den  inre  horisonten.  I  empirin  är  det tydligt 
att  den  yttre  horisonten  tack  vare  sin  omslutande  karaktär  ger  den  inre horisonten  fördju‐
pad mening. Tillsammans kan de båda horisonterna anses vara sammanlänkade  i en upplevd 
meningsstruktur, som  i  sin  tur kan  förstås som del av den totala upplevelsehelheten eller me‐
ningsstrukturen eller livsvärlden. 

                                                            
256   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 43‐77. 
257   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 79‐140. David Bell, Husserl  (London, 1990), 198‐

232.  Jan Bengtsson, ed., Med Livsvärlden som Grund  (Lund, 1999).  Jan Bengtsson, Fenomenologiska Ut‐
flykter (Göteborg, 1998). Jan Bengtsson, Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau‐Ponty 
(Göteborg, 2001). Christer Bjurwill, Fenomenologi (Lund, 1995), 36‐41. 

258   Ewamarie Herklint, Bevarandets Etiska Funktioner (Göteborg, 2000), 54‐55. 
259   Edmund Husserl,  Idéer  till  en  Ren  Fenomenologi och  Filosofisk  Filosofi  (Stockholm, 2004),  108, 121‐22, 

140‐41, 144, 149‐50,227, 228‐36, 301‐02. 
260   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
261   Ibid. 
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Förutom den gemensamma spatialiteten  i Husserls  inre/yttre horisont och livsplats  (se av‐
snittet ”Spatiala”) är temporaliteten ytterligare en likhet (se avsnittet ”Temporala”) mellan teori 
och  empiri.  I Husserls  teori  går  temporaliteten under  benämningen  temporal  horisont.  Den 
fenomenologiska tiden  är upplevd,  inneboende och  levd, vilket  innebär  att den  inte  är  kon‐
stant utan  fluktuerande och beroende av upplevelserna.  I empirin återfinns flera exempel  på 
det.  Exempelvis  skildrade  Ingemar  hur  han  upplevde  att  tiden  gick fortare när han hade ro‐
ligt (se avsnittet ”Stor‐ och småskaliga”).262 

I den fenomenologiska tiden är även sekvensaspekten alternerad. Dåtid, nutid och  framtid 
befinner alltså  sig  i ett  fritt medvetandeflöde, med  resultatet att A inte alltid kommer före B. 
I empirin framgår det exempelvis i samband med att deltagare har skildrat saker och ting i icke‐
kronologisk ordning. 

Givetvis har den  reella  klocktiden  inte  varit  främmande  för undersökningsdeltagarna.  De 
har  vetat  ungefär  när  de  skildrade  platserna  en gång  upplevdes.  De  har  varit  medvetna 
om  den  reella  klocktiden,  om  de  har funnit mening. Den fenomenologiskt orienterade socio‐
logen Schütz (1899‐1959) särskiljde  i  sammanhanget  på  inre  och  yttre  tid.263 Ricoeur  (1913‐
2005),  den ständige brobyggare mellan olika traditioner, betonade att det är just i korsningen 
mellan de två, det vill säga den objektivt historiska tiden och den subjektivt  fiktiva  tiden, som 
den mänskliga tiden har sitt ursprung.264 Den mänskliga tiden refererar således både till yttre 
tid: månader, år, etcetera och till inre tid: upplevd tid med subjektiv innebörd. Enligt synsättet 
är de båda alltså sammanvävda. 

Med  den  teoretiskt  kombinerade  spatiotemporaliteten  i  beaktande  kan  livsplatserna mot 
bakgrund av levda liv förstås som spatiotemporalt övergående i varandra, där mer meningsfulla 
livsplatser avlöser mindre meningsfulla, så kallade transitlivsplatser, och vice versa på ett fortlö‐
pande  vis  i  takt med  tiden.  I empirin  finns åtskilliga belägg  för  tolkningen. Exempelvis vittnar 
Gertruds  livsberättelse ovan  om  processen  där  livsplatser  hänger  ihop  och  glider  över  i var‐
andra. På det här viset kan dåtida, nutida, men också framtida livsplatser förstås som samman‐
fogade. 

I det här avsnittet har det som i empirin har visat sig som livsplatsens spatialitet och tempora‐
litet getts teoretisk tyngd med stöd av Husserls tre horisonter och sammanfogats till spatiotem‐
poralitet. Livsplats har med andra ord inte bara empiriskt sett sammanfogats i rum och tid utan 
även teoretiskt sett. 

PLATSMINNEN 
Även  i den begreppsapparat som Casey har utformat (1939‐) finns koncept med spatiotem‐
porala  förankringar. De  är  dessutom  är  förkroppsligade  och  på  så  vis breddas  livsplatsens 
innebörd  ytterligare  i  samklang med hur  väl‐  och  illabefinnandets  livsplatser  framstår mot 
bakgrund av  levda  liv. Undersökningsdeltagarnas beskrivningar  av  väl‐  och  illabefinnandets 
livsplatser utgår alla från kroppen, explicit såsom i avsnittet ”Kroppen” eller implicit som i alla 
andra redogörelser av hur  livsplatser har upplevts i relation till kroppen. Kroppen kan sålun‐
da och så här  initialt förstås som den farkost med vars hjälp deltagarna har upplevt och ge‐
nomlevt livsplatser i geografin, mellan födsel och död. 

                                                            
262   Intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
263   Helmut R. Wagner, Phenomenology of Consciousness and Sociology of the Life‐World (Alberta, 1983), 91. 
264   Paul Ricouer, Från Text till Handling (Stockholm, 1993), 207‐235. 
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Inledningsvis är det viktigt att poängtera att Casey är inspirerad av fenomenologen Merleau‐
Pontys  tankegångar  (1908‐1961),  vilka  i  sin  tur  går  att  spåra  till Husserls  resonemang. Det 
Husserlianska begreppet levd kropp är centralt i både Caseys och Merleau‐Pontys teorier. Pre‐
cis  som  i Husserls  lära  är den  levda  kroppen också genomlevd  i betydelsen upplevd265, men 
den är också något mer radikalt  i Merleau‐Pontys filosofi. För honom var den  levda kroppen 
detsamma som kroppen, medvetandet och världen. Från den helheten kan vi aldrig fly så länge 
vi lever, menade han. 

Mellan  dessa  delar  finns  vidare  en  dialog,  om  den  levda  kroppen  orkar  och finner me‐
ning.266 Den  dialog  som  är  intressant  i  det  här  sammanhanget  är  den  som  är  riktad  emot 
världen  som omgärdar kroppen,  i geografin, det  vill  säga  livsplatser. Merleau‐Ponty hävdade 
att dialogen mellan världen och medvetandet går  via  kroppen och  att upplevelserna är dess 
medium. Upplevelserna kan  alltså  förstås  som det nät  som  binder  samman den  levda krop‐
pens olika delar och som subjektet i sin tur tillskriver mening.267 

Merleau‐Ponty menade  vidare  att  dialogen,  eller mötet mellan medvetande och världen 
som går via kroppen med upplevelserna som medium, sker utifrån kroppens  position  i  rum‐
met,  den  så  kallade  nollpunkten. Mötet  kan  tolkas  som ett  förhållande mellan  subjekt och 
objekt,  i  vilket  objektet  transformeras  till  ett  fenomen  i  upplevelserna och  deras  tillskrivna 
meningar, såsom Husserl beskrev mötet och såsom många undersökningsdeltagare också har 
skildrat  det.268  Mötet med  livsplatser  kan  även  förstås mot  bakgrund  av  Heideggers  feno‐
menologiska terminologi, med kroppen befinnandes  inkastad  i en  i‐världen‐varo, alltid riktad 

emot världen, via förståelsen och talet, men också  i praktisk handling, med andra ord  i an‐
vändandet av världens ting269, som exempelvis Inga‐Britt då hon använde sin gunga (se avsnit‐
tet ”Kulturen”).270 

Som indirekt har framgått är den levda kroppen att betrakta som en psykofysisk enhet, det 
vill  säga  som  subjekt  och  objekt,  som medvetande  och kropp och som iakttagare och iaktta‐
gen samtidigt. Men under vissa omständigheter kan den  levda  kroppen vara mer det ena än 
det andra, hävdade Merleau‐Ponty. Ett empiriskt exempel är då Barbro uppmärksammade sin 
kropp extra mycket i smärtan, i den djävulska backen (se avsnittet ”Kroppen”).271 

Merparten av empirin hänvisar  i övrigt till hur medvetandet har riktats via kroppen mot öv‐
riga delar av livsplats, det vill säga naturen, kulturen, det sociala eller aktiviteten. 

På det här viset valde Merleau‐Ponty att se kroppen som mötesplatsen mellan världen och 
medvetandet, med innebörden att kroppen är meningstillskrivandets centrum, till skillnad mot 
Husserl  som menade  att  den meningsskapande mötesplatsen hittas mellan  subjekt och  ob‐
jekt.272 Heidegger, å sin sida,  förfäktade  att mötesplatsen hittas  i handlingen mellan subjekt 
och objekt då  subjektet använder  världens don.273 Annas beskrivning av  sjuka livsplatser kan 
förstås som ett empiriskt belägg  för kroppens centrala roll  i meningstillskrivandet,  i Merleau‐
Pontyansk anda. Av  skildringen  framgår att den åldrande kroppen  inte  fungerade såsom  för‐

                                                            
265   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 98‐109. 
266   Maurice Merleau‐Ponty,  Phenomenology  of  Perception  (London,  1995),  139. Gary Brent Madison, The 

Phenomenology of Merleau‐Ponty (Ohio, 1981), 26‐37 
267   Maurice Merleau‐Ponty, Phenomenology of Perception (London, 1995). 
268   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 98‐109. 
269   Martin Heidegger, Varat och Tiden, del 1 och 2 (Göteborg, 1992). 
270   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
271   Intervju 5. Intervjutid: 2 timmar. 
272   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 13‐22. 
273   Martin Heidegger, Varat och Tiden, del 1 och 2 (Göteborg, 1992). 
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väntat, vilket påverkade meningstillskrivandet av  aktuella  livsplatser  i negativ  riktning  (se av‐
snittet ”Vitala och sjuka”). Fungerar inte kroppen så fungerar heller inte mötet mellan medve‐
tandet och världen, det vill säga livsplats. 

Att förstå kroppen som det nav runt vilket medvetandet och världen snurrar har  vidare  ex‐
istentiella  konsekvenser.  För  i  kroppen  tar  subjektet  emot  något som inte är sig självt. Detta 
”andra” görs om till något eget för att sedan användas  igen  på  ett  cirkulärt  vis  i  kommande 
möten, menade Merleau‐Ponty. På det här viset  formar världen subjektets hela existens och 
identitet  samt  vice  versa.  Subjektet  förstår  sålunda  inte  bara  världen  genom  empati,  vilket 
Husserl hävdade274,  utan  också  genom  att  subjektet  i  själva  verket  är  en  del  av  världen. Av 
dessa  cirkulära,  förståelseorienterade och  existentiella anledningar betecknas Merleau‐Ponty 
som både hermeneutisk och existentiell fenomenolog. 

Merleau‐Pontys fenomenologi stannar  inte där, utan den har utvecklats av Casey. Han  tar 
nämligen analysen av den  levda kroppen  längre genom att hävda att kroppen har ett kropps‐
minne. På så vis kan kroppen förstås som förkroppsligad  livshistoria. Kroppsminnet är  i sin  tur 
kopplat  till platsminnet, hävdar Casey. Beviset hittas  i att minnet av  förkroppsligade  rörelser 
ofta  är  platsbundna.  Därav  är  kroppen  inte  bara  förkroppsligad  livshistoria,  utan  även  för‐
kroppsligad platshistoria. Sålunda kan platser tolkas som alltid inbäddade i oss, i alla fall så länge 
minnet fungerar, vilket deltagarnas skildringar av livsplatser kan anses vara bevis för. 

I  Caseys  fenomenologi  finns  också  spatiotemporala  aspekter  som  påminner om  både 
Husserls  och  Heideggers  fenomenologi.275 Men  även  i  det  fallet  tar Casey syntesen av  tid 
och  rum  längre. Han  kallar  föreningen  för  rum‐tid.276  På ett snarlikt  vis  som Merleau‐Ponty 
hävdar  Casey  att  tiden  bör  betraktas  på  samma  sätt  som  rummet. Båda är utsträckta och 
båda bebos av den levda kroppen.277 

Med stöd av Caseys  fenomenologi framstår  livsplatser mot bakgrund av  levda  liv  samman‐
fattningsvis som del av den  levda kroppen och då specifikt som den geografiska värld som om‐
ger kroppen och  som har delgivits minne  i kroppen. Det är med hjälp av kroppsminnet och  i 
synnerhet platsminnet  som undersökningsdeltagarna har  försökt  rekonstruera  sina  livsplatser 
för väl‐ och illabefinnandet. 

LIVSPLATSER, LIVSLANDSKAP OCH RUM 
Med stöd av fenomenologiska teorier framstår väl‐ och  illabefinnandets  livsplatser mot bak‐
grund av  levda  liv  inte bara som  inre, yttre och temporal horisont och som del av den  levda 
kroppen, utan också som del av en större helhet. I det här avsnittet kommer den större hel‐
heten att  förstås  som  livslandskap som omgärdas av  rum. Det är med hjälp av Caseys  teori 
som livslandskapet och rummet får sina initiala förtydliganden. 

