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Att uppleva platser 
med fem sinnen

Allmänt 

Biologiskt
Människans sinnen används för att inhämta information från 
omgivningen. Informationen hjälper oss att orientera, samt 
förstå och leva i vår omgivning. Kroppen har speciella celler 
som kallas sinnesceller. Dessa tar emot impulser och kan läsa av 
ljud, ljus, känselintryck osv. Informationen förs sedan vidare till 
hjärna som elektriska impulser. Det är först när informationen 
når hjärnan som vi blir medvetna om vad som händer. 4

Människan reagerar inte bara på ett sinne i taget utan gör 
mer eller mindre medvetet sammankopplingar mellan 
alla sinnesintryck samtidigt. Vissa sinnesintryck uppfattas 
som bakgrund medan andra framträder tydligare.5 Olika 
sinnesintryck är stimulerande och utvecklande för människan 
och brist på sinnesintryck, monotoni, är i längden skadligt. 
Nästan all varseblivning sker omedvetet. Varseblivningen sker i 
två separata system, ett medvetet system i hjärnbarken (100 bit/
s) och ett omedvetet i det limbiska systemet (10 000 000 bit/s). 
Omedvetet kan kroppen ta in information, värdera den och låta 
kroppen reagera, som exempelvis vid en fl yktreaktion eller en 
känsla av välbefi nnande. I en okänd miljö är medvetandenivån 
hög.6 Genom att använda alla sinnen på ett medvetet, men även 
omedvetet, sätt kan vi lära oss mer om platser där vi befi nner 
oss.7 

4  Sjukvårdsrådgivningen 2004
5  Stockfelt, T, 1995 s. 73
6  Tham, 2002 ss. 9-12
7  Lahiri, 2000 s. 91

Att uppleva med sinnen
Människan uppfattar sin omgivande miljö med sina sinnen. 
Sinnenas räckvidd, kapacitet och förmåga att uppfatta nyanser 
ger grundläggande förutsättningar för upplevelsen av miljön.
Det krävs mer än fysisk överlevnad för att en människa 
ska må bra. De sinnliga och emotionella behoven behöver 
också tillfredställas.8 Människan är en kulturvarelse där 
både det kulturella och det sociala har betydelse9. För en 
god samhällsplanering måste alla aspekter vägas in, ett 
helhetsperspektiv måste tas med. Där är även miljöupplevelser 
en viktig aspekt. 

Många sinnesintryck tas in samtidigt och sinnena kan bekräfta 
eller motsäga varandra. När många sinnen verkar åt samma 
håll blir bilden/upplevelsen tydligare. Tydliga rum kan skapa 
trygghet genom att de i sin utformning talar om hur man ska 
bete sig. Utan samstämmighet mellan intrycken kan man bli 
förvirrad.10 Alla dofter, ljud och andra sinnesintryck, behagliga 
eller obehagliga, har en avsändare i den omgivande miljön. De 
utgör meddelanden som berättar för oss om världen omkring 
och gör det möjligt att förstå den och fi nna förankring i den. 
Människan kopplar ihop sinnesintryck med minnen och 
erfarenheter vilka tillsammans utgör grunden för handlande 
och känslan för platsen. Starka minnen från barndomen är ofta 
kopplade till yttre sinnesförnimmelser. Vissa ljud, smaker och 
lukter minns man som behagliga och andra som obehagliga.11 

Ibland kan inte all information gå fram, exempelvis på grund av 
att ett sinnesintryck blir dominant (en stark doft eller ett högt 
ljud). Det kan också bero på att vi rör oss för hastigt och inte 
hinner registrera intrycken. Vi är dock beroende av att förstå 
dessa meddelanden för att inte bli avskärmade från omvärlden. 

8  Tham, 2002 s. 9-10
9  Werner 1994, s. 28
10  Tham, 2002 s. 15
11  Hellqvist, 1995, s. 78



12

Vår hjärna arbetar ständigt för att tolka och söka fi nna en 
struktur i de intryck som den får. I dagens städer överöses våra 
sinnen med information, allt från reklam till fl äktbuller och 
den informationen vi möter måste utvärderas för att ta reda på 
om den ska uppmärksammas eller avvisas. Även om detta ofta 
sker omedvetet tar det kraft och kräver mycket av oss.12

Upptagningsområde
Sinnena har olika upptagningsområde, dvs. de hämtar sin 
information från olika stora områden. Smaken känner endast 
det som kommer i direkt kontakt med tungan. Likadant är det 
med känseln där känselkropparna behöver direkt kontakt med 
det som skapar intrycket, värme, tryck osv. 

