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Sammanfattning 
Utvecklingen av Sveriges städer har förändrats genom tiden och har präglats av 
olika utmaningar. Vid förtätning och utveckling av städer ställs höga energi- och 
miljökrav. Idag bedöms den moderna stadens utmaningar omfattas av hållbar 
utveckling som avser att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina. 

En hållbar stad kännetecknas av att planera och bygga ett långsiktigt och beständigt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Hållbara och trygga städer 
präglas av trivsamma miljöer som frambringar mänsklig närvaro. För att människan 
ska vilja vistas i ett område måste stadsrummet upplevas som attraktivt. På så sätt 
får stadsrummets attraktiva värde en betydande roll i strävan att skapa framtidens 
hållbara städer. 

I följande rapport undersöks vilka arkitektoniska attribut som människan upplever 
som attraktiva samt vilka stadsmiljöer som upplevs ha en positiv inverkan på 
individens hälsa och välmående. Resultaten från en enkätundersökning förklarar 
vilka arkitektoniska kvalitéer som skapar ett tilltalande och hälsosamt stadsrum. De 
aktuella arkitektoniska kvalitéerna utformas i ett visuellt förslag av Brädholmen i 
Oskarshamns inre hamn. Förslaget avser att uppfylla de arkitektoniska kvalitéer som 
undersökningen konkretiserar. Utmaningar och svårigheter i att projektera i 
samhällshistoriska stadsmiljöer undersöktes genom att intervjua tre sakkunniga 
personer. De observationer som genomfördes avsåg att granska de attribut som 
kännetecknar Oskarshamns karaktär. 

Ett attraktivt stadsrum kännetecknas bland annat av variation, originalitet, 
småskalighet, kulörrikedom och historiska komponenter. Stadsrummet bör 
innefattas av grönska, vatten och byggnader som utformas utifrån de attraktiva 
kvalitéerna för att stärka människans hälsa och välmående samt benägenhet att vilja 
vistas på platsen. Det attraktiva stadsrummet kan kännetecknas av tre samverkande 
faktorer; byggnaders estetiska utförande, mänsklig rörelse och landskapets kvalitéer. 

 





 

 
 

Abstract 
Städer i Sverige utvecklas ständigt och samhällsplanerarna ställs inför nya 
utmaningar. Utvecklingen av dagens moderna städer formas av utmaningen att 
uppnå EU:s hållbarhetsprinciper. Detta ska göras genom att tillfredsställa dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina. 

En stad som anses vara hållbar kännetecknas av att planeringen och byggandet sker 
efter ett långsiktigt mål för ett beständigt samhälle. Det hållbara samhället präglas 
av trivsamma miljöer som skapar mänsklig närvaro. För att detta skall uppnås måste 
stadsrummet upplevas som attraktivt. Det attraktiva värdet har en betydande roll i 
arbetet och strävan i skapandet av hållbara städer. 

I följande rapport undersöks vilka arkitektoniska attribut som anses vara attraktiva i 
stadsmiljöer samt vilka attribut som upplevs ha en positiv inverkan på människan. 
Undersökningen baseras på datainsamling från en enkät, intervjuer och 
platsobservationer. Resultatet redovisar information om vilka arkitektoniska 
kvalitéer som människan anser som attraktiva, de utmaningar och svårigheter som 
uppstår i ett stadsutvecklingsprojekt samt vilka kvalitéer som kännetecknar en stads 
identitet. Den insamlade informationen användes som grund för framtagandet av ett 
visuellt förslag av utveckling för Brädholmen i Oskarshamns inre hamn. 

Ett attraktivt stadsrum innefattas av relationen mellan byggnadernas variation, 
originalitet, småskalighet, kulörrikedom och historiska komponenter. Stadsrummet 
bör kännetecknas av tre samverkande faktorer, byggnaders estetiska utförande, 
mänsklig rörelse och landskapets kvalitéer. 

Nyckelord: Social hållbarhet, attraktivt stadsrum, arkitektoniska kvalitéer, hälsosam 
arkitektur, hållbar utveckling, Oskarshamn, Karlskrona. 

 





 

 
 

Abstract 
Cities in Sweden are constantly evolving and the social planners are faced with new 
challenges. The development of modern cities is shaped by the challenge of 
achieving EU:s sustainability principles. This should be done by satisfying the 
present needs without compromising the ability of future generations to satisfy 
theirs. 

A city that is considered sustainable is characterized by the planning and 
construction that take place according to a long-term goal for a sustainable society. 
A sustainable society is characterized by pleasant environments that create a human 
presence. In order for this to be achieved, the urban space must be perceived as 
attractive. The value of attractiveness plays a significant role in the work and 
endeavor in the creation of sustainable cities. 