Casey  vidgar  synen  på  plats  genom  att  inkludera  landskap,278    inrymmandes alla  över‐
skådliga platser och en horisont som separerar platserna  från  rum. Applicerat på den här av‐
handlingens innehåll och mot bakgrund av innehållet i föregående avsnitt kan alltså landskapet, 

                                                            
274   Dan Zahavi, Husserl´s Phenomenology (Stanford, 2003), 104, 111‐113, 120, 124‐125. 
275   Heideggers begrepp har ofta dubbelbottnade betydelser. Exempelvis har begreppet nära  inte bara bety‐

delsen: spatialt eller geografiskt nära, utan också temporalt eller tidsligt nära, det vill säga snart. 
276   Exempelvis Edward Casey, Getting back  into place. Toward a  renewed understanding of  the place‐world 

(Bloomington, 1993), 31. 
277   Maurice Merleau‐Ponty, Kroppens Fenomenologi (Göteborg, 1997), 103. 
278   Edward Casey, ”Body, self and landscape”, i Textures of Place ‐ Exploring Humanist Geographies, eds Paul 

C. Adams, et al. (Minnesota, 2001), 403‐425. 
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transformerat  till  livslandskapet,  förstås  som  undersökningsdeltagarnas samtliga  genomlevda 
och  ihågkomna  livsplatser  i  livet  som  har  sänkts  ned  i  platsminnet  samt  bäddats  in  i  den 
levda kroppen. 

På andra sidan horisonten breder det okända och oändliga rummet ut sig. Empirins motsva‐
righet är de  livsplatser som deltagarna inte har genomlevt och därav inte har genomlevd kun‐
skap om och som de därför inte har kunnat skildra såsom egen erfarenhet. 

Rummet kan också förstås som arena för förväntat genomlevda livsplatser, eller projicerade 
livsplatser, som deltagarna har förväntat sig att genomleva (se exempelvis avsnittet  ”Tempora‐
la”)  och  som  de  har  haft  indirekt  eller  så  kallad  icke‐genomlevd  kunskap  om.  Exempelvis 
förväntade sig Gertrud att genomleva en ny och billigare bostad i framtiden. Vid intervjutillfäl‐
let var livsplatsen bara en idé om livsplats och på så vis bara rum. 

Förhållandet mellan  rum,  livsplats och  livslandskap  kan  vid  en  första  anblick liknas vid en 
skogsvandring där det obekanta rummet under vandringens och genomlevandets fortskridan‐
de transformeras till livsplats, vilken i sin tur sedimenteras som del i livslandskapet. 

I  livsberättelserna och platsbeskrivningarna finns även exempel på andra varianter av  sedi‐
mentation, som snarare är förtjockningar av redan genomlevda livsplatser, exempelvis då  livs‐
platser tillskrivs nya meningar genom omtolkning, genererad  av fysiska återbesök  eller enbart 
återkopplande  tankeverksamhet. Som empiriskt exempel kan  Ingers beskrivning av bergsmas‐
siven runt hemstaden i dåvarande Tjeckoslovakien ges. Först som vuxen och med mer livsplats‐
erfarenhet att jämföra med insåg hon hur fina de egentligen var.279 

Av det som har belysts ovan kan  livslandskapet  felaktigt  förstås som ständigt expanderan‐
de, men  i  livslandskapet  råder också glömska. Deltagare har uttryckligen  hävdat  att  somliga 
livsplatser  har  glömts  bort.280 Där  glömskan  drar  fram  förtunnas, eroderas eller  till och med 
raderas livsplatsminnet. Livslandskapet ska därav inte  förstås som besittandes en ständigt ex‐
panderande horisont eller för den delen en statisk horisont eller ens ständigt eroderande hori‐
sont, utan snarare en  ständigt  fluktuerande horisont,  för  livsplatsminnen tillkommer och för‐
svinner, mellan födsel och död. 

MINNESVÄRDA LIVSPLATSER 
Gertruds och övriga undersökningsdeltagares livsplatser för väl‐ och illabefinnandet framstår 
mot bakgrund av  levda  liv och med  teoretiskt stöd ovan som  livsplatser som har satt djupa 
spår i livsplatsminnet genom extra meningsfullt innehåll. I Gertruds livsberättelse framträder 
Höör, Brännö, Boxholm, Källvik, Gryt, Norrköping, Hägersta och Brokind som sådana minnes‐
värda  livsplatser  i hennes  livslandskap. Dessa har  i  sin  tur  exemplifierats med större detalj‐
rikedom med hjälp av skalglidning, såsom stugan vid bäcken och så vidare.281 

I Gertruds livsberättelse och övriga deltagares livsskildringar återfinns mängder av olika min‐
nesvärda livsplatser som deltagarna, för en kortare eller längre tid, har använt i sin färd genom 
det geografiska rummet. På det viset framstår de minnesvärda livsplatserna som trampoliner i 
det levda livets resa. 

I en  sådan  tolkning och med  fokus på mobiliteten  framstår undersökningsdeltagarna  som 
flackande personer, hoppjerkor eller moderna och postmoderna nomader, i  sina  ständiga by‐
ten av  livsplatser. Skillnaden mellan klassiska nomader, som följer sina djur, som följer växtlig‐

                                                            
279   Intervju 7. Intervjutid: 3 timmar. 
280   Exempelvis intervju 10. Intervjutid: 3 timmar. 
281   Ibid. 
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heten, som  i  sin  tur skiftar  efter  årstid,  och  undersökningsdeltagarna  är  att  deltagarna  för‐
flyttar sig på grundval av andra drivkrafter än bara matbehov, men mer om det nedan. 

Hoppjerkingen är tydlig i deltagarnas levda liv, men är ännu tydligare i samband med att del‐
tagarnas minutiösa vardag spåras. Exempelvis beskrev Ingemar alla platser som han genomlev‐
de under en  typisk arbetsdag. Han skildrade  en  oavbruten  ström  av  olika  livsplatser,  från 
det  att  han  steg  upp  i sovrummet på morgonen till det att han kom hem och lade sig i sam‐
ma rum på kvällen.  Samma  ström  återupprepades  nästkommande  arbetsdag.  Han  kallade 
alla dessa platser för delar i livets stora ekorrhjul.282 

ATTRAHERANDE OCH REPELLERANDE LIVSPLATSER 
I det här avsnittet tolkas de minnesvärda livsplatserna för väl‐ och illabefinnandet som attra‐
herande  respektive  repellerande  livsplatser med  ett  speciellt  förhållande  sinsemellan, mot 
bakgrund  av  innehållen  i  avsnitten  direkt  ovan  och  avsnitten  ”Närande  och  tärande”  och 
”Behov och viljor” i färskt minne. 

Förhållandet är som följer. Undersökningsdeltagarna har attraherats av livsplatser för välbe‐
finnandet,  för deras  tillskrivet närande meningar, det  vill  säga ovan  analyserade positivt  till‐
skrivna meningar, som  i sin  tur har förväntats tillfredställa behov och viljor. Det har  föranlett 
spatiotemporal och kropplig förflyttning i riktning emot dessa livsplatser. De attraherar sålunda 
både mentalt och  fysiskt sett.  I denna hoppjerking har en del  livsplatser upplevts extra starkt 
eller meningsfullt och dessa har transformerats till minnesvärda livsplatser. Livsplatser som har 
dragit deltagarna till sig benämns fortsättningsvis attraherande livsplatser, för deras tilldragan‐
de eller närande meningar. Exempelvis beskrev Gertrud Höör, Gryt, Brokind och de inom orter‐
na  specifikt minnesvärda  livsplatserna  för  välbefinnandet  som  attraherande  livsplatser. Det 
som  attraherade var bland  annat  kulturen, stugan, naturen,  vattnet, det  sociala, grannarna, 
aktiviteterna och scoutkåren, med tillskrivet närande meningar, såsom frihet och gemenskaps‐
fylldhet, som i sin tur tillfredsställde Gertruds behov och viljor. 

Gertrud och övriga deltagare har på motsatt vis repellerats av minnesvärda livsplatser för il‐
labefinnandet,  för  deras  tillskrivet  tärande meningar, med andra ord negativt  tillskrivna me‐
ningar, vilka inte har tillfredsställt behov och viljor. Sådana livsplatser benämns fortsättningsvis 
repellerande livsplatser för deras frånstötande,  det  vill  säga  tärande, meningar.  De  repelle‐
rar  både mentalt  och fysiskt  sett  i  form  av  kroppslig  förflyttning,  i  riktning  bort  ifrån  dem. 
Gertrud skildrade  exempelvis  präststugan  i  Källvik,  huset  i  Ankarsrum,  Norrköping  och Hä‐
gersta som repellerande livsplatser.283 

Förhållandet mellan attraherande och repellerande livsplatser är inte bara att de är motsat‐
ser, utan också att de är i symbios. De övergår i varandra, i takt med ständigt förändrade behov 
och viljor. Det manar i sin tur till en oavbruten spatiotemporal förflyttning i stor och liten skala. 
I Gertruds livsberättelse framgår exempelvis hur Brokind transformerades från en attraherande 
livsplats, med tillskrivet närande meningar, som  låg  i  linje med hennes dåvarande behov och 
viljor,  till en  repellerande  livsplats. Fallerad  kropp och dålig ekonomi  skapade nya behov och 
viljor som  riktades mot en  förmodat annan attraherande och billigare  livsplats.  Vilken  denna 
nya attraherande livsplats exakt var framgår dock inte av Gertruds livsberättelse. 

På det här viset har många attraherande livsplatser en mättnadsgräns, som är relaterad  till 
den  tid  som undersökningsdeltagarna har upplevt  livsplatsbundna behov och viljor som aktu‐

                                                            
282   Intervju 2. Intervjutid: 3 timmar och 30 minuter. 
283   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
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ella. Så länge livsplatserna med sitt innehåll har upplevts som närande, det vill säga någorlunda 
har tillfredsställt deltagarnas behov och viljor och  fått dem att njuta, så har de av deltagarna 
tillskrivits en stämning av positiv status quo.  I samband med det har undersökningsdeltagarna 
intagit  en  positiv  fenomenologisk  attityd  gentemot  livsplatsen.  De  har,  så  att säga,  insett 
den positiva meningen. Fokus har  intresserat  legat kvar på aktuell  livsplats. Dess närande  in‐
gredienser  (naturen,  det  sociala,  kulturen, kroppen och/eller  aktiviteten)  och  tillskrivna me‐
ningar (vitalitet, naturlighet, estetik, gemenskap, harmoni, hemlikhet och/eller frihet) har med 
glädje konsumerats. Den attraherande livsplatsen har framträtt som en positivt upplevd spatio‐
temporal paus. Gryt eller stugan  i Höör var sådana  livsplatser för Gertrud, det vill säga platser 
som hon uttryckligen aldrig hann tröttna på.284 

Det finns även exempel på minnesvärda och attraherande  livsplatser som har blommat, det 
vill säga som har vuxit  i positiv betydelse  i takt med den upplevda tiden, genom att nya saker 
har hittats  som har tillfredsställt deltagarna. Brännö kan  ges  som  exempel på  en meningsex‐
panderande livsplats där Gertrud tycks ha funnit ständigt nya, intressanta och attraherande sa‐
ker.285 

Men många attraherande  livsplatser tycks dock med tiden vara dömda att blekna, speciellt 
om de  inte  varieras med andra  livsplatser  eller om de överanvänds. Attraherande  livsplatser 
som bleknar har nått sin mättnadsgräns. Deras ursprungliga mening har eroderats. Livsplatser 
som en gång  i tiden  lockade tas  istället för givna och upplevs blaséartade. Därmed har en na‐
turlig attityd gentemot dem  intagits. De har  inte  längre någon  speciell  innebörd. De är blott 
objekt.  Sådana  livsplatser  riskerar  slutligen  att  tillskrivas  negativa  innebörder. Det  blir  alltså 
alltmer uppenbart att den ursprungliga positiva fenomenologiska attityden, som övergick  i en 
naturlig attityd,  i sin  tur har övergått  i en negativ fenomenologisk attityd. Den negativa  insik‐
ten är då överväldigande. En period av negativ status quo  infinner sig. Livsplatsernas tärande 
ingredienser  (naturen,  det  sociala,  kulturen,  kroppen  och/eller  aktiviteten)  och  tillskrivna 
meningar  (sjuka, onaturliga, oestetiska, gemenskapslösa, disharmoniska,  främmande och/eller 
ofria) är besvikelser. Det är då nya behov och viljor visar sig som tydligast. Undersökningsdel‐
tagare som har befunnit  sig  i den här  livssituationen har bevittnat  hur  de  har  sökt  ny  och 
positiv mening på  annat håll  genom att  rikta uppmärksamheten ifrån de tärande och repelle‐
rande livsplatserna emot förmodat närande och attraherande livsplatser. En plan för kroppslig 
och spatiotemporal migration har sålunda tagit form. 

Det  finns  även  förmodat  attraherande  livsplatser  som  aldrig  har  levt  upp  till förväntning‐
arna. De har  vissnat  på  förhand,  för  att de överhuvudtaget  inte har kunnat tillfredsställa del‐
tagarna i första hand. De har redan från allra första mötet varit besvikelser och upplevts repelle‐
rande. 

Förhållandet mellan attraherande och  repellerande  livsplatser kan missförstås som att det 
automatiskt genererar spatiotemporal  förflyttning.  I  realiteten är givetvis  inte migration alltid 
möjlig  i samma stund som den attraherande livsplatsen byter skepnad, i samband med att  in‐
dividen  skiftar  attityd  från  positiv  fenomenologisk  attityd,  till  naturlig  attityd,  till  negativ 
fenomenologisk  attityd.  Det  vittnar  bland  annat  Gertruds  livsberättelse  om,  i  vilken  hon 
beskrev hur Rimforsa  alltmer hade  kommit  att bli  repellerande med  anledning  av  försämrad 
ekonomi  och  fallerande hälsa men  att  hon  för  tillfället  tvingades  bo  kvar.286 Det finns alltså 
hinder för total‐ eller impulsmigration. Vanligtvis sätter delar av livssituationen käppar  i hjulet 

                                                            
284   Ibid. 
285   Ibid. 
286   Intervju 6. Intervjutid: 7 timmar och 30 minuter. 
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för sådan migration.  Däremot  tycks  tanken  på migration väckas vid  liv, vid  tillfället för skep‐
nadsbyte. I tanken strävar  individen någon annanstans, bort från aktuell  livsplats för  illabefin‐
nandet och emot  förmodad  livsplats  för  välbefinnandet.  Först när  livssituationen medger är 
spatiotemporal förflyttning möjlig. Det här vittnar  för övrigt än en gång om hur nära livsplats 
står livssituation. 