12  Tham, 2002 s. 15-17

Hörseln kan ta in ljud över en stor radie. Synen kan också 
hämta information från ett stort område, men det sträcker sig 
inte runt hela kroppen. Synfältet har en vinkel på ca 170 grader 
och av detta område är det bara 2 grader som har synskärpa13. 
Synfältet kan dock utvidgas genom att röra på huvudet. Luktens 
upptagningsområde kan vara mycket stort och är beroende av 
vindriktning, luktens styrka mm. Bilden nedan visar schematiskt 
hur en människas upptagningsområden kan se ut. Storleken 
på områdena är dels beroende av yttre omständigheter, som 
sinnesintryckens styrka, dels av mottagarens förutsättningar, 
hur god syn, hörsel, känsel, lukt och smak personen har. 

13  Liljefors, 2002, s. 87
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Syn

Biologiskt
Nästan 75 % av kroppens sinnesceller fi nns i ögonen. I 
näthinnan fi nns två typer av receptorer, stavar och tappar. 
Stavarna är mest ljuskänsliga och används för att se i mörker, 
men de kan inte skilja mellan olika färger. I starkare belysning 
används även tapparna som läser av färger. Det är därför viktigt 
med bra belysning för att uppleva alla färger i stadsmiljön.14 
Ljusupplevelse och ljusstrålning är inte samma sak. Vi ser 
inte strålning, utan det är kontraster i ljushet och färg som är 
grunden för synsinnets tolkningsprocesser. Vi ser skarpt inom 
en vinkel av två grader, men med vårt omgivningsseende ser vi 
ca 170 grader. Trots att omgivningsseendet saknar synskärpa 
utgör det basen för allt seende. Med det upplever vi rum, ser 
färger och kan följa händelser.  Omgivningsseendet stöds bl.a. 
av meningsfullt varierad belysning och beskrivande skuggor 
och refl exer. Detaljseendet stöds bland annat av jämn belysning 
och hög belysningsstyrka.15

14  Sjukvårdsrådgivningen 2004
15  Liljefors, 2002, ss. 83-99

Synens påverkan på upplevelsen 
Synen är vårt mest utvecklade sinne och är det sinne 
som dominerar när vi medvetet registrerar omvärlden.16 
Synupplevelsen ger oss information om komplexa samband 
mellan rum, objekt, ytor, material, texturer och mönster. Ljus 
och färg påverkar allt vi ser och att arbeta med ljus och färg i 
rum kan bidra till hälsa och välbefi nnande. Den byggda miljön 
är ett resultat av beslutsprocesser grundade på kunskaper, lagar, 
regler och anvisningar som tagits fram på vetenskaplig grund. 
Vetenskapliga kunskaper gällande upplevelsen av ljus och färg 
har en jämförelsevis låg nivå.17 

Ljus är ett krav för att kunna se omgivningen. I belysnings-
sammanhang mäts ljusstyrka med ett instrument, men det 
ljus vi mäter är inte detsamma som det visuella ljuset, det ljus 
vi ser. Med synens hjälp kan vi orientera oss, bättre förstå vår 
omgivning och exempelvis uppfatta människors ansiktsuttryck. 
Det är av stor vikt för att uppleva trygghet och säkerhet. Att 
kunna urskilja färger berikar vår tillvaro. Naturen själv ger oss 
en ändlös variation av färger och ljus. De hjälper oss att avläsa 
information och förstå vår omgivning och olika färger får oss 
ofta omedvetet att associera till vissa känslor.18 Vi kan med synen 
se föremål och element som skapar fysiska rum. Ljus och färger 
upplevs alltid i ett rumssammanhang och de är faktorer som 
kan förändras för att påverka upplevelsen av rummet. Öppna 
ytor och en god överblick gör att rummet upplevs mindre.19 

Att se staden
Att se staden är att se dess delar; byggnader, gator, växtlighet, 
fordon, människor och hur de samspelar. För de fl esta människor 
är synen grunden till upplevelsen av omgivningen och de andra 
sinnena är komplement som förstärker eller motsäger intrycket.  

16  Tham, 2002 s. 14
17  Liljefors, 2002, s. 83
18 Ibid. ss. 83-87
19  Bergström 1996, s. 91
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Det är skillnad på att se och att ”se efter”, det vill säga att 
registrera och aktivt med synen läsa av omgivningen. När man 
rör sig i staden ser man den, men ofta tar vi inte in det vi ser.
Synen är beroende av ljus, därför förändras upplevelsen 
under dygnets timmar. Att arbeta med belysning i off entliga 
miljöer är därför viktigt och kan fylla fl era funktioner. Sverige 
har under vintertiden få soltimmar och vi är beroende av 
belysning såväl inomhus som utomhus för att kunna utföra 
arbete. Med belysningens hjälp kan vi se vad som händer och 
orientera oss, vilket ger kontroll och därmed skapar trygghet. 
Belysningen är ofta utformad för att vara funktionell och den 
gestaltningsmässiga biten glöms ofta bort. Vackra miljöer kan 
locka folk att vistas ute och att arbeta med belysning i en stad 
kan ge snabba resultat i omvandling av off entliga miljöer. 