The following report examines which architectural attributes that are considered 
attractive in urban environments and which attributes are perceived to have a 
positive impact on humans. The survey is based on data collected from a 
questionnaire, interviews and site observations. The result presents information 
about which architectural qualities people consider attractive, the challenges and 
difficulties that arise in an urban development project and which qualities 
characterize a city's identity. The collected information was used as a ground for the 
development of a visual proposal for the development of Bradholmen in 
Oskarshamn's inner harbor. 

An attractive urban space is included in the relationship between the buildings 
variation, originality, small-scale, richness of color and historical components. The 
urban space should be characterized by three interacting factors; the aesthetics of 
buildings, human motion and the landscape qualities. 

Keywords: Social sustainability, attractive urban space, architectural qualities, 
healthy architecture, sustainable development, Oskarshamn, Karlskrona. 





 

 
 

Förord 
Följande studie är skriven och genomförd av Adrian Karlsson och Alice Lundström. 
Examensarbetet omfattas av 15 högskolepoäng och fulländar en kandidatexamen 
inom ämnet byggteknik och programmet Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet 
i Växjö. 

Utbildningen karaktäriserats av en byggnadsteknik och estetisk utformning. Att 
kombinera dessa ämnen har varit en ständig utmaning och frågan som vi ställt oss är 
om det görs på rätt sätt idag. Kanske tar de tekniska aspekterna över och lämnar 
estetiken åsidosatt. Arbetet syftar till att undersöka om det som byggs idag är det 
som allmänheten uppskattar och kan anses vara socialt hållbart. 

Vi vill tacka vår handledare Samuel Palmblad för vägledning under arbete och även 
Mats Elgström och LBE Arkitekt som har varit vår företagshandledare och ett extra 
bollplank under processen. Vi vill även tacka alla som bidragit med information till 
arbetet, alla respondenter till enkäten och de intervjuade som gjort undersökningen 
genomförbar. 

 

Adrian Karlsson & Alice Lundström  

Växjö, 13 juni 2019 
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1 Introduktion 
Sveriges städer präglas idag av omfattande utvecklingsprojekt. 
Befolkningsökningen kräver fler bostäder och offentliga mötesplatser (Boverket 
2019a). Utmaningen för Sveriges kommuner och regioner är att bygga städer och 
miljöer som gör det möjligt för människor och företag att trivas och utvecklas. 
Planeringen av staden ska tillgodose de hållbarhetsprinciper som omfattas av 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 2018). 

I strävan mot ett hållbart samhälle och byggande medför restriktiva ekonomiska 
förutsättningar, bristande kunskap och begränsad tid att arkitektonisk skönhet och 
samhörighet ofta kommer i andra hand (SKL 2018). Arkitektoniska kvalitéer som 
variation, detaljrikedom och historisk anknytning är faktorer som människan 
efterfrågar. Dagens moderna arkitektur omfattar inte de önskade kvalitéerna vilket 
medför att stadsmiljöerna inte anses som tillräckligt attraktiva (Dinnie 2011). 
Upplevelsen av ett stadsrum omfattas av relationen mellan byggnader och 
landskapets vattendrag och grönytor (Jacobs 1993). Människan reagerar positivt på 
öppenhet, historisk mening, bevarande och ordning. Att utforma ett område utefter 
dessa attribut ökar chansen till att allmänheten upplever platsen som trivsam (Nasar 
1994). 

Oskarshamns inre hamn ska förtätas med avsikt att främja stadens sociala 
hållbarhet. Stadsdelen önskas bli en förlängning av stadens centrum och stärka 
stadens ansikte utåt. Området är en historisk viktig plats för stadens uppkomst och 
utveckling. Oskarshamns inre hamn utgörs idag av öppna ytor och ett fåtal 
byggnader. Den direkta anslutningen till vatten och platsens samhällshistoriska 
värde ger goda förutsättningar till att utforma en attraktiv stadsmiljö 
(Samhällsbyggnadskontoret 2014). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

På uppdrag av Förenta Nationerna, FN, skrev Världskommissionen för miljö och 
utveckling, år 1987, rapporten Our common future (Brundtland commission 1987). 
Arbetet leddes av Norges dåvarande stadsminister, Gro Harlem Brundtland, och 
redovisade långsiktiga förslag till miljöstrategier för en hållbar utveckling. 
Kommissionen definierar hållbar utveckling som tre samverkande dimensioner; den 
ekologiska, den sociala och den ekonomiska hållbarheten. Brundtland menade att 
hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina (Nationalencyklopedin 
(NE) 2019a). 