Vidare  finns  belägg  för  att  blaséupplevda  och  rentav  repellerande  livsplatser  kan  byta 
skepnad  till  attraherande  livsplatser.  Exempelvis  beskrev  Maj‐Britt  hur  hon  till  en  början 
vantrivdes  på  arbetsplatsen  som  tillskrevs  främmande  och  därav  tärande meningar med 
anledning av den  sociala  livssituationen. Hon  funderade därför på  att byta  arbetsplats. Men 
med  tiden  kom  emellertid den repellerande  livsplatsen att byta  skepnad,  i  takt med att hon 
ändrade uppfattning om personalen. Sakteliga tillskrevs arbetsplatsen istället gemenskapsfyllda 
meningar  som  närde  hennes  behov och  viljor.287 Arbetsplatsen  transformerades alltså till en 
livsplats  för välbefinnandet  i samband med att hon bytte attityd från negativ fenomenologisk 
inställning till positiv fenomenologisk inställning. 

KONTRASTLIVSPLATSER 
De minnesvärda  livsplatserna för väl‐ och  illabefinnandet som undersökningsdeltagarna har 
skildrat i sina livsberättelser har i föregående avsnitt dissekerats och tolkats som attraheran‐
de och repellerande livsplatser. Anledningen  är deras närande  respektive  tärande meningar 
som  har  attraherat deltagarna och tillfredsställt deras behov och viljor respektive repellerat 
dem och inte tillfredsställt deras behov och viljor. Därav har deltagarna kroppsligen och geo‐
grafiskt  velat  förflytta  sig  från  repellerande  till  attraherande  livsplatser. Och vad som upp‐
levs som attraherande respektive repellerande skiftar i takt med förändrade behov och viljor. 
På det viset byts vissa livsplatser mot andra: nya mot gamla, gamla mot nya, gamla mot gam‐
la och nya mot nya, i en varaktig rörelse med pauser däremellan genom livet. Denna pendling 
kan förstås som  livets spatiotemporala förlopp.  I det här avsnittet kommer de attraherande 
och repellerande livsplatsernas symbiotiska  förhållande såsom kontrastlivsplatser att belysas 
närmare. 

Jürgen  fångade  på  ett  sammanfattande  vis  förhållandet mellan  attraherande och repelle‐
rande livsplatser, men också hur de framträder  som kontrastlivsplatser: 

I: Har du några drömmar nu som pensionär? 

Ud:  Jag  har  drömmar  om  att  åka  iväg  någonstans.  Jag måste  ju  göra  av med 
pengarna. Jag vann 4000 på Fritidsresor. Det är  ju kulturen på olika platser som 
är  intressant.  Det  är  omväxlingen  och  så  bada  lite  och  fridyka. Man mår bra 
när man kommer hem igen, tycker jag. Det är roligt att vara ute ett tag, men se‐
dan längtar man hem. Jag skulle inte vilja flytta ned dit i värmen.  Jag  tycker  om 
årstiderna här. Man  får  ju  känna  allting.  Kylan  får man känna och värmen. Års‐
tiderna är underbara. Det är också omväxling. Men det är  inte så  roligt att åka 
iväg själv jämt. Det roligaste är ju att uppleva saker tillsammans med någon. Jag 
tänkte att jag skulle få med mig någon dam, så man har lite sällskap.288 

Av citatet ovan att döma hittas de tillfälligt efterlängtade och attraherande livsplatserna på 
sydliga breddgrader. Det som  lockade Jürgen var saker och ting som han uppskattade som nä‐
rande och som inte kunde hittas på hemorten i den grå vardagen, exempelvis annan kultur och 
                                                            
287   Intervju 13. Intervjutid: 1,5 timmar. 
288   Intervju 12. Intervjutid: 3 timmar. I = intervjuare, Ud = undersökningsdeltagare. 
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specifikt bad och fridyk. Han framhävde  tillfälliga behov och viljor av något annat, någon an‐
nanstans.  I  ljuset av de sydliga breddgraderna framstår hemmet som en tillfälligt tärande och 
repellerande livsplats. De båda  livsplatserna framträder i sin tur som kontraster, för deras kon‐
trära betydelser. 

Det som är  intressant med citatet ovan är att det  lyfter fram kontrastlivsplatsernas dubbla 
innebörder, dels  som  något  annat  och  någon annanstans, men också  som positiv  laddare åt 
dess motsats i bortavaron. I hemmets  frånvaro och  i  konsumerandet av  upplevelser på  sydli‐
ga  breddgrader antog  Jürgen  att  hemmet med  tiden  återigen  skulle bli  attraktivt  i  takt med 
att efterfrågan på  söderns  utbud  förväntades mättas. Med  tiden  antogs  alltså betydelserna 
växla.  Hemmet  förmodades  i  bortavaron  återigen  bli  en  attraktiv livsplats, laddad med posi‐
tiva innebörder, samtidigt som de sydliga breddgraderna förväntades bli motsatsen, i takt med 
användning. Jürgen kunde inte  tänka  sig  att  bo  utomlands  för  jämnan. De  sydliga  breddgra‐
derna  framstår därför endast som ett tillfälligt spatiotemporalt närande och attraherande av‐
brott från det tidigare tillfälligt upplevt tärande och repellerande hemmet. Livsplatsvariationen 
gav Jürgen dubbel näring genom att dels tillfredsställa behov och viljor av att bada och fridyka 
på annan ort och dels genom att återladda hemmets meningar i frånvaron. 

Jürgens skildring kan förstås som ytterligare ett exempel på förhållandet eller mönstret  eller 
cirkulariteten mellan  attraherande  och  repellerande  livsplatser. Den visar att cirkulariteten är 
behovs‐ och viljerelaterad och att dess riktning är bort  ifrån repellerande  livsplatser och emot 
attraherande  livsplatser. Den visar även att dessa  livsplatser med  tiden kan byta  skepnad och 
att de  är  kontraster  i vardagslivet, som övergångar mellan olika  insikter, det vill  säga negativ 
respektive positiv fenomenologisk attityd samt naturlig attityd. Som sådana är kontrastlivsplat‐
serna alltså  inte bara kontraster för deras fysiskt sett skilda innehåll,  utan  även  för de  att  ger 
mentala nyanser  i  tillvaron som  i  sin  tur kan vara individutvecklande. 
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KAPITEL 6 

SLUTDISKUSSION 
Det här avslutande kapitlet består av tre avsnitt. I det första diskuteras avhandlingens resultat 
i  förhållande  till  annan  platsorienterad  forskning.  I  det  andra  dryftas  avhandlingens  veten‐
skapliga bidrag. I det tredje ventileras avhandlingens folkhälsopolitiska relevans. 

AVHANDLINGENS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL LIKNANDE FORSKNING 
Som  den  inledande  forskningsgenomgången visar  finns  få  studier  som,  likt  den här, är ori‐
enterade emot väl‐ och illabefinnandets livsplatser. Därmed kan det här avsnittet, i vilket av‐
handlingens resultat avses relateras till liknande forskning, anses vara dömt att misslyckas på 
förhand. Men som framkommer nedan finns emellertid gott om andra kontaktytor, dels med 
den allmänplatsinriktade forskningen och dels med den närbesläktade hälsoorienterade plats‐
forskningen. 

EGENSKAPERNA 
I det här avsnittet relateras resultaten från avhandlingens första empiriska del, som berör väl‐ 
och illabefinnandets platsers egenskaper, till annan platsorienterad forskning. Redan i avsnit‐
tet ”Väl‐ och illabefinnandets platsers egenskaper”  spekulerades  det  i  att  de  olika  utpeka‐
de  egenskaperna  troligtvis även gäller platser i allmänhet, då väl‐ och  illabefinnandets plat‐
ser kan anses vara olika varianter av platser i allmänhet. Den begrundan verifieras i detta av‐
snitt. 

Meningsfullheten som utgör avhandlingens övergripande egenskap har också Manzo identi‐
fierat. Han hävdar att anledningen till att platser upplevs som meningsfulla är för att vardagsli‐
vet breder ut sig där.289 Vardagslivet är onekligen också en central del av väl‐ och illabefinnan‐
dets platser, på så vis att dessa platser tillskrivs mening mot bakgrund av vardagen eller  livssi‐
tuationen. Det har  i sin  tur och för övrigt varit ett av motiven till preciseringen av  livsplatsbe‐
greppet i kapitel fem. 

Även de positiva  respektive negativa värderingarna som har underställts meningsfullheten 
har Gustafson  tidigare  noterat  i  platsorienterade  intervjuer.290 Enligt Massey är det nödvän‐
digtvis inte tillskrivna kvaliteter hos platsen  i sig som gör den säregen, utan likaväl förhållandet 
till andra platser.291 Resultatet i den här avhandlingen  visar  att  väl‐  och  illabefinnandets  plat‐
ser  alltid  tillskrivs meningar eller kvaliteter som är bundna  till platserna  i  sig, men att dessa 
platser också jämförs med varandra. Resultatet harmonierar alltså med Masseys analys. 

Väl‐  och  illabefinnandets  platser  har  vidare  en  överordnad  spatial  egenskap, som  tar sig 
stor‐ och småskaliga, skimrande, stationära och mobila uttryck. Platsers rumsliga utsträckning 

                                                            
289   L. Manzo, ”The Experience of displacement on sense of place and well‐being”, i Sense of Place, Health and 

Quality of Life, eds J. Eyles, et al. (Aldershot: Ashgate, 2008), 89. 
290   Per  Gustafson,  “Meaning  of  place:  everyday  experience  and  theoretical  conceptualization”,  Journal of 

Environmental Psychology, 21 (2001). 
291   D. Massey, Space, Place and Gender (Cambridge, 1994), 155. 
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har  tidigare  registrerats.292 Detsamma gäller återgivningen  i  olika  skalor,  som  uppmärksam‐
mades  redan  år  1977  av  Tuan293,  följt av bland andra Zelizer294  och Gifford.295 Även senare 
studier behandlar skala. Exempelvis visar Cele  indirekt  i  sin avhandling att barn  företrädesvis 
försöker återge  upplevelser av  storskaliga  platser  framför  småskaliga.296 Påvisandet överens‐
stämmer med  resultaten  i  den  här  avhandlingen,  som  för  övrigt  även visar att  sjuka  senio‐
rer  och  anhöriga  till  sjuka  är  andra  individgrupper  som  har  försökt  återge  upplevelser  av 
storskaliga platser.  Logiskt  sett  torde det ha med barnens, de sjukas och anhörigas begränsa‐
de mobilitet att göra. Resultatet ligger även i linje med Cuba och Hummons fynd, som visar att 
vissa socio‐demografiska variabler ligger bakom valet av skala.297 

Av innehållet i tillgängliga databaser att döma saknar väl‐ och illabefinnandets platsers spa‐
tialt skimrande egenskap motstycke i annan forskning.298 Att vissa platser skimrar, det vill säga 
att deras meningsfullhet fluktuerar och sträcker sig vida omkring sin egentliga geografiska posi‐
tion och på så vis också påverkar upplevelsen av omlandet, tycks sålunda vara en ny iakttagelse. 

Den  spatialt  stationära  egenskapen är  emellertid  något  som majoriteten  av närbesläktad 
allmänplatsorienterad  forskning  indirekt utgår  ifrån,  i och med att alla geografiska platser har 
en geografisk position i rummet. 

Jämväl  den  spatialt mobila  egenskapen  går  att  finna  i  angränsad  forskning, även om den 
är  svårare att  spåra. Den  förekommer med olika  innebörder. Exempelvis  figurerar  begreppet 
inom  forskning  om  olika  tekniska  nätverk.299 En annan betydelse hittas  i en studie utförd av 
Viken, i vilken Longyearbyen på Svalbard skildras som en mobil plats med anledning av ortens 
extrema migrationsflöden av  turister,  studenter och  arbetstagare.300 Hetherington  tolkar mo‐
bila platser som platser vi bär med oss i minnen och fotoalbum301, vilket snarare tangerar inne‐
börden av de minnesvärda livsplatser som behandlas i den här  avhandlingen.  Innebörden  av 
mobila  platser  så  som  den  lyder  i  den  här avhandlingen, det  vill  säga  som  rörliga platser  i 
förhållande  till  det  geografiska underlaget, förekommer sparsamt  i snarlik forskning och före‐
trädesvis inom det forskningsfält som berör olika transportmedel.302  

Den övergripande temporala egenskapen, med anknytning till den spatiala egenskapen och 
som ges en  teoretisk  tolkning  i avsnittet ”Inre, yttre och  temporal horisont”,  är  även  central 

                                                            
292   Exempelvis E. Zerubavel, The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life (New York, 1991). R. Feldman, 

”Settlement‐identity: Psychological bonds with home places in a mobile society”, Environment and Behav‐
ior (1990), 183‐229. 