Exempel: Belysning av ”Ägget” i Oskarshamn, november 
2005. ”Ägget” är en skulptur placerad i en avskärmad del av 
hamnbassängen i Oskarshamn, intill en trafi kkorsning. 

Dagtid liksom nattetid syns platsen dåligt och utmärker sig 
inte. Genom att belysa platsen skapades något helt nytt och 
upplevelsen av platsen förändrades drastiskt. Platsen fi ck liv 
och drog många blickar till sig.20 

Färgsättning i staden har varierat under olika tider och rådande 
ideal.21 En byggnad är alltid en del av ett sammanhang och när 
man färgsätter en byggnad måste hänsyn till sammanhanget 
tas. Utseende och färger är en del av kulturarvet och vår 
gemensamma miljö och därmed en angelägenhet för alla.

Synupplevelser positiva/negativa
För att en stad ska kunna fungera måste många funktioner 
samspela och även utformas på ett estetiskt vackert sätt. Olika 
ideal och stilar har påverkat utformningen av byggnader 
och sätt att planera. Anpassningen bör även ske till platsens 
geografi ska läge och ibland även historia och de människorna 
som bor där. 

20  Oskarshamns kommun 2005
21  Liljefors, 2002, s.84
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Positivt
Positiva synupplevelser styrs av vad vi för stunden söker, 
exempelvis spänning, trygghet, lekfullhet eller ordning. Vad 
som upplevs som tilltalande inom arkitekturen följer ofta 
tidens modenycker. Något som alltid varit en källa till vackra 
och positiva synupplevelser är naturen; träd, åkrar, hav, skog, 
fj äll etc. Stadsmiljöer ska vara anpassade för människans skala 
och utformade med utgångspunkt i människans perspektiv. Det 
vill säga att man bör planera i ögonnivå. Visuella samband och 
utblickar är viktig för att man med synen ska kunna orientera 
sig. 

Negativt
Negativa synupplevelser kan få oss att må dåligt. Vissa miljöer, 
byggnader och människor kan ge hotfulla intryck och upplevas 
som skrämmande. Platser med för mycket information kan 
upplevas stökiga och röriga. Det kan även bidra till en otydlighet 
på platsen och kan innebära svårighet att orientera sig. Skräpiga 
och ovårdade platser kan också ge negativa synintryck. Platser 
som upplevs trevliga och inbjudande under dagtid kan ge en 
motsatt upplevelse nattetid, på grund av att mörkret kan bjuda 
på otrevliga överraskningar. Här är belysning en viktig faktor 
att arbeta med.

Hörsel

Biologiskt
Hörseln ger oss viktig information om omvärlden. Den hjälper 
oss att bedöma avstånd och att orientera oss. Eftersom vi 
har två öron kan vi avgöra från vilket håll ett ljud kommer. 
Sinnescellerna som tar emot ljuden sitter i innerörat. Där 
översätts svängningar, som bildats av ljudvågor, till elektriska 
impulser. Dessa förs sedan vidare till hjärnan genom nervtrådar 
för att tolkas. Det mänskliga örat kan registrera ett brett 
spektrum av ljud. Från löv som prasslar till explosioner, från 
viskningar till hög musik.22 

Människan föds som en lyssnare och hörseln är det sinnesorgan 
som hon identifi erar sig med under fl era månader innan hon 
föds. Barnet lär sig sedan att använda de andra sinnena utifrån 
förmågan att hantera hörselsinnet. Hörseln används konstant, 
även när vi sover. Ljudimpulserna når oss hela tiden och till 
skillnad från synen där man kan blunda när man inte vill se så 
kan vi inte stänga av öronen. Vi tvångsmatas med ljud.23

22  Karlsson 1995, s. 11-12
23  Hellqvist, 1995, s 77- 84
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Hörselns påverkan på upplevelsen

”Om musiken är välslipade formuleringar, är ljudmiljön det 
vardagliga samtalet.” 24

Ljuden berättar för oss om platsen vi befi nner oss på. De ger oss 
information om innehållet, hur stor platsen är, vilken karaktär 
ytorna har, vilka förändringar som sker osv. De ger oss en 
omvärldsbild som hjälper oss att veta hur vi ska förhålla oss 
till platsen. I boken Svenska ljudlandskap –om hörseln, bullret 
och tystnaden beskrivs exempelvis hur man genom att lyssna 
till människor och ljud utifrån, kan urskilja vilken station i 
Stockholms tunnelbana man befi nner sig på.25 Ljudet har en 
helt annan upptagningszon än synen. Med ögonen ser man bara 
åt ett håll medan öronen kan uppfatta ljud från alla håll. De kan 
också uppfatta ljud från ljudkällor som vi inte ser, exempelvis 
kan de varna oss för bilen som kommer runt gathörnet eller 
locka in oss till bakgården från vilken vi hör musik. 