Social hållbarhet omfattas av att bygga ett långsiktigt och stabilt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls (Svenska Röda korset 2019). Stadsrummet 
skall i dess utformning öka förutsättningarna för en trygg och säker miljö. 
Människor vill kunna identifiera sig med och känna tillhörighet till stadens kvarter, 
gator och byggnader (The Prince`s foundation 2014). 
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Att skapa hållbara och trygga städer kräver en trivsam miljö som frambringar 
mänsklig närvaro (Redyantanu & Damayanti 2017). Attraktiva stadsmiljöer uppstår 
i mötet mellan byggnader från varierande tidsepoker. Varje enskild byggnad 
skänker sitt kulturella värde åt stadsrummet och tillsammans skapar dem en tydlig 
identitet för staden. Stadsrummets arkitektoniska rytm är en kvalité som anspelar på 
historiska och moderna byggnadstekniska lösningar men arkitektonisk skönhet och 
samhörighet kommer ofta i andra hand. Betraktaren reflekterar generellt inte 
huruvida energimässigt bra byggnader är, utan det är främst den visuella 
upplevelsen som värdesätts när mäniskan rör sig mitt ibland dem (Dinnie 2011). 

Planerad exploatering av Oskarshamns inre hamn oroar stadens befolkning. 
Allmänheten befarar att området kommer privatiseras och förvanskas men 
kommunens beslut om att utveckla stadsdelen kvarstår (Hjertqvist 2019). 
Stadsmiljön bör utformas utifrån allmänhetens önskemål och utifrån de 
arkitektoniska faktorer som anses vara attraktiva för att främja stadens sociala 
hållbarhet (Dinnie 2011). 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet är att undersöka vilka arkitektoniska kvalitéer som kännetecknar ett attraktivt 
stadsrum.  

Målet är att ta fram ett visuellt förslag på utformning av ett geografiskt område där 
förutsättningarna för ett attraktivt stadsrum uppfylls.   

1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningen avgränsas till två städer, Oskarshamn och Karlskrona. Städerna kan 
jämföras med varandra, på grund av dess geografiska läge, då båda städerna är 
präglade av sitt hamnområde samt att de båda är under bebyggelseutveckling. 
Städerna har nära till vatten som ur ett historiskt perspektiv har varit en viktig del i 
städernas tillblivelse och utveckling. 

Karlskrona avses fungera som ett referensobjekt i undersökningen där 
informationen som hämtas kan användas vid vidare undersökning av Oskarshamn 
samt ligga till grund för gestaltningen. Undersökningen avgränsas ytterligare då 
endast mindre områden i städerna undersöks. I Karlskrona analyseras 
Skeppsbrokajen och i Oskarshamn studeras främst Brädholmen men också området 
som sträcker sig från den hamnen och vidare upp till stadens centrum. 

Arbetet omfattar en undersökning av den befintliga miljöns estetik som 
karaktäriserar de båda städerna samt den planerade bebyggelsen och dess 
projekterade utformning. Undersökningen kommer inte att beröra byggnadstekniska 
eller ekonomiska faktorer. Arbetet omfattas inte av de hållbarhetsfrågor som finns 
inom byggteknik även om det finns med som givet inslag vid val av utformning. I 
arbetet avhandlas främst det visuella intrycket med fokus på fasader och volymer i 
samspel med den omgivande miljön.
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2 Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Mänskliga rättigheter 

 
Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget ur en växande övertygelse 
om att världssamfundet måste ta ett samfälligt ansvar för den enskildes mänskliga 
rättigheter. FN:s stadga från 1948 fastslår att människor är födda fria och lika i 
värde oavsett land, kultur och sammanhang. Världsorganisationens samtliga 
medlemsstater är förpliktade att understödja dessa stadgar (NE 2019b). 

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och reglerar sambandet mellan 
staten och individen. Stadgarna består av trettio artiklar och syftar till att begränsa 
statens makt över individen. Artiklarna inbegriper bestämmelser om rätten till liv, 
personlig säkerhet och frihet, förbud mot slaveri, förbud mot tortyr, likhet inför 
lagen, rätten till skydd av privatliv, rätten till egendom, etcetera (Förenta Nationerna 
(FN) 2008). 

Staten ansvarar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utfärdar följaktligen 
förslag på lagstiftning till riksdagen och instruktioner till sina myndigheter. Sveriges 
efterlevnad och åtaganden, om mänskliga rättigheter, rapporteras till internationella 
instanser av regeringen (NE 2019b). 

2.1.1 Agenda 2030 
 

Hösten 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar 
utveckling (Regeringskansliet 2019). Agendan omfattar 17 globala mål och syftar 
till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser, göra slut på 
hunger och fattigdom samt uppnå jämställdhet för alla. De globala målen är 
samverkande och odelbara. Tillsammans balanserar dem de tre dimensionerna av 
hållbarhet; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska (Regeringskansliet 
2018). 