293   Yi‐Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience (London, 1977). 
294   B. Zelizer, ”Pioneers and plain  folks: Cultural constructions of ”place”  in  radio news”, Semiotica  (1993), 

269‐285. 
295   R. Gifford, ”Introduction – special places”, Journal of Environmental Psychology (1998), 3‐4. 
296   Sofia Cele, Communicating Place. Methods for Understanding Children´s Experience of Place (Stockholm, 

2006). 
297   L.  Cuba,  et al.,  ”A  place  to  call home:  Identification with  dwelling,  community, and  region”, The Socio‐

logical Quarterly (1993), 111‐131. 
298   Artikeldatabaser  tillgängliga  via  Linköpings  universitet,  men  även  andra  databaser,  exempelvis 

http://scholar.google.se/ 
299   Exempelvis,  Jong Hee Kang, et al., ”Extracting places  from  traces of  locations”, ACM SIGMOBILE Mobile 

Computing and Communications Review (2005), 58‐68. 
300   Arvid Viken,  ”The  Svalbard  transit  scene”, Mobility and  Place: Enacting Northern European Peripheries, 

eds Jørgen Bærenholdt, et al. (Aldershot: Ashgate, 2008). 
301   Kevin Hetherington, ”In place of geometry: The materiality of place”,  i  Ideas of Difference: Social Space 

and the Labour of Division, eds Kevin Hetherington, et al., (Oxford, 1997), 185‐192. 
302   Exempelvis  Allyson  Noble,  Quotidian  Bus  Journeys:  City  Life  Reflections  on  Lothian  Buses (Edinburgh, 

2008). 
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inom tidsgeografin. Teorin skapades av kulturgeografen Torsten Hägerstrand  i  slutet av 1960‐ 
och  i början av 1970‐talen och har  sedan dess utvecklats.  I  teorin  är  tid och  rum en enhet, 
kallad tidrum.303 Majoriteten  av  tidsgeografiska  studier  har  ett  objektivt  förhållningssätt  till 
tid.  

T id förstås vanligtvis som detsamma som klocktid. En minoritet och senare daterad tidsgeo‐
grafisk forskning betonar emellertid den upplevt temporala avgränsningen av plats, till följd av 
ett  kombinerat  fenomenologiskt  grundperspektiv304,  vilket  är  mer  förenligt  med  hur  den 
temporala aspekten har visat sig i den här avhandlingen. 

Underställda den temporala egenskapen är föränderligheten och oföränderligheten. De har 
visat sig på både objektiva och subjektiva vis. Den subjektivt  upplevda  platsföränderligheten 
har  i  allmänplatsorienterad  forskning bland annat betecknats som dynamisk305  eller skildrats 
som  en  process.306  En  förklaring  som  ges  till  upplevelsen  av  platsföränderligheten  är  att 
människor är lättdistraherade av aktuell, föränderlig och omgärdande situation, vilken i sin tur 
färgar av sig på platsupplevelsen.307 Att situation färgar av sig på platsupplevelsen finns även 
belägg för i den här avhandlingen (se avsnittet ”Livsplatser och livssituation”). 

Studier om objektivt oföränderliga platser är svårare att hitta i tillgängliga databaser.308 Där‐
emot finns undersökningar om subjektivt oföränderliga platser. Exempelvis menar Feldman att 
vissa platser tillskrivs en känsla av identitetskontinuitet och på så vis upplevs som oföränderli‐
ga i förhållande till tiden.309 

Ytterligare övergripande egenskaper hos väl‐ och  illabefinnandets platser är deras olika ty‐
per av bundenhet. För det första berörs den könsbundna egenskapen  i  hälsogeografisk  forsk‐
ning om  exempelvis  kvinnors  förhållande  till motionsträning i urbana parker.310 För det andra 
behandlas  den  i  feministiskt/genusorienterad  forskning  som  belyser  könsbundna  platser311 

och deras  ojämlika  konsekvenser.312 Exempelvis  har  Lysaght  analyserat  dominanta och  un‐
dergivna mansroller  i  Belfast, med  fokus  på  hur  den  rumsliga  kontexten påverkar  uppträ‐
dandet av genusidentiteter.313 

                                                            
303   Exempelvis  Torsten  Hägerstrand,  ”Time  and  culture”,  paper  till  konferensen  ”Time  preferences”, 

Wissenschaftcentrum,  Berlin,  december  1985.  Ibid.,  ”Diorama,  path  and  project”,  Tijdschrift  voor 
Economische en Sociale Geografie 73  (1982).  Ibid., ”Space, time and human conditions”, i Dynamic Allo‐
cation of Urban Space, eds A. Karlqvist, et al., (Farnborough, 1975). Ibid., ”Tidsgeografisk beskrivning. Syf‐
te och postulat”, i Svensk Geografisk Årsbok 50, ed. Karl Erik Bergsten (Lund, 1974). 

304   Exempelvis  Torsten  Hägerstrand,  Tillvaroväven  (Stockholm,  2009).  Cecilia  Kjellman,  Ta  Plats  eller  Få 
Plats (Lund, 2003). 

305   Exempelvis L. Pries, Migration and Transnational Social Space (Aldershot, 1999). 
306   D. Massey, Space, Place and Gender (Cambridge, 1994). 
307   Ibid. 
308   Artikeldatabaser  tillgängliga via health and placeLinköpings  universitet, men även andra databaser, ex‐

empelvis http://scholar.google.se/ 
309   R. M. Feldman, ”Settlement‐identity:  Psychological bonds with homeplaces in a mobile society”, Environ‐

ment and Behavior (1990), 183‐229. 
310   Kira  Krenichyn,  “The  only  place  to  go  and  be  in  the  city: women  talk  about  exercise,  being outdoors, 

and the meanings of a large urban park”, Health and Place (2006), 631‐643. 
311   I exempelvis  antologin Speglingar  av Rum finns ett flertal artiklar som uppmärksammar könskodade plat‐

ser – bland annat Hillevi Ganetz, ”Damernas paradis? En historia om varuhus och köpcentrum”, i Speg‐
lingar av Rum, eds Tora Friberg, et al., (Stockholm, 2005), 37‐51. 

312   J.  Momsen,  et al.,  Geography  of  Gender  in  the  Third  World  (London,  1987).  S.  Stebbing, ”Women’s 
roles  and  rural  society”,  i  Locality  and  Rurality:  Economy  and  Society  in  Rural Regions, eds T. Bradley, 
et al. (Norwich, 1984). 

313   Karen Lysaght, ”Dangerous friends and deadly foes—performances of masculinity  in Belfast”, Irish Geog‐
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  Lindsay  och  Miescher  visar  å  sin  sida  att  plats  har  inverkan  på  historiska  skildringar  av 
maskulina konstruktioner i olika delar i Afrika.314 På senare tid har även hetero‐, bi‐ och trans‐
sexuell forskning  (hbt‐forskning)  eller  så  kallad Queerforskning  uppmärksammat plats. 

Den har bland annat visat att hbt‐personer stundtals använder plats på andra vis än  icke‐
hbt‐personer.315 

V idare är, tidigare refererade, Celes avhandling i vilken hon analyserar barnplatser och lekens 
centrala roll på dem316 ett exempel på forskning som behandlar den åldersbundna egenskapen 
hos platser. Vad anbelangar förhållandet mellan seniorer och väl‐ och  illabefinnandets platser 
visar även närbesläktad  forskning att världen kan krympa på ålderns höst,  framför allt  i sam‐
band med  sjukdom.317 Den  sjuke  konfronteras med  och  upplever  allt  färre platser  samtidigt 
som de som återstår i allt högre grad är storskaliga platser, till följd  av minskad  kroppslig mo‐
bilitet. De  tillskrivs  också  allt  större  betydelse  av den sjuke. Den här avhandlingen visar även 
att det förekommer att platser avskrivs mening till följd av exempelvis minskad livslust. 

Den klassbundna egenskapen å sin sida avhandlas exempelvis  i arbeten om statistiskt deri‐
verade  klassbundna  platser318  eller  i  undersökningar  om  upplevelsen  av  klassbundna  plat‐
ser319, såsom i den här avhandlingen. 

Agnew hävdade att meningsfulla platser uppstår i sociala kontexter och genom  sociala  rela‐
tioner.320 Resultaten  från den här avhandlingen visar att meningsfulla platser inte bara skapas 
i sociala kontexter, utan även i mötet med naturen,  kulturen,  aktiviteter och  kroppen. Delar‐
na  utgör  tillsammans  väl‐  och  illabefinnandets platsers teman, med  föregående egenskaper 
underställda. 

Naturen är vanligtvis det som majoriteten av närbesläktad forskning är orienterad emot. Där 
har också förhållandet till välbefinnande väckts.321 Exempelvis accentuerar Örn att naturen ska‐
par trygghet och avslappning.322 Andra undersökningar visar på ett samband mellan utomhus‐
vistelse  och  viktnedgång.323  Ytterligare  arbeten  åskådliggör  trädgårdens  och  trädgårdssköt‐
selns terapeutiska effekter bland äldre människor.324 Även friluftsforskningen har  valt  att  lyfta 

                                                                                                                                                                                          
raphy (2002), 51–62. 

314   Lisa Lindsay, et al., eds, Men and Masculinities in Modern Africa (Portsmouth, 2003). 
315   Exempelvis  Judith Halberstam,  In  a Queer  Time  and  Place:  Transgender Bodies,  Subcultural Lives (New 

York, 2005). Clare Hemmings, Bisexual Spaces: a Geography of Sexuality and Gender (New York, 2002). 
316   Sofia Cele, Communicating Place. Methods for Understanding Children´s Experience of Place (Stockholm, 

2006). 
317   Exempelvis M. P. Calkins, et al.,  ”Home  is where  the heart  is: designing  to  recreate home”, Alzheimer’s 

Care Quarterly 1 (2000), 8‐16. 
318   Exempelvis S. Parker, et al., ”Class places and place classes: Geodemographics  and  the spatialization of 

class”. Information, Communication and Society, 10 (2007), 901‐920. 
319   Exempelvis Donna Goldstein, Laughter out of Place (Berkeley, 2003). 
320   J. A., Agnew, Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society  (Boston, 1987). 
321   Exempelvis  Peter  Speldewinde,  et al.,  ”A  relationship  between  environmental  degradation and mental 

health  in  rural Western  Australia”,  Health  and  Place  (2009),  880‐887.  Ebba  Jensen,  Gå  Ut  Min  Själ 
(Östersund, 2008). Kira Krenichyn, “The only place to go and be  in  the city: women talk about exercise, 
being outdoors, and  the meanings of a  large urban park”, Health and Place  (2006), 631‐643. S. Kaplan, 
”The restorative benefits of nature: toward and integrative framework”. Journal of Environmental Psycho‐
logy 15 (1995) 169–182. 

322   Peter Örn, ”Naturen skapar trygghet och avslappning”, Läkartidningen, Vol. 100 (2003), 13‐14. 
323   Thomas Sick Nielson, et al.,  “Do green areas  affect health? Results  from a Danish  survey on the use of 

green areas and health indicators”, Health and Place (2007), 839‐850. 
324   C. Milligan,  et al.,  “Cultivating  health:  therapeutic  landscapes  and  older  people  in  northern England”, 

Social Science and Medicine 58 (2004), 1781‐1793. 
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fram  det  positiva  förhållandet mellan  uteliv och hälsa/välbefinnande.325 Forskning om förhål‐
landet mellan plats och välbefinnande kan på ett övergripande vis anses vara antingen biofi‐
liskt eller konstruktivistiskt orienterad, det  vill  säga  stödja  sig  på  förklaringsmodeller  som pe‐
kar  på  att  naturens dragningskraft  är  nedärvd  respektive  inlärd.  De  båda  förklaringsresone‐
mangen förekommer även  i de platsbeskrivningar och livsberättelser som utgör empirin  i den 
här avhandlingen. 

För övrigt  finns  ett  fåtal  studier  som  likt den här  visar  att naturen  inte enbart är bra  för 
välbefinnandet, utan även kan upplevas i termer av illabefinnande.326 

Forskning  om  platsers  sociala  egenskaper  och  deras  förhållande  till  väl‐  och illabefinnan‐
de är vanligt förekommande.327 Det senaste inom gebitet är de terapeutiska nätverken, som  i 
sig bildar terapeutiska landskap, bestående av exempelvis  familj och vänner.328   Betydelsen av 
dessa nätverk för upplevelsen av plats är också slående i den här avhandlingen. 

Kulturen, det vill säga det som har skapats av människan, som en tredje tematisk egenskap 
är  kanske  tillsammans  med  naturen  tydligast  för  det  fysiska  uttrycket.  Kulturen  är  också 
grundläggande i Canters platsteori, tillsammans med individuella  och  sociala  aspekter.329 Även 
i  studier  som  ligger  längre  ifrån  den mest centrala  platsforskningen figurerar kulturens bety‐
delser för platsupplevelser, exempelvis i arbeten om symboliska rum, i vilka artefakter tillskrivs 
avgörande roll.330 

Enligt  det  fenomenologiska  perspektiv  som  företräds  av  Merleau‐Ponty  når  omvärlden 
medvetandet  via  kroppen  i  sinnesupplevelser.  Därför  är  det  kanske  inte  så  förvånande att 
även annan Merleau‐Pontyanskt inspirerad platsforskning, likt den här, också har valt att inklu‐
dera kroppen i studiet av plats.331 

Aktiviteten, som  den  sista  tematiska  egenskapen hos  väl‐  och  illabefinnandets platser,  är 
avslutningsvis  enligt  Relph  platsens  centrala  delar  tillsammans  med dess  fysiska miljö och 
mening.332 

DE TILLSKRIVNA MENINGARNA 
Avhandlingens andra empiriskt grundade område behandlar de tillskrivna meningar som  väl‐ 
och  illabefinnandet  platser har.  Studier  visar  att  geografiska platser  tillskrivs känslor333  och 

                                                            
325   M. Ottosson,  et al.,  Naturen  som  kraftkälla: Om  Hur  och  Varför Naturen  Påverkar Hälsan (Stockholm, 

2006). 
326   C. Milligan, et al., “Restorative places or scary spaces? The  impact of woodland on the mental well‐being 

of  young  adults”, Health  and  Place  (2007), 799‐811.  Francine Watkins,  et al.,  “Is the rural  idyll bad for 
your health? Stigma and exclusion in the English countryside”, Health and Place (2007), 851‐864. 

327   Vicky Cattell, et al., “Mingling, observing, and  lingering: Everyday public spaces and their implications for 
well‐being and social relations”, Health and Place 14 (2008), 544‐561. 