Lyssnandet förutsätter, till skillnad mot hörandet, en förväntan 
av något. Att lyssna är att välja i myllret av ljud.26 Ljuden kan 
nå örat direkt eller efter refl ektion mot ytor, golv, väggar, tak 
och föremål. En del av ljudenergi tas då upp i de refl ekterande 
materialen. Ljuden kan förstärkas och reduceras vid kontakt 
med olika material. Vissa material refl ekterar medan andra 
absorberar ljuden.27 Genom medvetet val av material kan 
upplevelsen av rummet påverkas.

Tyst Ljudskulptur
Konstnären Ann Rosén är upphovsmannen till Tyst ljudskulptur, 
ett konstnärligt projekt om lokal tystnad i det off entliga rummet. 
Projektet går ut på att skapa lokala tysta rum i en omgivning 

24  Stockfelt, O, 1995 s. 63
25  Rasmusson 1995, s. 38
26  Matthis 1995, s. 86
27  Andersson 1998, s. 13 ff.

full av ljud. Det som först bara var en idé, till synes omöjlig att 
genomföra, har växt till ett konstprojekt, där samarbetet mellan 
konstnären och forskare från en mängd discipliner är en del 
av målsättningen. I projektet skulle tysta ljudskulpturer skapas 
på en tunnelbaneperrong. Ljudet på en tunnelbanestation var 
grunden för skulpturen och tystnaden skulle skapas genom 
att använda aktiv bullerdämpningsteknik dvs. att spegelvända 
ljudvågor och använda dessa för att släcka ut vissa sekvenser.28 
Projektet har också en koppling till psykoakustik dvs. hur vi 

28  Hallemar 2002, s. 34
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uppfattar ljud. Det är inte bara hur man kan ta bort ljuden som 
är viktigt utan också vilka ljud som ska tas bort och vad som 
upplevs som en attraktiv ljudmiljö. I redovisningen av projektet 
beskrivs hur en absolut tyst omgivning ändå kan upplevas som 
bullrig på grund av de egna kroppsljuden, hjärtslag, andning osv. 
Den tysta skulpturen blir således inte helt tyst men den ska ge 
en distinkt och behaglig upplevelse av tystnad. Enligt skaparna 
handlar inte projektet om att utrota ljudet utan att upptäcka 
det. Ljuden påverkar upplevelsen av rum i allra högsta grad 
och borde därför ges större utrymme inom arkitekturen. Enligt 
miljöpsykologerna påverkar ett rums akustik rumsupplevelsen 
mer än rummets form.29

Stadens ljud
Stadens ljud påverkar upplevelsen av dess platser. Vissa platser 
är fulla av ljud medan andra är tysta. Vissa ljud bidrar till en 
förståelse av platsen medan andra ljud leder till förvirring och 
otydlighet. Varje stad har sin unika ljudsammansättning, vilken 
med tiden förändras. Dagens samhälle blir mer och mer fyllt av 
konstanta ljud som fi nns överallt och olika ljud framgår inte lika 
tydligt. Exempel på konstanta ljud är biltrafi k och fl äktbuller. 
Platser för olika sorters ljud, där de olika ljuden berättar om vad 
som händer, håller på att försvinna i dagens städer. Problemet 
med för mycket ljud är att de överröstar och döljer varandra 
vilket innebär att ljuden inte kan urskiljas.30 Sonotoper är olika 
ljudkaraktärer i ett landskap. Ljudkaraktärerna kan bilda rum 
på liknande sätt som synintryck. Ljuden på en plats kan tala 
om att du befi nner dig exempelvis på ett torg, på en innergård, 
vid en trafi kled, i en speciell stadsdel eller i en park.31 Att välja 
att lyssna aktivt till stadens ljud ger oss en större dimension 
av upplevelsen. Materialen, rummen och människorna som 
rör sig på platsen påverkar ljudupplevelsen. Klackar mot 

29  Tyst ljudskulptur 2004
30  Strömberg & Johnsson 1995, s. 94-95
31  Hedfors & Larsson 2004

gatsten, bildörrar, sus i lövverk, skrattande barn, kråkor som 
kraxar, plingande cyklar eller en jämn trafi kpuls ligger som en 
ljudmatta.

Planering av ljudmiljöer är relativt sällsynta idag. Det som 
diskuteras och behandlas inom området handlar oftast om 
buller och lokalisering av verksamheter.32 I boken Svenska 
ljudlandskap –om hörseln, bullret och tystnaden ges förslag på 
att anlita stadstonsättare i arbetet med att skapa en attraktiv 
ljudmiljö i staden. Där ingår att arbeta med proportioner, 
variationer, artikulationer och betoningar av ljud. En stad kan 
jämföras med ett musikstycke. Genom att dra nytta av befi ntliga 
ljud, reducera vissa, framhäva andra, skapa nya eller ta bort vissa 
ljud kan god stadsmusik komponeras. 33 