328   Exempelvis  Isabel  Dyck,  et  al.,  ”Place,  health  and  home:  Gender  and migration  in  the  constitution of 
healthy space”, Health and Place (2007), 691‐701. 

329   D.  Canter,  ”Seven  assumptions  for  an  investigative environmental psychology”,  i  Theorethical Perspec‐
tives in Environment‐Behavior Research: Underlying Assumptions, Research Problems, and Methodologies 
(New York, 2000), 191‐206. 

330   Exempelvis G.R. Dobbs, “Interpreting the Navajo sacred geography as a  landscape of healing”, Pennsylva‐
nia geographer 35 (1997), 136‐150. 

331   Exempelvis  Theodore  Schatzki,  ”Subject,  body,  place”,  Annals  of  the  Association  of  American Geogra‐
phers 4 (2001), 698‐702. 

332   E. Relph, Place and Placelessness (London, 1976). 
333   Exempelvis  L.R.  Lippard,  The  Lure  of  the  Local:  Senses  of  Place  in  a Multicentered Society  (New  York, 

1997).  L.  Groat,  ”Introduction:  Place,  aesthetic  evaluation  and  home”,  i  Giving  Places Meaning, ed. L. 
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specifikt  känslor  av  väl‐  respektive  illabefinnande.334 På  så vis är behandlingen av avhand‐
lingens andra område redan vetenskapligt initierad. De tillskrivna meningarna är dock i detalj 
outforskade och inte sammanställda. 

T ill att börja med  lyser den specifika  termen vitala platser med sin  frånvaro  i annan  forsk‐
ning.335 Innebörden  såsom den  lyder  i det  här  arbetet, det  vill  säga såsom platser som upp‐
levs  kroppsligen  stärkande, återfinns emellertid  i  den  tidigare  nämnda  friluftsforskningen.336 
Begreppen hälsosamma  och  friska  platser är  två  andra och  snarlika  begrepp  som  används  i 
annan  forskning, men deras betydelser påminner  inte om de som nyttjas här, då de omfattar 
objektivt mätbara  hälsosamma platser  och  friska  platser.337 Motsatsen,  det  vill  säga  den till‐
skrivna betydelsen av illabefinnandets platser såsom upplevt sjuka platser, kan på ett parallellt 
vis ses mot bakgrund av den  i media uppmärksammade vetenskapliga diskussionen om sjuka 
hus.338 Även den är orienterad mot det som är objektivt mätbart. 

Den  andra  tillskrivna  innebörden  av  välbefinnandets  platser  såsom  naturliga och  i  bety‐
delsen  som  äkta  används  i  annan  forskning.  Exempelvis  har  Bjelland med  flera  tolkat  äkta 
platser  i  vid  mening,  som  normativa  visioner  av  bättre platser  att  leva på.339  Innebörden 
tangerar  delvis  betydelsen  av  naturliga  platser såsom de behandlas  i den här avhandlingen, 
med andra ord såsom platser som känns  rätt eller  känns  som de borde. Williams och Patten 
tolkar å  sin  sida äkta platser som meningsfulla platser, som speglar personlighet och identitet. 
De naturliga platser som figurerar i det här arbetet är förvisso meningsfulla och indirekt speglar 
de även personlighet och  identitet, då de är deltagarnas platser, men personlighet och  identi‐
tet är mer framträdande i det som här har valts att kallas för hemlika platser. Williams och Pat‐
ten anser vidare att äkta platser är ekologiskt hållbara platser ur ett större perspektiv340, vilket 
också är ett resultat i den här avhandlingen (se avsnittet ”Naturliga och onaturliga”).341 

Onaturliga platser som term är ovanlig i snarlik forskning. Dock påminner dess innebörd om 
betydelsen av oäkta platser. Bland annat belyser  turistforskningen dikotomin mellan turistens 
oäkta platsupplevelser och  lokalbefolkningens äkta platsupplevelser.342 Även närbesläktad  fe‐
nomenologiskt  inriktad  geografisk  forskning är  fokuserad på motpolerna. Där  tolkas naturen 
som äkta och naturlig medan  kulturen  förstås  som oäkta  och  konstgjord.343 Begreppen  före‐
kommer även inom känsla‐för‐plats‐forskningen. Där tolkas oäkta platser som platslösa, i bety‐
delsen blaséartade och tomma på meninsgfullt innehåll. På motsatt vis förstås äkta platser som 

                                                                                                                                                                                          
Groat (London, 1995). Yi‐Fu Tuan, Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values 
(New Jersey, 1974). 

334   Exempelvis J. B. Jackson, A Sense of Place, a Sense of Time (New Haven, 1994). 
335   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
336   Exempelvis M.  Ottosson,  et  al.,  Naturen  som  kraftkälla: Om  Hur  och  Varför Naturen  Påverkar Hälsan 

(Stockholm, 2006). 
337   Exempelvis S.  Johnson, et al., ”Designing healthy places:  land use planning and public health”, Environ‐

ments 3 (2008), 9‐20. 
338   Exempelvis Arnold Mann, ”This place makes me sick”, Time, 1998‐12‐21, 38. 
339   Mark Bjelland, et al., ”The quest for authentic place: The production of suburban alternatives in Minneso‐

ta´s s.t Croix valley”, Urban Geography 3 (2006), 253‐270. 
340   Daniel Williams, et al.,  ”Home and  away? Creating  identites and  sustaining places  in  a multi‐ centered 

world”,  i Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place, Home and  Identity, eds N. MacIntyre, et al. 
(Cambridge, 2006), 32‐50. 

341   Intervju 11. Intervjutid: 2 timmar och 50 minuter. 
342   Exempelvis Wendy  Beck,  et al.,  ”Embodied  Places  in  Indigenous  Ecotourism:  The  Yarrawarra Research 

Project”, Australian Aboriginal Studies (2002). 
343   Yi‐Fu Tuan, Escapism (Baltimore, 1998). 
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meningsfyllda och de går därför helt sonika under benämningen platser.344 I den här avhand‐
lingen har emellertid väl‐ respektive illabefinnandets  platser,  i  de  tillskrivna  betydelserna  så‐
som  naturliga  respektive onaturliga, både  framstått  som meningsfyllda och med positivt  re‐
spektive negativt  innehåll.  De  båda  tillskrivna meningarna  har  tillfört  deltagarna  något, må 
vara  något  gott  respektive  ont.  Innebörden  av  känsla‐för‐plats‐forskningens plats‐ och plats‐
löshetsbegrepp  tangerar på  så vis  snarare betydelsen av det  som  i det här arbetet kallas  för 
meningsfulla respektive mindre meningsfulla platser. De sistnämnda benämns även transitplat‐
ser. 

Vad anbelangar platsers estetiska och oestetiska betydelser för hälsa och välbefinnande är 
det framförallt de förstnämnda som tidigare har utforskats och då kanske framförallt av hälso‐
psykologi och fenomenologiskt orienterad geografi.345 Att omges med upplevt fina saker på en 
plats  har  i  den  här avhandlingen  visat  sig  ha  betydelse  för  välbefinnandet  och  det  har  ut‐
tryckts i termer av skapar‐ och upptäckarglädje samt lärande. 

Där estetiska och oestetiska platser har ett kulturellt tema enligt ovan, har gemenskapsfyllda 
och gemenskapslösa platser ett socialt  tema. Cattell med  flera har  studerat  de  djupare  bety‐
delserna av  platsgemenskap och  funnit betydelser såsom toleransskapande sammanhang och 
glädjespridning.346 Stigsdotter pekar å sin  sida ut öppenheten  för alla, allmänningskaraktären 
och festligheterna samt de kollektiva nöjena  som det positiva  i platsgemenskapen.347 Resulta‐
ten är  indirekt kompatibla med det här arbetets resultat om gemenskapsfyllda platser, men de 
visar också på andra betydelser av sådana platser, exempelvis det positiva med att finnas till i 
andras ögon, liv och rörelse, intellektuellt utbyte, etcetera. 

Både  den  gemenskapslösa  platstermen och  dess  innebörd,  såsom  platser  där exempelvis 
mobbning och utanförskap råder, saknar motsvarighet i närbesläktad forskning.348 

Av de så kallade harmoniska platsernas  innebörder, det vill säga deras konfliktfria, balanse‐
rande, egenvårdande och helande ingredienser, är det framförallt de  sistnämnda som har stu‐
derats  tidigare.349 Harmoniska  platser  som  term  förekommer  sparsamt  i  annan  forskning, 
med  används  exempelvis  i en studie om angrepp mot  invandrare i Tyskland och där motivet 
pekas ut som störd platsharmoni.350 Termen förekommer även i en undersökning om hur lärare 
söker sig till hemmet, naturen, lugna stadsplatser och kyrkan för att återhämta sig från skolans 
stressfulla miljöer.351 Andra arbeten har visat att harmoniska platser öppnar upp för spirituella 
                                                            
344   E. Relph, Place and Placelessness (London, 1976). 
345   Exempelvis  A.  C.  King,  et al.,  ”Personal  and  environmental  factors  associated  with  physical  inactivity 

among different  racial‐ethnic groups of US middle‐aged and  older‐aged women”, Health Psychology 19 
(2001), 354‐364. L. Groat, Introduction: ”Place, aesthetic evaluation and home”, i Giving Places Meaning, 
ed. L. Groat (London, 1995). 

346   V. Cattell, et al., ”Mingling, observing, and lingering: Everyday public spaces and their implications for well‐
being and social relations”, Health and Place (2008), 544‐561. 

347   Exempelvis U. Stigsdotter, Landscape Architecture and Health. Evidence‐based Health‐ promoting Design 
and Planning (Alnarp, 2005). 

348   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 
exempelvis http://scholar.google.se/ 

349   Exempelvis Kalevi M. Korpela, et al., ”Perceived health is associated with visiting natural favorite places  in 
the vicinity”, Health and Place 13  (2007), 138‐151. T Hartig, “Restorative effects of natural environment 
experiences”, Environment and Behavior 23  (1991), 3‐26.  S. N. Haynes,  et al.,  “Psychophysiological as‐
sessment of post‐stress recovery”, Psychological Assessment 3 (1991), 356‐365. 

350   Nora  Räthzel,  ”Harmonious  heimat  and  disturbing  ausländer”,  i  Shifting  Identities,  Shifting Racism: a 
Feminism and Psychology Reader, eds Kum‐Kum Bhavnani, et al. (1994), 81‐98. 

351   Gowri  Betrabet  Gulwadi,  ”Seeking  restorative  experiences”,  Environment  and  Behavior,  4 (2006), 503‐
520. 
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insikter.352  Resultatet  återfinns  även  i  den  här  avhandlingen  (se  avsnittet  ”Harmoniska  och 
disharmoniska”). Disharmoniska platser som begrepp hittas å sin sida inte i annan forskning.353 

Platser som hemlika respektive främmande är ytterligare två tillskrivna meningar som fram‐
träder i det här arbetet. Tuan skrev redan år 1975 om hemlika platser där  livet börjar och  slu‐
tar.354 I den här avhandlingen har  innebörden av hemlika platser kompletterande  innebörder. 
Undersökningsdeltagarna har försökt rekonstruera upplevt begripliga, överblickbara, familjära, 
trivsamma platser, vilket  i  sin  tur har  fått platserna att  framstå som  revir och återvändnings‐
punkter. Det centrala  i de tillskrivna meningarna av hemlika platser är känslan av trygghet. Ex‐
empelvis poängterar Krenichyn att upplevelsen av  trygghet  är  en  viktig  förutsättning  för  att 
kvinnor  ska  våga  utöva  fysisk  aktivitet  i  studerade  stadsparker.355  Känslan  av  platsbunden 
trygghet behandlas även i Rämgårds avhandling om dess betydelse  för  gravidas välbefinnan‐
de.356  I  den  här  avhandlingen  har  hemlikheten  likaså  nära  koppling  till  aktivitet. Undersök‐
ningsdeltagare har  skapat  hemlikhet  genom  exempelvis  dekoration  av arbetsplatsen.357 Ska‐
pandet av hemlik atmosfär har redan skärskådats i designorienterad forskning.358 

Termen främmande platser är svårare att finna motstycke till  i angränsad forskning.359 Där‐
emot  finns  innebörden av begreppet, såsom otrygga eller  farliga platser, exempelvis  i under‐
sökningar  om  våldsamma  och  kriminella  platser  för  vissa,  exempelvis  barn,  invandrare eller 
andra utsatta befolkningsgrupper.360 

De sista och kanske viktigaste tillskrivna innebörderna av väl‐ och illabefinnandets platser är 
de  fria och ofria meningarna. De  är  förutsättning  för många av de föregående tillskrivna me‐
ningarna. Huruvida plats är  självvald eller påtvingad är till synes en premiss för huruvida den 
upplevs  som  vital eller  sjuk, naturlig  eller  onaturlig,  estetisk eller  oestetisk,  gemenskapsfylld 
eller gemenskapslös,  harmonisk  eller  disharmonisk,  hemlik  eller  främmande.  Det  är  intres‐
sant att notera att Gulwadi också  accentuerar självvaldheten  som en grundförutsättning  för 
att  plats  ska  kunna  upplevas  i  positiva  termer.361 Även andra har registrerat att friheten är 
betydelsefull  för den  totala platsupplevelsen.362 Begreppet ofria  eller påtvingade  platser har 
emellertid ingen tydlig motsvarighet i snarlik forskning.363 

                                                            
352   K.  A.  Henderson,  ”Women  and  the  outdoors:  toward  spiritual  empowerment”,  i  Women´s Voices  in 

Experiential Education, ed. K. Warren (Dubuque, 1996), 193‐202. 
353   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
354   Yi‐Fu Tuan, ”Place. An experimental perspective”, Geographical Review 2 (1975), 151‐165. 
355   K.  Krenichyn,  ”The  only  place  to  go  and  be  in  the  city:  women  talk  about  exercise,  being outdoors, 

and the meanings of a large urban park”, Health and Place 12 (2006), 631‐643. 
356   Margareta Rämgård, The Power of Place: Existential Crises and Place Security in the Context of Pregnancy 

(Lund, 2006). 
357   Intervju 1. Intervjutid: 4 timmar. 
358   Exempelvis Cagri  Imamoglu, ”The role of schemas  in understanding places”, Metu  Journal of the Faculty 

of Architecture (2009), 153‐173. 
359   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
360  Peter Shirlow, ”Ethno‐sectarianism and the reproduction of fear in Belfast”, Capital and Class, 2 (2003), 77‐93. 
361   Gowri  Betrabet  Gulwadi,  ”Seeking  restorative  experiences”,  Environment  and  Behavior,  4  (2006), 503‐

520. 
362   Betydelsen av  fria platser har noterats av andra. Se S. L. Pohl, et al., ”Women, wilderness and everyday 

life:  a  documentation of  the  connection between wilderness,  recreation  and women´s everyday  lives”, 
Journal of Leisure Research 32 (2000), 415‐434. 

363   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 
exempelvis http://scholar.google.se/ 



113 

På  ett  övergripande  vis  har  innehållet  i  det  här  arbetet  även  kontaktytor med hälsobe‐
greppsforskningen. I sin avhandling analyserar Tegern människors vardagliga föreställningar om 
hälsa  och dess motsats.364 Bland  annat  framställs hälsa  respektive dess motsats  som  balans 
respektive obalans, vilket  tangerar  innebörden  av  den  harmoni  respektive  disharmoni  som 
har  tillskrivits  vissa  av väl‐  och  illabefinnandets  platser  i  den  här  avhandlingen.  Ytterligare 
en  likhet hittas  i den vardagliga föreställningen om hälsa som styrka. Innebörden snuddar vid 
betydelsen av den  vitalitet  som har  tillskrivits  somliga platser  för välbefinnandet. Av det här 
framgår  än  en  gång  att  välbefinnande  och  hälsa  och deras motsatser  är  närbesläktade be‐
grepp.  Insikten motiverar och  förstärker sålunda avhandlingens  initiala  forskningsgenomgång 
ytterligare, vilken utgick  ifrån  forskning om hälsosamma och ohälsosamma platser  för att nå 
marginaliserad forskning väl‐ och illabefinnandets platser. 

I det här arbetet har de tillskrivna meningarna av väl‐ och  illbefinnandets platser samman‐
fattats som närande respektive tärande. Platser med närande respektive tärande meningar har 
tolkats  som  välbehagliga/obehagliga  platser  i  emotionell mening,  stimulerande/hämmande 
platser  för psyket och stärkande/försvagande platser  för  kroppen.  Termen närande plats  på‐
minner om termen närande terräng som Levinas använder då han  förstår  livsvärlden som en 
sådan, i vilken självet möter det givande andra, exempelvis kulturen, naturen och andra männi‐
skor.365 Rose använder också begreppet.366  Tärande platser  som begrepp  är  i  likhet med de 
andra negativt tillskrivna meningarna ovan svårare att finna motsvarighet till i annan forskning. 
Det  förekommer  förvisso  inom ekonomisk geografi men då  i, den för det här sammanhanget 
felaktiga,  betydelsen  som  platser  som  är  samhällsekonomiskt  tärande,  exempelvis  områden 
med hög arbetslöshet. 

LIVSBERÄTTELSEKONTEXTEN 
Forskning som likt den här utgår ifrån livsberättelser för att nå fördjupad kunskap om väl‐ och 
illabefinnandets platser är  sällsynt367,  trots att  kunskapen efterfrågas.368 Däremot  förekom‐
mer  det  att  livsberättelser  används  för  att  nå  kunskap  om  specifika  platser,  utan  direkta 
kopplingar till välbefinnande och  illabefinnande. Exempelvis har Brown använt sig av meto‐
den  i en  studie om Tjernobyl och de människor som en gång bodde där.369 Det  finns även 
lingvistiskt platsorienterad  forskning  som  inbegriper  livsberättelser. Med  hjälp  av metoden 
visar exempelvis Romero att det finns regionstypiska sätt att tala om hemorter i spansktalan‐
de delar av New Mexiko.370 

Vidare existerar  inte den exakta  frasen ”livsplats”  i snarlik forskning.371 Däremot påminner 
innebörden om betydelsen av begreppet ”lived place”372, såsom genomlevd plats med geogra‐

                                                            
364   Gunilla  Tegern,  Frisk  och  Sjuk.  Vardagliga  Föreställningar  om  Hälsan  och  dess  Motsatser (Linköping, 

1994). 
365   Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority (Pittsburgh, 1969). 
366   D.  B.,  Rose,  Nourishing  Terrains:  Australian  Aboriginal  Views  of  Landscape  and Wilderness (Canberra, 

1996). 
367   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
368   Exempelvis Kathleen Wilson, bokrecension av ed. Allison Williams, Therapeutic Landscapes, the Dynam‐

ic Between Place and Wellness  (New York, 1999), Health and Place  (2001), 346‐348. 
369   Kate Brown, A Biography of No Place: from Ethnic Borderland to Soviet Heartland  (Harvard, 2005). 
370   Eric Romero,  Personal  Narrative  and the formation  of Place‐identity  in Northern Mexico (Arizona, 2007). 
371   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/. 
372   Exempelvis  David  Seamon,  ”Lived  hermetic  of  people  and  place:  Phenomenology  and  space  syntax”, 
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fisk  förankring  och  som  används  inom  fenomenologiskt  orienterad  forskning.  Skillnaden  är 
dock  att  livet  som  process inte betonas på samma vis som  i livsplatsbegreppet och dessutom 
exkluderas vanligtvis  futurum, det  vill  säga  förväntat  genomlevda platser  där  livet  förväntas 
breda ut sig. 

Den minnesvärda  livsplatstermen har använts tidigare, exempelvis av Sandalack373 och då  i 
närmast identisk betydelse som här, det vill säga som betydelsefulla platser som har satt spår i 
minnet. 

Attraherande  livsplatser är å andra sidan ett ovanligt begrepp.374 Likafullt förekommer  det 
liknande  begreppet  attraktiva  platser.375 Skillnaden  i  innebörd mellan de båda är att attrahe‐
rande platser antyder att  livsplatserna är en del av livsprocessen, i vilken platsernas  innebörd 
till en början i alla fall upplevs tilldragande av vissa människor, men att de med tiden kan byta 
skepnad, på grundval av förändrade individuella behov och viljor. Innebörden av attraktiva plat‐
ser är oftast och snarare att sådana platser i sig är mer statiska och därigenom ständigt och all‐
mänt mer tilldragande än andra platser. Innebörden av attraherande  livsplatser kan  för övrigt 
också spåras  i  jaktplatsbegreppet som används inom jaktrelaterad forskning, där ting jagas för 
bland annat det personliga nöjets skull. Gasset tillskriver exempelvis  jaktplatsbegreppet  inne‐
börder såsom: förströelse, glädje och avbrott i den moderna vardagen.376 

Begreppet repellerande livsplatser tycks  inte förekomma i annan forskning.377 Däremot exi‐
sterar termen repellerande i platsorienterade sammanhang.378 Repellerande livsplatser påmin‐
ner om flyktplatser. Stedman använder exempelvis begreppet  i  en  studie  om  sommarstuge‐
ägares  förhållande  till  sin  sommarstuga och  i  vilken  han  menar  att  stugan  är  en  flyktplats 
undan  hemmets  vardag.379 Innebörden är närbesläktad betydelsen av repellerande livsplatser, 
men det finns en avgörande skillnad.  I  linje med den här avhandlingens tolkning av begreppet 
är hemmen i Stedmans studie snarare tillfälligt repellerande livsplatser, för det är dem och deras 
tillskrivet tärande meningar som undersökningsdeltagarna repelleras av och flyr ifrån. Sommar‐
stugorna är  istället tillfälligt attraherande livsplatser, därför att det är dem och deras tillskrivet 
närande betydelser som attraherar eller jagas, må sedan vara att det som attraherar eller jagas i 
sommarstugorna  är  känslan  av  flykt  undan  hemmets  vardag. Med  andra  ord  är det som at‐
traherar eller  jagas något annat än hemmets tärande vardag och detta ”något annat” och för‐
modat närande hittas någon annanstans, nämligen i sommarstugorna. 

                                                                                                                                                                                          
Konferenspaper (2007), http://hdl.handle.net/2097/1689. 

373   B. Sandalack, et al., ”A sense of place – Alberta, Canada”, Places – Massachusetts, 3  (2006), 13. 
374   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
375   Exempelvis David  Klenosky,  et  al.  "Place  visitation,  place  avoidance,  and  attitudinal  ambivalence:  new 

concepts  for  place  research  in  urban  recreation  settings",  i  eds  Clifton Watts, et al., Proceedings of the 
2009 Northeastern Recreation Research Symposium  (2010), 57‐64. 

376   Exempelvis José Ortega y Gasset, Meditations on Hunting (Belgrad, 2007). 
377   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 

exempelvis http://scholar.google.se/ 
378   Exempelvis David  Klenosky,  et al.  "What  attracts  and  repels  visitors  to  urban  recreation  and environ‐

mental education sites”, I C. LeBlanc, et al., Proceedings, 2007 Northeastern Recreation Research Symposi‐
um (2008) 

379   Richard  Stedman,  ”Places  of  escape:  Second  home meanings  in  northern Wisconsin, USA”,  i Multiple 
Dwelling and Tourism: Negotiating Place, Home and  Identity, eds Norman McIntyre, et al.  (Cambridge, 
2006), 129‐144. 
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De  attraherande  och  repellerande  livsplatserna  har  vissa  övergripande  likheter med  hur 
push and pull‐begreppen används inom migrationsforskningen.380 Där är push‐ respektive pull‐
faktorer sådana som får människor att vilja flytta  ifrån respektive till platser. Skillnaden mellan 
dem är ännu en gång att de attraherande och  repellerande  livsplatserna  har  tydligare  livsfo‐
kus, med  innebörden att olika livsplatser i olika skeden av livet attraherar respektive repellerar 
och att livsplatserna över tid därav kan byta skepnad. 

Termen kontrastlivsplatser är tidigare oanvänd enligt tillgängliga databaser.381 Trots det be‐
tonar  närbesläktad  forskning  det  reella  platsombytets  positiva  inverkan  på  välbefinnandet, 
exempelvis den  interiöra  förändringens betydelse.382 Resultaten kan förstås  i nära relation till 
kontrastlivsplatsens innebörd, som någon annanstans än  föregående livsplats och med annan 
mening, vilket kan ge upplevelser av både fysisk och mental variation eller kontrast, vilket  i sin 
tur kan förstås som individutvecklande erfarenhet. 

Det uppdagade förhållandet mellan minnesvärda livsplatser, attraherande, repellerande  livs‐
platser  och  kontrastlivsplatser,  såsom  det  har  lyfts  fram  i  den  här  avhandlingen,  är  tidigare 
ouppmärksammat.383 Emellertid  finns vissa  likheter på ett övergripande vis med innebörden av 
begreppet escapism. T ill vardags används det synonymt med verklighetsflykt, men för fenome‐
nologen Tuan är innebörden både en kroppslig och medvetandegjord flykt från naturen till kul‐
turen och vice versa.384 För honom föreställer kulturen, det vill säga människoskapade ting, det 
säkra och stabila men också det konstgjorda. Naturen, å  sin  sida,  är  ting  skapade  av  jorden 
och  den  står  för  det  osäkra  och  instabila, men  likaså det verkliga. Naturen och kulturen har 
vidare även ett symbiotiskt förhållande, enligt Tuan, precis som de attraherande och repelleran‐
de livsplatserna har i den här avhandlingen. I enlighet med Tuans resonemang behöver männi‐
skor både naturen och kulturen, därför att de erbjuder olika saker, öppnar upp för olika attity‐
der och nya insikter som i sin tur kan upplevas utvecklande. Människans stora dilemma är dock 
att hon aldrig är riktigt nöjd, ty hon har begär,  som  till  skillnad  från de  behov och  viljor  som 
figurerar  i den här avhandlingen inte kan tillfredsställas utan bara stillas en aning. Därför söker 
hon ständigt något bättre. Hon är nyfiken. Detta något bättre finns någon annanstans, i kulturen 
eller naturen. Med anledning av dessa otillfredsställda begär pågår en ständig och pendlande 
flykt mellan de båda. 

Pendlingen mellan natur och kultur och vice versa har outtalade spatiotemporala uttryck och 
likheter med  innebörden  av  det hoppjerkingbegrepp  som  används  i  den  här  avhandlingen. 
Emellertid undgår Tuan attraktionens eller jaktens  betydelse,  likt  Stedman  i  refererade  arbe‐
te  ovan.  För  att  enbart  fly  är enligt tolkningen  i den här avhandlingen bara halva sekvensen. 
Förr eller senare hägrar mål som behov, viljor och begär riktar sig emot. Sekvensens andra del 
inleds  sålunda när  flykten övergår  i  jakt.  I den här  avhandlingen  går  riktningen ifrån repelle‐
rande  till  attraherande  livsplatser. Å andra  sidan kan  det  vara en  fråga om  språkförbistring, 

                                                            
380   Exempelvis  F.  Rasool,  et al.,  ”Push  and  pull  factors  in  relation  to  skills  shortages  in  South Africa”, 

Journal of Social Sciences (2012), 11‐20. 
381   Artikeldatabaser  tillgängliga  via  Linköpings  universitet,  men  även  andra  databaser,  exempelvis 

http://scholar.google.se/ 
382   Exempelvis Roger Ulrich, ”Effects of healthcare environmental design on medical outcomes”, i Design and 

Health: the Therapeutic Benefits of Design, ed. A. Dilani (Stockholm, 2001), 49‐59. P. Grahn, Om Parkers 
Betydelse (Alnarp, 1991). S. Kaplan, et al., ”Psychological benefits of a wilderness experience”, i Behavior 
and the Natural Environment, eds  I. Altman, et al. (New York, 1983), 163‐203. 