Positiva/negativa ljud 
Människans upplevelse av ljud är personligt och varierar 
efter tycke och smak. Det är en subjektiv upplevelse som 
kan leda till lust- eller olustkänslor. Ljud som för vissa är 
enormt störande och otrevligt kan te sig som ljuv musik för 
andra. I Naturvårdsverkets skrift Upplevd ljudmiljö i stadsnära 
grönområden och stadsparker undersöktes vilka ljud vi anser 
behagliga respektive störande. Resultatet visade att naturljud 
och sociala ljud uppfattas som behagliga, medan fl ygplansljud, 
biltrafi k, båttrafi k etc. uppfattas som störande.34 

Positiva ljud
Ljud i harmoni och ljud som vi förknippar med trevliga 
händelser tycker vi är positiva. Starka ljud behöver inte 
endast innebära negativa upplevelser. Människan kan även 
tycka om mycket ljud som exempelvis folkvimmel på torget. 
Vissa ljud kräver höga ljudnivåer som exempelvis discon och 

32  Berglund 2002, s. 102
33  Strömberg & Johnsson 1995, ss. 94-95, 103
34  Naturvårdsverket 2005, s. 24
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popkonserter. När de gäller ljud från människor är det viktigt 
vilken karaktär de har. Lugnt sorl från röster upplevs lugnande 
medan skrik och skränande upplevs som otrevligt. Det har 
också att göra med röstens tonläge. Ljuden blir tydliga om 
de kan upplevas i kontrast till tystnad, som att gå från en tyst 
gränd in i folkvimmel eller efter en åktur stänga av bilmotorn. 
Hörselsinnet arbetar ständigt med att strukturera de inkomna 
ljuden, positiva och negativa, medvetna och omedvetna, för att 
göra något vackert av det.35

Negativa ljud
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa: ”Ett 
tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välbefi nnande och 
inte endast frånvaro av sjukdom och skröplighet.”36 Buller kan 
utifrån detta anses ha en ohälsoeff ekt. Vissa ljudnivåer kan 
påverka vår hälsa och sömn negativt, ge försämrad talförståelse 
eller förstöra vår hörsel.37 Defi nition av buller är icke önskvärt 
ljud. När vi talar om ljud i vår livsmiljö nämns det ofta som 
buller och utgör en faktor som förstör den omgivning vi lever 
i. Ett sätt att styra ljudmiljön ur ett hälsoperspektiv är utifrån 
bullernivåer. Örat har ett inbyggt bullerskydd, men det tar dock 
några millisekunder innan skyddet är aktiverat. Örat kan alltså 
inte skydda sig själv mot plötsliga ljud. Om örat utsätts för buller 
under en längre tid räcker inte det inbyggda hörselskyddet till. 
Därför kan plötsliga ljud eller långvarig vistelse i bullrig miljö 
ge upphov till hörselskador.38

35  Hellqvist, 1995, ss. 83-84
36  Berglund 2002, s. 103
37  Ibid. s. 103
38  Grenner 1995 ss. 14-15

Människor upplever gränsen mellan ljud och buller olika och 
känslor är ofta inblandade. De regelverk som talar om vilka 
bullernivåer som tillåts motsvarar ofta inte hur människor 
vill ha det i sin boendemiljö.39 Det är viktigt att inte bara 
förlita sig på ljudnivåmått. Det är nödvändigt att börja 
karaktärisera ljudlandskap med hjälp av ett mätsystem baserat 
på upplevelser.40

39  Berglund m fl . 2004, s. 22
40  Berglund 2002, s. 109
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Känsel

Biologiskt
Känseln är det sinne som är störst till ytan.41 Känselns sinnesceller 
sitter utspridda över hela huden, men de fi nns också i muskler, 
senor, leder och inre organ. Sinnescellerna hämtar information 
om beröring, tryck, värme, kyla och smärta. Känseln ger oss även 
information om kroppens läge och rörelser.42 Huden kan berätta 
för oss om luftens temperatur, fukt och vindförhållanden. Det 
är bara inom ett begränsat temperaturintervall som människan 
känner att det är behagligt.43

Känselns påverkan på upplevelsen 
Känseln har en kortare räckvidd än synen, hörseln och lukten. 
Man upplever bara det som är i ens omedelbara närhet. Det 
fi nns olika sätt att uppleva en plats med känseln, dels genom att 
röra vid den med händerna men även genom att sitta eller 

41  Tham, 2002 s. 14
42  Sjukvårdsrådgivningen 2004
43  Block & Bokalders 1997, s. 174

gå. Särkilt barn tycker om att känna på saker, det är en viktig 
del av deras inlärningsprocess då de lär sig om materialen. Även 
vuxna kan tycka att det är trevligt att sätta tårna på en mjuk 
gräsmatta och känna vinden i ansiktet. 