383   Slutsats av sökningar i artikeldatabaser tillgängliga via Linköpings universitet, men även andra databaser, 
exempelvis http://scholar.google.se/ 

384   Yi‐Fu Tuan, Escapism (Baltimore, 1998). 
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istället  för  att  skriva om  attraktion eller  jakt och  repulsion eller flykt skriver Tuan om flykt till 
och flykt ifrån. 

V idare kan Tuans escapism misstolkas som en oavbruten flykt mellan naturen och kulturen 
och vice versa, utan några avbrott. Analysen i den här avhandlingen bistår med begreppet spa‐
tiotemporal paus, som vittnar om avbrott  i hoppjerkingen. Pauserna är  i sina extremer av  två 
slag. Antingen är de positiva, det vill säga upplevt närande, där livsplatsernas ingredienser (na‐
turen, det sociala, kulturen, kroppen och/eller aktiviteten) och deras tillskrivna meningar (vita‐
litet, naturlighet, estetik, gemenskap, harmoni, hemlikhet och/eller  frihet) med glädje konsu‐
meras eller är de negativa, med andra ord upplevt tärande, där livsplatsernas ingredienser (na‐
turen, det sociala, kulturen, kroppen och/eller aktiviteten) och deras tillskrivna meningar (sju‐
ka, onaturliga, oestetiska, gemenskapslösa, disharmoniska, främmande och/eller ofria) är besvi‐
kelser. 

Dessutom och  till  skillnad  från Tuans tankebanor visar analysen  i den här avhandlingen att 
minnesvärda  livsplatser  eller  kontrastlivsplatser,  det  vill  säga  attraherande  och  repellerande 
livsplatser,  inte bara är naturen och kulturen utan också det  sociala, kroppen och aktiviteten, 
emellan vilka människor pendlar  i alla tänkbara riktningar av behovs‐ och viljebaserade anled‐
ningar. 

Även  i andra avseenden går analysen  i den här avhandlingen  längre än Tuans resonemang. 
Det gäller exempelvis analysen av de tillskrivna meningar som har gjort  väl‐  och  illabefinnan‐
dets  livsplatser  attraherande  respektive  repellerande och  i  slutänden  fått dem  att  framstå 
som kontrastlivsplatser. 

AVHANDLINGENS VETENSKAPLIGA BIDRAG 
Det är i  ljuset av ovanstående avsnitt som avhandlingens kunskapstillskott framträder. Bidra‐
get  bör  på  ett  överordnat  vis  och  i  första  hand  tolkas  som  ett  tvärvetenskapligt  sådant. 
Dess övergripande kontaktytor är i första hand kulturgeografiska, men även exempelvis socio‐
logiska och filosofiska. Innehållet  i avhandlingen  är nära  förbundet med  forskning om  käns‐
la‐för‐plats,  topofili  och  terapeutiska  landskap,  i  och  med  den  fenomenologiska  orienter‐
ingen, men  det finns  även  en  perifer  relation  till  hälsogeografi  i  samband med  att  hälso‐
samma och ohälsosamma platser har behandlats som varianter av platser för väl‐ och illabe‐
finnandet  (se  exempelvis  avsnittet  ”V itala  och  sjuka”).  Det  visar  ännu  en gång  hur  nära 
hälsa/ohälsa  och  väl/illabefinnande  står  varandra. Avhandlingens filosofiska beröringspunk‐
ter hittas  främst  i det  faktum att den berör specifika omständigheter  för  tillvaron,  det  vill 
säga  att  må  bra  respektive må  dåligt  av plats, och mer specifikt det fenomenologiska per‐
spektivet,  i den vardagliga respektive  fenomenologiska  attityden  i  upplevelsen  av  väl‐  och 
illabefinnandets platser. Innehållet snuddar även indirekt vid sociologi, då den bitvis handlar 
om sociala processer, exempelvis den gemenskapsfyllda betydelsen. 

Den tvärvetenskapliga ambitionen yttrar sig även i anläggandet av de tre olika perspektiven, 
som också avser utgöra ett kulturgeografiskt bidrag till den kulturella vändning som hälsogeo‐
grafin på  senare  tid  sägs ha  tagit.385 Det alternativa metodvalet består av det kvalitativa  indi‐
vidperspektivet,  i motsats  till det  dominerande  kvantitativa  kollektivperspektivet.  Individper‐
spektivet har ytterligare förstärkts genom det biografiska angreppssättet. Bidraget består likaså 

                                                            
385   Robin  Kearns,  et al.,  “From medical  to  health  geography: novelty,  place  and  theory  after  a decade of 

change”, Progress in Human Geography, Vol. 26 (2002). 
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av  inkluderandet  av  alla  tänkbara  vardagslivsplatser,  i motsats  till  gängse bruk  att  avgränsa 
plats i förväg. 

Vidare kan  avhandlingens överbryggande terminologi  förstås  som ett tvärvetenskapligt bi‐
drag. Vissa termer har använts i befintlig form, med både gamla och nya innebörder, exempel‐
vis de stor‐ och  småskaliga egenskaperna och de minnesvärda  livsplatser. Andra har modifie‐
rats,  exempelvis  livsplatsbegreppet,  som  är  en  omarbetning  av  levd‐plats‐begreppet, med 
vissa tillägg av innebörden. Ytterligare termer tycks vara helt nya och innehålla tidigare oanvän‐
da innebörder, exempelvis skimret. 

Innehållet  i avsnittet ovan  förtäljer att delar  av  avhandlingens  resultat  återfinns utspritt  i 
snarlik forskning. Avhandlingens bidrag kan därför också tolkas som att den ger en samlad bild 
av  ett  vidsträckt  forskningsområde  samtidigt  som  den  manar  till  mer  enhetlig  terminolo‐
gi/begreppsanvändning. Dessutom  är det  intressant  att notera  att  flera  likartade  studier  har 
genomförts under perioden då den här avhandlingen har  tillkommit, vilket visar att ämnet är 
aktuellt.386 

Det främsta vetenskapliga bidraget är kanske den nya, kompletterande och modifierade kun‐
skapen om väl‐ och illabefinnandets livsplatser. Snarlik forskning är till stor del allmänplatsorien‐
terad, en mindre del är inriktad mot relationen mellan plats och hälsa/ohälsa, en ännu mindre 
del  är  inriktad  mot  förhållandet  plats  och  välbefinnande  och  en  allra  minsta  del  berör 
omständigheten mellan plats och  illabefinnande. Det  smala  forskningsspåret om  välbefinnan‐
dets livsplatser och framförallt illabefinnandets livsplatser har sålunda i och med genomförandet 
av det har arbetet breddats och fördjupats. Förhoppningsvis har avhandlingen också  tillräckligt 
väl  kunnat  visa  att  området  ingalunda  är mindre betydelsefullt, trivialt eller uttömt på prak‐
tiska och  teoretiska möjligheter  än den mer hälsoinriktade  forskningen. Förhoppningsvis kan 
den även inspirera och stimulera till fortsatt forskning. 

Analysen av väl‐ och  illabefinnandet platser ger  i detalj en ny bild av väl‐ och illabefinnan‐
dets platser såsom närande och tärande platser i tre betydelser: som välbehagliga/obehagliga  i 
emotionell mening, som  stimulerande/hämmande för psyket och som stärkande/försvagande 
för kroppen. Det kan förstås som ett komplement till den dominerande kunskapen om förhål‐
landet mellan plats och hälsa/ohälsa. 

Förutom utpekandet och analysen av egenskaperna och de  tillskrivna meningarna hos väl‐ 
och  illabefinnandets livsplatser består avhandlingens teoretiska bidrag av analysen av hur väl‐ 

                                                            
386   Exempelvis M. Dugan, ”Sense of Place and Sense of Self  in a world of  increasing movement of people”, 

Paper being presented at the 7th Global Conference on Pluralism, Inclusion & Citizenship, 13 March 2012, 
Prague, Czech Republic. Fredrika Mårtensson, Den nyttiga utevistelsen (Stockholm, 2011), 55. A. Williams, 
”Spiritual therapeutic landscapes and healing: A  case  study  of  St.  Anne  de  Beaupre, Quebec,  Canada", 
Social  Science & Medicine  (2010), 1633‐1640. H. Falk, et al., ”The effects of refurbishment on residents’ 
quality of  life and wellbeing in two Swedish residental care facilities”, Health and Place (2009), 717‐724. 
Andrea Insch, et al.,  "A great place  to  live, work and play: Conceptualising place satisfaction  in  the case 
of a city's residents",  Journal of Place Management and Development  (2008). P.S. Morrison,  "Subjective 
wellbeing  and  the  city",  Social Policy  Journal  of New  Zealand  (2007). Joan Abbott‐Chapman, "Time out 
in  'green  retreats'  and  adolescent wellbeing",  Youth  Studies  Australia  (2006),  9‐16.  Anita  Pryor,  et.al, 
"Outdoor education and bush adventure therapy: a socio‐ecological approach to health and wellbeing.", 
Australian Journal of Outdoor Education (2005). Grace Pretty, et al.,  "The relationship between sense of 
place and the subjective quality of life of rural Australians", Australian Journal of Psychology Supplement 
(2004), 215. Michael Pacione, "Urban environmental quality and human wellbeing—a social geographical 
perspective",  Landscape  and  Urban  Planning  (2003),  19‐30.  Lani  Teddy,  "Place  attachment and  tradi‐
tional place: An examination of the relationships Māori have with place and  its contribution to wellbeing 
– a work in progress", The Proceedings of the National Māori Graduates of Psychology Symposium 2002. 
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och illabefinnandets livsplatser framstår i levda  liv som minnesvärda,  attraherande  respektive 
repellerande  livsplatser, som människor har  jagat  respektive  flytt med  anledning  av  ständigt 
förändrade behov och viljor, vilket  i sin tur har fått dessa  livsplatser att framstå som trampoli‐
ner och dess människor  som hoppjerkor  i  jakten på  tillfredställelse av behov och  viljor. Den 
teoretiska bilden inkluderar även det symbiotiska förhållandet mellan de konträra livsplatserna, 
de så kallade kontrastlivsplatserna, såsom relationen mellan  fysiskt och mentalt sett olika  livs‐
platser och  i förlängningen förhållandet mellan negativ fenomenologisk attityd, naturlig attityd 
och fenomenologisk positiv attityd, med antydda individutvecklande implikationer. 

AVHANDLINGENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RELEVANS 
Inledningsvis  tog avhandlingen avstamp  i och motiverades mot bakgrund av den av  riksda‐
gen antagna  regeringspropositionen  ”En  förnyad  folkhälsopolitik”387,  i vilken vikten av häl‐
sofrämjande miljöer  i människors vardagsliv  framhålls,  i  syfte att nå en befolkning med god 
hälsa, gott välbefinnande och hållbar samhällsutveckling. Det  finns därför anledning  att av‐
slutningsvis säga några ord om den potentiella hälsopolitiska relevansen.  

Avsnittet  i propositionen  ”En  förnyad  folkhälsopolitik”  som berör hälsofrämjande  miljöer 
utgår  från  människors  gemensamma  vardagsverklighet och  åberopar  individens  delaktighet 
på ett återkommande vis. Redan  i  syftet är det tydligt. Där framgår det att avsikten med häl‐
sofrämjande miljöer är ”att förstärka människors vardagsmakt och självförtroende och att mins‐
ka riskfaktorer i såväl den psykosociala som den fysiska miljön”.388 

I propositionen  står vidare att ”ett  lokalt engagemang kring  förbättringar av  livsvillkor och 
levnadsvanor i t.ex. skolan, på arbetsplatsen eller i det egna bostadsområdet utgör  i sig viktiga 
frisk‐  respektive  skyddsfaktorer”.389 Individen kan på det här viset förstås som levande i konse‐
kvenserna av samhällsplaneringen och uppmanas därför att vara delaktig  i utformandet av de 
hälsofrämjande miljöerna, om bättre förutsättningar  för  individuellt välbefinnande ska kunna 
uppnås. Individen uppmanas följaktligen att vara delaktig i skapandet av sin egen lycka. 

Beröringspunkterna mellan propositionens avsnitt om hälsofrämjande miljöer och avhand‐
lingens  innehåll är av ovanstående att döma: plats,  individ och vardagsverklighet, men också 
väl/illabefinnande,  trots att det  sistnämnda hamnar  i  skuggan  av  hälsa/ohälsa  i  regeringens 
proposition, precis som i vetenskapen. 

Därav kan avhandlingens folkhälsopolitiska relevans också förstås som trefaldig. För det för‐
sta kan kunskapen om väl‐ och  illabefinnandets platsers egenskaper utgöra betydelsefulla  in‐
strument för  samhällsplanerare i identifieringen och tolkningen av miljöer för välbefinnandet i 
individers vardagsliv.  För  det  andra  kan  vetskapen  om  väl‐  och  illabefinnandets  tillskrivna 
meningar vara av betydelse för desamma, som exempelvis nyckelfaktorer att beakta och utgå 
ifrån för att nå individuell relevans. Även kunskapen om att och hur  individers biografier spelar 
roll  i  värderingar  av  platser  i  termer  av  väl‐  och  illabefinnande  är  troligtvis  element  att  ta 
hänsyn  till  i utformningen av miljöer som främjar individers välbefinnande. 

Avhandlingen erbjuder dessutom  tolkningar  som människor  kan  använda  i  sin vardag och 
som kan användas  för att  tydliggöra  individens  roll. De utpekade, beskrivna och analyserade 
egenskaperna erbjuder  en matris  att  beskåda vardagens  platser  för  väl‐  och  illabefinnande 
genom. Mer avancerad är analysen av de  tillskrivna meningarna,  som  skänker ett porträtt av 
                                                            
387   Regeringens proposition 2007/08:110, ”En förnyad folkhälsopolitik”, 11‐12. 
388   Ibid. 
389   Ibid. 
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varför människor mår bra  respektive dåligt  på  vissa  platser. Där artikuleras och porträtteras 
människors tagna‐för‐givna‐kunskap. Mest avancerad är emellertid analysen av hur dessa plat‐
ser framstår mot bakgrund av levda liv, vilken utmynnar i en sammanhängande teori om förhål‐
landet mellan minnesvärda livsplatser eller så kallade attraherande och repellerande livsplatser 
och betydelsen av dem såsom kontrastlivsplatser.  Den  erbjuder  alltså  människor  en  bild  av 
relationen mellan väl‐ och  illabefinnandets  livsplatser och  i  slutändan också en bild  av bety‐
delsen av kontrasten som de skänker och som människor mår bra av. 

I  förlängningen  kan  det  ideala  tillståndet  för  en  folkhälsopolitik  som  beaktar avhandling‐
ens  kunskapstillskott på  alla  fronter  förstås  som  individuellt  utformade miljöer  som  främjar 
välbefinnandet, mot  bakgrund  av  individuell  och  biografisk relevans. De samhällsplanerings‐
mässiga vinsterna av ett sådant närmande är förhoppningsvis en  individuell relevans och där‐
igenom också det efterfrågade lokala engagemanget. 
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EPILOG 
Så här 12 år efter att jag började fundera på väl‐ och  illabefinnandets livsplatser, där vid fas‐
tighetsgränsen  till  Lidhem, är det  tydligt att utpekade, beskrivna och analyserade egenska‐
per, tillskrivna meningar, biografiska relevans och utmynnande teori även går att spåra i mitt 
förhållande till  livsplatsen. För mig är Lidhem  i första hand frihet. Livsplatsen tillåter mig att 
göra  som  jag vill, utan att nyfikna grannar  lägger näsan  i blöt. Det  finns  inga utomstående 
krav. Jag måste inte klippa gräsmattan eller måla huset för att det ska vara fint i andras ögon. 
Jag gör det istället när det behövs. Det känns otvunget och okonstlat. Det får mig helt enkelt 
att  må  bra.  V idare  känns  det  bra  och  naturligt  att  bo  mitt  i  naturen  och bruka  jorden 
ekologiskt. Jag är en del av  jordens kretslopp och  jag bidrar till ett hållbart samhälle. Närhe‐
ten har gjort mig  förtrogen med hur natur och kultur hänger  ihop, hur avfall blir näring  för 
växter, djur och mig själv samt hur jag i min tur nyttjar dem och  så vidare. Visst  tas  livsplat‐
sen emellanåt för given och visst kan den till och med bli smått repellerande, speciellt under 
den mörka årstiden och i samband med att jordbruket står stilla. Då hägrar tankar om andra 
livsplatser för en stund och familjen reser iväg för ett tag. Men det är alltid lika skönt att åter‐
vända till Lidhem. Kontrasten på annan ort har då gjort sitt. 
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TACKTAL 
De som känner mig vet att jag avslutar mina projekt i tid eller oftast tidigare. Ett stort undan‐
tag  är  den  här  avhandlingen. Och  äntligen  är  den  klar!  Anledningen till den utdragna pro‐
cessen är dels att jag har varit pappaledig i flera omgångar, dels att jag är månskensbonde på 
fritiden, men framförallt att jag har en heltidskarriär som gymnasielärare. Arbetet som lärare 
är  tidsöverskådligt  och  eleverna  ger  mig  direktrespons.  Ett  avhandlingsarbete  är  varken 
tidsöverskådligt eller ger direktrespons. Det är också anledningen  till att  jag på eget bevåg 
och till omgivningens protester har valt att nedgradera det som var avsett att bli en doktors‐
avhandling  till  en  licentiatavhandling.  Det  bidde  en  tummetott, men  jag är  inte bitter  för 
det, bara förbannat lättad. Även detta projekt måste få ett slut. 

Det positiva med den utdragna, ofta avstannade, till och med bortglömda, vilande och åter‐
upptagna arbetsgången är att jag har haft tid att revidera materialet grundligt. Jag har nog ock‐
så undvikit en del av den stress som  jag vet att andra doktorander upplever. Dessutom har jag 
för  länge sedan släppt den prestige som jag inledningsvis upplevde i förhållande till avhandling‐
en. Jag hoppas och tror att det har gjort mig extra öppen och känslig för allehanda kritik, även 
om det också är en orsak till att arbetet har varit extra tungrott. Det är lätt att tappa bort både 
sig själv och sin intention när man är alltför lyhörd. 

Under den hackiga arbetsprocessen har arbetets innehåll och form reviderats från detaljerat 
och svåröversiktligt, till övergripande och konstnärligt med symbolspråk och musik‐ och filmre‐
ferenser, till den mer balanserade och kortfattade formen som den har i befintligt skick. 

Många personer har  på  olika  vis  bidragit  till  avhandlingens  innehåll  och  framförallt  form. 
Med  risk  för att utelämna någon vill  jag egentligen förfäkta att  ingen  är  nämnd  och  därmed 
heller  ingen  glömd, men det  vore  respektlöst och oförskämt mot alla som har hjälp mig. Som 
en kompromiss  riktar  jag därför mitt tack till den allra  innersta kretsen. Jag vill börja med att 
tacka mina undersökningsdeltagare. Utan er hade  inte avhandlingens  innehåll haft det uttryck 
som det har i befintligt skick. Jag vill också tacka Tema Hälsa och Samhälle för att ha anställt mig 
som doktorand. Det är få förunnat att doktorera. Jag vill även tacka Reinhold Castensson för att 
ha inspirerat mig till att publicera min kvantitativt orienterade D‐uppsats i geografi i en interna‐
tionell tidskrift och därigenom ha  gett mig  blodad  tand  inför  det  som  komma  skulle.  Jag  vill 
likaså tacka Åke Sivertun för min tid på IDA som GIS‐handledare. Ett tack riktas på motsvarande 
sätt till historieinstitutionen för min tid som B‐uppsatshandledare. Men framförallt och givetvis 
vill  jag tacka min huvudhandledare, Bengt Richt,  för  ickeforcerat och enträget handledarskap 
samt för att överhuvudtaget ha trott på min ”experimentella studie” som han inledningsvis kal‐
lade den. Ett tack riktar jag jämväl till min bihandledare, Gunilla Tegern, för värdefulla kommen‐
tarer. Måtte hon uppdatera sin Word‐version! Jag vill dessutom passa på att tacka Fredrik Sve‐
naeus,  som  inledningsvis  var min  bihandledare,  för  att  ha  inspirerat mig  till fenomenologisk 
fördjupning. Även Tora  Friberg vill  jag  tacka  för  värdefulla  och uppmuntrande kommentarer  i 
avhandlingens slutskede. Detsamma gäller  Ingemar  Nordin  som  hjälpte  till  att  lösa  en  knut. 
Jag sänder ävenså ett tack till Anna Schenell för hjälp med det administrativa. 

Familjen måste givetvis  få ett  tack. Tack Therese, min  fru,  för att du har  stått vid min sida 
under alla dessa år,  trots att  jag har misströstat så  fort avhandlingen har  kommit  på  tal.  T ill 
mina barn  vill  jag  framhålla att  jag uppskattar era  tokiga och distraherande uppsåt. När jag är 
gammal kommer jag att hämnas! Utan familjen, våra katter, höns, ankor, jordbruk och Lidhem, 
som  inledningsvis  inspirerade  till  avhandlingens kunskapsobjekt och  som  familjen  Skillnäs har 
äran att bo på, vore livet tämligen meningslöst. 
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Avslutningsvis och kanske lika pompöst som sådana här tackavsnitt ibland tenderar att vara, 
när doktoranden tackar allt och  alla,  vill  jag  till  skillnad  från sådana  tacktal tacka den person 
som alltför många doktorander glömmer i detta Jantelagens land, men som  i allra högsta grad 
bör tackas för tillkomsten av avhandlingen, nämligen doktoranden själv. Så, tack Nicklas för att 
du om och om igen har rest dig likt fågel fenix och envist jobbat vidare, trots att målet ständigt 
har flyttats och sällan har hägrat. Utan dig hade den här avhandlingen inte blivit klar. 

 

THIS PROJECT ENDS HERE, OVER AND OUT. 

 

En underbar morgon med solens första strålar smekandes åkern och katten Elsa spinnandes i 
knät, klockan 06.11, 2012‐06‐05, Horn. 

 

 

Nicklas Skillnäs 
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SUMMARY 
The purpose of this thesis is to develop a conceptual and theoretical understanding of place, 
with particular emphasis on places of wellbeing and illbeing,  by  taking  account  of  life  as  a 
process.  The  thesis  rests  on  empirical ground and takes off from the lack of conceptual and 
theoretical understanding and  the neglected relationship between wellbeing,  illbeing, place 
and  lived lives in similar research. 

The  theoretical  framework deals with  chosen  views on  the object of  knowledge  and  the 
sources. It deals with the concepts of wellbeing, illbeing, place, place descriptions and life sto‐
ries.  In the  light of Nordenfelt’s theory of quality of  life and  in contrast  to  space the merged 
object of knowledge, as places of wellbeing and illbeing,  is defined as the positively and nega‐
tively experienced geographic, known and meaningful world, surrounding the body. Place de‐
scriptions  and  lifestories  are  understood  as  attempts  to  reconstruct  past,  present  and  ex‐
pected place experiences and life experiences. 

The method  is  inspired  by  Charmaz  version  of  Grounded  Theory Method, although the 
theory  is presented at  the end of  this  thesis. Therefore  it  is  called grounded  analytical. The 
survey  participants  are seniors,  for several  reasons. They have been found via PRO, SPF, ser‐
vice houses and advertisements. The interviews were usually held at the home of the partici‐
pants and have been interpreted as fusions of my understanding and the participants' under‐
standing. The  interviews focus on what the participants have said, not how, which in turn has 
decided how the place descriptions and the life stories have been transcribed.  In  order  to  get 
a grip of  the  transcribed material,  it has been  read through  several  times and  then  exposed 
to  open  coding,  categorizing,  focused coding  and  conceptual development, paralleled with 
memos. Conceptual categories that have survived critical tests have merged whereby theoreti‐
cal contexts finally have been constructed. The chapter on  theory and method ends with  an 
ethical  discussion  about  consent,  information,  confidentiality  and  use and a general discus‐
sion about used quality criteria’s. 

The empirical chapters are  three. The  first one deals with  the properties of  the places of 
wellbeing and  illbeing, from an object perspective. Firstly the places of wellbeing and  illbeing 
seem to be meaningful with positive and negative meanings. They are also spatial, in  large and 
small scale. Some of them seem to shimmer. Most places of wellbeing and illbeing are station‐
ary, but some are mobile. All of them are temporal, but some of them are invariant and others 
are changing. An overall property is that they all are bound  in different ways: sex bound, age 
bound and class bound. Finally they all seem to be subordinate the thematic characteristics of 
nature, social aspects, culture, body and activity. 

The second empirical chapter deals with the opposite and attributed meanings of  places of 
wellbeing and  illbeing,  from  a  subject perspective. They are  found  to be:  vital  and  ill, natu‐
ral  and  unnatural,  aesthetic  and  unaesthetic, community and non  community, harmonious 
and  disharmonious,  homelike  and  foreign  and  free  and  unfree meanings.  Free  and  unfree 
meanings seem to permeate all of the above attributed meanings. Often there  is a combina‐
tion of the  above meanings which  together  seem  to make up  for  the  overall  experience of 
place.  The  attributed meanings  are  in  their  turn  interpreted  as  nourishing  and  consuming 
meanings, as pleasing/uncomfortable in an emotional sense, like stimulating/repressive on the 
psyche and strengthening/weakening of the body. Places of wellbeing and illbeing as nourish‐
ing and consuming places are understood as places which have succeeded and failed to satisfy 
needs and desires, for the seven attributed reasons above. 
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The  third  empirical  chapter  deals with  the  transformation  of  empirical  data into theory, 
via  a  process  perspective.  The  chapter  starts with  an  analysis  of properties  and  attributed 
meanings of places of wellbeing and illbeing found in a whole life story. As a result of the  plac‐
es  being obvious  in whole  lives, the concept of place  is  interpreted and  transformed  into  life 
place. Then the meaning of life place is related to the similar concept of life situation. The rela‐
tionship can be compared to a sliding scale, where the meanings converge in geographical po‐
sition, valuation in terms of well‐being and illbeing and motivations and diverge in cases where 
life situation excludes geographical position. The concept of  life place  is then developed with 
the support of various phenomenological theories which correspond with the empirical data. 
The final sections offer an overall interpretive framework that shows how life places of wellbe‐
ing and  illbeing appear  in  the  light of  lived  lives. Results show  that  life places are held up as 
memorable, attracting and repulsive life places. Attracting life places are hunted and consumed 
of  its  nourishing  ingredients,  in  other words  positive attributed meanings, with  the  goal  to 
satisfy needs and desires. Correspondingly repulsive life places have been abandoned because 
of  their  consuming  ingredients,  in  other words  negatively  attributed meanings, which  have 
been at odds with needs and desires and thus failed to satisfy them. In a final attempt to theo‐
rize on how  life places of wellbeing and  illbeing appear  in the  light of  lived lives, as attracting 
and  repulsive  life places,  they are moreover  interpreted as valuable contrasts  in  life,  in both 
physical and phenomenological sense. Consequently they are also called contrast life places. 

The  last  chapter  deals with  the  results  in  relation  to  other  place‐oriented research, the 
scientific contribution of knowledge and the relevance of the knowledge in public health poli‐
cy. 
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