Att känna staden
Vissa delar av vår omgivning tar vi i med våra händer och går 
på med våra fötter och känner på så sätt materialens struktur. 
Materialen spelar stor roll för hur omgivningen upplevs, 
exempelvis känns trä varmt medan sten, glas och metall ofta 
känns kallt. Sten och metall lagrar värme och kan även vara 
mycket heta en varm sommardag. Det kan vara stor skillnad 
mellan att ta i ett räcke av trä och ett av aluminium. Det är 
framför allt när vi är barn som vi utforskar hur materialen 
känns, den kunskapen förmedlar föremålen till oss som vuxna, 
även om vi inte tar direkt på föremålet. Med fötterna kan vi 
känna om underlaget har svikt eller om det är stumt (gräsmattor 
skiljer sig från stenbeläggning). För synskadade är känseln ett 
viktigt sinne vid förfl yttningar i off entliga miljöer. Att använda 
olika taktila plattor som markbeläggning kan visa ledstråk och 
övergångsplatser.

Eftersom barn använder leken som ett sätt att lära sig saker 
om sin omgivning är det viktigt att lekplatserna är varierande 
och stimulerande. I leken lär sig barnen att förstå sig på olika 
material och förstå vilken information som känseln ger. Det är 
inte bara lekplatser som bör vara anpassade efter barnens behov 
utan hela den off entliga miljön borde kunna bidra till barnens 
lärprocess. Det off entliga rummet får inte vara så ömtåligt att 
man inte får röra, känna och klämma. 
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Det fi nns många sätt att göra känselintrycken mer varierade 
och mer attraktiva; genom medvetet vald markbeläggning, 
off entlig möblering, konst etc. Ett exempel fi nns på ett torg 
i Oskarshamn. Där har det placerats en bänk med inbyggd 
sittvärme. Inuti bänken fi nns lampor som belyser marken 
under bänken. Dessa lampor genererar värme som utnyttjas för 
att värma upp bänkens sittyta och att hålla den torr. 

Känselintryck positiva/negativa
Många känselintryck som man möter i det off entliga rummet 
kan både vara positiva och negativa, de beror på situationen. 
Om det är varmt ute är det skönt med en vindfl äkt, medan det 
upplevs som negativt om det är kallt. Negativa känselupplevelser 
kan också varna. Exempelvis kan marken medvetet göras

ojämn och svår att gå på där man inte ska vistas. Vibrationer är 
något som vanligtvis upplevs negativt. Vägbanors varningsstreck 
ger en varning till bilisten när bilens däck kör för långt ut i 
kanten av körbanan.

En slät yta som är skön att ta på bidrar med positiva 
känselintryck, det kan gälla exempelvis en träbänk eller en 
slät stenyta. Växtlighet ger också oftast positiva intryck, som 
exempelvis gräs under fötterna eller att dra med handen längs 
buskarnas blad när man går utefter en häck.  

Id Erikssons bänk, Formgivare: Johan Andersson. Vattenspel, Rotterdam, Holland
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Lukt 

Biologiskt
Luktsinnet är ett kraftfullt sinne. Dofter och lukter är starkt 
kopplade till våra minnen och luktsinnet kan snabbt plocka upp 
glömda minnen och upplevelser. Lukterna analyseras i den delen 
av hjärnan som kallas luktcentrum vilken har nära kopplingar 
till den delen som hanterar känsloupplevelser. Därför kan 
dofter ofta väcka minnet av en bestämd känsla. Luktcellerna 
ligger inbäddade i en slemhinna i näshålans tak. För att lukten 
ska spridas krävs luft som kan bära luktmolekylerna vidare. 
Lukter tas emot i gasform och måste först lösas i slemhinnan 
innan sinnescellerna kan ta upp lukten.44 Snabbast och lättast 
sprids doft vid lågt lufttryck exempelvis på höga höjder och 
strax före oväder. Värme ökar fl yktigheten, som när solen gassar 
på ett blomsterstånd. Luktsinnet är som bäst i 30-årsåldern och 
försämras från 50-60-årsåldern. Förkylning är det vanligaste 
hindret för att uppfatta lukt, eftersom slemhinnorna då svullnar 
igen och luktmolekylerna inte når fram till receptorerna. Det 
fi nns sjukdomar som berör luktsinnet och som kan leda till 
minskade luktintryck eller att lukter förvrängs. Att inte känna 
dofter alls är ett handikapp och innebär bland annat oförmåga 
att känna brandrök och nästan all smak.45

44  Sjukvårdsrådgivningen 2004
45  Shenet 2005

Luktens påverkan på upplevelsen
Lukten påverkar känslan för platsen. Otäcka dofter kan 
göra rummet otrivsamt och behagliga dofter skapar positiva 
upplevelser. En i övrigt vacker och trivsam plats kan upplevas 
otäck ifall den har en obehaglig doft. Lukter är starkt kopplade 
till minnet. Exempel på dofter som kan plocka fram positiva 
minnen är doften av nybakade bullar, rena lakan, syrenblommor, 
kaff e, en sommarväg nytvättad av regnet och matdoft för den 
som är hungrig. Lukt och smak samarbetar och lukter kan 
förstärka smakupplevelsen av det vi äter.

Vi kan känna dofter från olika material, vegetation, mat, 
människor m.m. vilket i sin tur berättar om rummet vi 
befi nner oss i. Lukt är rumsbeskrivande och därmed av 
arkitektonisk betydelse46. Lukten är det sinne som mest känner 
av miljöproblem som avgaser från bilar och fabriker, olja och 
diesel.47 

46  Tham 2002, s. 14
47  Block & Bokalders 1997, s. 171
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Stadens lukter
Dofterna berättar mycket om olika platser. Lukter kan visa 
platsens funktion, som exempelvis avgaser vid en trafi kplats, 
matdoft från en uteservering, blomdoft från en park, hav eller 
fi sklukt från hamnen. Vissa luktutsläpp kan vara störande 
exempelvis hantering av gödsel och utsläpp från industrier. 
Andra dofter kan ha motsatt eff ekt, bland annat då ett bageri 
har vänt sin ventilation ut mot gatan och doften av nybakat 
möter förbipasserande. Detta ger också bra reklam för bageriet 
och människorna som går förbi blir sugna på att köpa bullar.  

Luktsinnet fungerar som varningsmekanism. Exempelvis kan vi 
känna rök från eld och något som luktar bränt, bensinångor och 
ammoniakläckage. En stark lukt kan dränka de andra dofterna. 
Vissa städer förknippas med en viss lukt som kommit att prägla 
staden. Det handlar då ofta om verksamheters utsläpp. Gävle 
förknippas ofta med kaff edoft, tack vare Gevalias kaff erosteri. 
Andra doftande företag som ligger i Gävle är Alhgrens, som gör 
godisbilar, samt Läkerol. Inte långt bort ligger massafabriken 
som vid vissa vindar sprider svaveldoft över staden. ”-Nu 
luktar det pengar”, brukar gävleborna säga när det luktar illa. 
I Karlshamn luktar det ofta raps från Aarhus Karlshamn AB 
och i Kungälv luktar det vanilj från kexfabriken.

Positiva/negativa lukter
Genom att lära sig känna igen vissa dofter kan man förstå 
viken typ av plats man befi nner sig på och även bli varnad för 
exempelvis utsläpp av giftiga ämnen. En viss lukt kan bidra till 
att man känner sig hemma medan en annan skapar otrivsel. 
Vad vi tycker om en lukt är subjektivt på grund av egna minnen 
och upplevelser som är förknippade med just den lukten.

Otrevliga och obehagliga dofter påverkar platser negativt. 
Helhetsupplevelsen av platsen försämras och bidrar till att 

människor kan komma att undvika den. Om en doft blir för 
stark upplevs den ofta som negativ. Allergier och överkänslighet 
för lukter är ett problem för många människor och kan hindra 
människor från att använda och vistas på vissa platser. Starka 
dofter kan komma att dominera och ta över andra dofter, som 
exempelvis utsläpp från industrier. Djurhållning av olika slag 
sprider ofta starka dofter. För att skydda allmänheten från dessa 
typer av lukter är verksamheter styrda av olika skyddsavstånd 
till angränsande bebyggelse.
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Smak

Biologiskt
Sinnescellerna på tungan kan känna smakerna, sött, salt, surt 
och beskt. De är mest känsliga för besk smak eftersom gifter 
ofta smakar beskt. Psykologiska omständigheter påverkar ofta 
smaken. Fint upplagd mat smakar ofta bättre, alltså påverkar 
sinnesstämningen smakupplevelsen48. Smaksinnet har som 
uppgift att få oss att äta saker som är bra för oss och att varna oss 
för det som kan vara skadligt. När mat blir dålig försämras både 
smak och lukt.49  Smaksinnet har nära koppling till luktsinnet. 

Smakens påverkan på upplevelsen
När man rör sig i staden är det sällan man använder smaksinnet 
för att hämta information från omgivningen. Man kan 
visserligen stanna och ta en fi ka eller plocka en frukt från ett 
träd i närheten och på det viset få smakintryck. Den konkreta 
smaken kan förstärka det man redan vet men det är sällan 
man kan göra en bedömning om platsen man befi nner sig på 

48  Sjukvårdsrådgivningen 2004
49  National encyklopedin 2005

endast utifrån smaken. Smaken kan upplevas på olika sätt. 
Dels genom den fysiska smaken (faktiska smaken på tungan), 
den psykologiska smaken (att något smakar bra om det luktar 
och ser gott ut) och den associativa smaken (att sinnesintryck 
och minnen kan ge associationer till vissa smaker). Luktsinnet 
påverkar smaksinnet och tvärtom vilket kan innebär att en lukt 
ger associationer till en viss smak, utan att man stoppar något 
i munnen.
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Stadens smak
Smaken är ett sinne som är svårt att konkret använda sig av 
i planeringen. Det är inte ofta som vi smakar på materialen 
omkring oss, även om barn gör det emellanåt. Man kan givetvis 
planera för platser där restauranger och caféer kan erbjuda ett 
rikt smakutbud. Man kan även plantera örter, bärbuskar och 
fruktträd för att stadens invånare ska få ytterligare en dimension 
i sin upplevelse av platsen. Utbudet av smakupplevelser är ofta 
årstidsbundet, exempelvis rökt fi sk i hamnen, glass på sommaren 
och glögg på vintern.  

Positiva/negativa smaker
Om en smak tilltalar oss eller inte kan variera från person till 
person. Men i regel tycker de fl esta om söta smaker och illa om 
beska. Mat som blivit dålig luktar och smakar ofta dåligt och 
smaken kan i vissa fall användas som indikator på om maten 
bör ätas eller inte. Eftersom smaken och luktsinnet samarbetar 
kan otrevliga dofter i staden även ge associationer till otrevliga 
smaker och på motsatt sätt kan trevliga dofter ge associationer 
till goda smaker.

Saknad av sinnen – Handikapp

Upplevelsen av miljön påverkas i hög grad när ett eller fl era 
sinnen inte kan användas. Alla människor kan inte använda 
samtliga sinnen fullt ut, exempelvis syn- eller hörselskadade. 
Vissa ser bara en begränsad del av staden, till exempel barn 
som inte är så långa och ser och når därför inte överallt. För 
att tillgodose människor med nedsatt syn, hörsel och andra 
funktionshinder, krävs att off entliga platser är utformade så att 
de kan förklara sin funktion med fl era sinnen. Det är därför 
viktigt att många sinnen innefattas i planeringen av platser 
och rum samt att planering utifrån utsatta grupper i samhället: 
barn, äldre och funktionshindrade etc. sätts i fokus. 

Dryg 165 000 människor över 15 år är synskadade och nästan 
2 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år har en synskada. 
Våra städer är anpassade för människor som kan se. Mycket 
av den information som når oss, förmedlas via synen. Seende 
personer kan röra sig genom staden utan att lyssna, men en 
synskadad person måste förlita sig på sina andra sinnen. Att 
inte kunna läsa all tryckt information och inte kunna hitta på 
egen hand i okända miljöer, skapar svårigheter för dem som är 
synskadade.50

50  Synskadades riksförbund 2005
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Det är viktigt att staden utformas så att alla sinnesintryck 
pekar åt samma håll för att förtydliga platser, för möjlighet att 
orientera sig och för en givande upplevelse av staden.  

Att inte kunna höra, eller att ha nedsatt hörsel påverkar också 
i hög grad upplevelsen. Trevliga ljud som fågelsång en vårdag, 
människor som samtalar, musik, klackar mot gatsten och 
fontänen som porlar tas ifrån upplevelsen. Varningssignaler, 
som ljud från ankommande bilar och andra trafi kanter, kan gå 
förlorade. 

Saknad av luktsinne påverkar även upplevelsen och kan innebära 
att viktig information går förlorad. Lukter kan berätta om olika 
material och föremål och vad som händer på en plats. De kan 
även varna exempelvis utsläpp.

Myndigheternas ansvar
Regeringens mål är att alla off entliga platser i Sverige ska vara 
tillgängliga för alla år 2010. I arbetet mot ett samhälle för alla, 

ska de statliga myndigheterna vara ett föredöme och visa vägen.51 
Tillgänglighet är inte bara viktigt för funktionshindrade, även 
om var femte svensk har ett funktionshinder, utan också för 
småbarnsföräldrar med barnvagn och inte minst för en åldrande 
befolkning.52 

Exempel på åtgärder i offentlig miljö
De fl esta synskadade kan uppfatta skillnaden mellan ljus och 
mörker. Men för att klara sig i staden måste de förlita sig på 
andra sinnen; känsel, hörsel och lukt. För att de lättare ska 
kunna röra sig i off entliga miljöer används ledstråk. De utgörs 
ofta av taktila markeringar i marknivån. Till ledstråk kan 
man använda känseln (t.ex. material med olika strukturer),  
synen (t.ex. belysning i marknivå), ljud (t.ex. rinnande vatten 

51  Handikapsombudsmannen 2005
52  Statens fastighetsverk 2005

och klickande övergångsställen) och doft (från t.ex. hav och 
jasminbuskar). För att synskadade smidigt ska kunna röra sig 
utmed stråken bör det fi nnas tillräckligt med utrymme och inte 
fi nnas omarkerade hinder (t.ex. cykelställ).

Att utforma platser som kan fungera och vara attraktiva även 
för människor med funktionshinder, för barn och gamla, bör 
vara ett grundkrav.  Om platserna är anpassade för att fungera 
för utsatta grupper fungerar de för alla. Rullstolsramper kan 
användas för barnvagnar etc. En tyst miljö för hörselskadade är 
skön även för andra.53 

53  Rasmusson 1995, s. 35