Sverige har inlett arbetet och har höga ambitioner för att uppfylla de globala målen. 
Regeringen har till följd av detta upprättat en handlingsplan för åren 2018–2020, 
som beskriver definitiva åtgärder. Genomförandet innebär en succesiv förändring av 
Sverige som hållbar välfärdsstat och förväntas ge resultat under kommande år 
(Regeringskansliet 2018). 

2.2 Boverket 
 

Boverket är Sveriges förvaltningsmyndighet för samhällsplanering och omfattar 
byggd miljö, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, hushållning 
med mark- och vattenområden samt boende och bostadsfinansiering. Myndigheten 
utarbetar bland annat föreskrifter och administrerar statliga stöd och bidrag. 
Boverket har fattat flera strategiska mål, som ska resultera i ett mer hållbart 
samhälle. Ett av målen innefattas av att skapa fler urbana miljöer som ämnar sig till 
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människors behov av en fungerande vardag. Myndigheten menar även att livsmiljön 
skall vara hälsosam och att stadsrummet skall frambringa en mänsklig 
skönhetsupplevelse och välbehag (Boverket 2019b). 

2.3 Stadsplanering 
 

Från medeltiden och fram till slutet på 1600-talet präglades den svenska 
stadsplaneringen av tät bebyggelse och ett slingrande gatunät som följde landskapets 
topografi. Städerna utformades främst ur försvarssynpunkt och omslöts i allmänhet 
av försvarsmurar. Stadskärnorna som planerats efter 1600-talet innehar en 
rutnätsstruktur som anspelar på en ordningsam och rationaliserad bebyggelse. Under 
1800-talet utgjordes inte hotbilden längre av anfall från fienden utan främst från 
kraftiga stadsbränder (Eriksson 2001). 

Sveriges byggnadsstadga upprättades år 1874 och omfattade planlagstiftningen som 
syftade till att motverka risken för brand och underlätta släckningsarbetet av 
bränder. Strategin för att hantera brandhotet innebar bredare gator med systematisk 
uppdelning av trädplanterade esplanader och byggnadsfria stråk, även kallade 
brandgator, bereddes plats i stadsplaneringen. Byggnadsstadgan tydliggjorde också 
trafikens behov av utrymme och yrkade även på ljus, god luftväxling samt 
skönhetssinnets fordran på variation och prydlighet (Eriksson 2001). 

I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, i samband med industrialiseringen, 
påverkades Sveriges städer av urbaniseringen. Befolkningsökningen innebar en 
utbredning av städernas stadskärnor och avstånden mellan bostad, arbete och 
centrum förlängdes. Stadens kommunikationsnät blev därmed en allt mer central 
komponent inom fysisk planering och bilismens intåg var ett faktum (Eriksson 
2001). 

2.3.1 Trädgårdsstäder 
 

Runt sekelskiftet myntade den engelska stadsplaneraren Ebenezer Howard uttrycket, 
The garden cities, Trädgårdsstaden. Howards idé grundar sig i ett idealsamhälle som 
för samman stad och land till en ekologisk enhet. Stadsstrukturen syftade även till 
att skapa självständiga och självförvaltande städer, fria från segregation. En 
trädgårdsstad karaktäriseras av varierad, låg bebyggelse med trädgårdar som vävs in 
i ett traditionellt gatumönster. De växtberikade stadsrummen bryts ofta av med torg 
och miljöer som främjar offentlig rörelse (Rådberg 1994).  

I Sverige användes trädgårdsstaden som strukturell stadsplan mellan åren 1905–
1930. Stadsstrukturen infördes främst som en lösning på de besvärliga 
levnadsförhållandena för medelklassen och arbetare i industrialiserade städer. 
Howards idéer om en trädgårdsstad gick förlorade i samband med att 
funktionalismens strukturella våg sköljt in över Sverige. Modellen upplevs vara en 
lyckosam epok i svensk stadsbyggnadshistoria och bostadsområdena har med tiden 
blivit alltmer eftertraktade (Rådberg 1994). 
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2.3.2 Modern stadsplanering – CIAM-gruppen 
 

CIAM-gruppen grundades år 1928 och var en internationell kongress som 
propagerade för modern arkitektur och stadsplanering. Kongressen hade 
tillsammans med den franska arkitekten Le Corbusier ett stort inflytande på att 
modernismens stadsplaneringsprinciper infördes i Sverige runt år 1930 (Mumford 
2000). Le Courbusier påstod att trädgårdsstaden var en förlegad bostadsform som 
främjade individualism och som hindrade människans utveckling (Råberg 1994). Le 
Corbusiers principprogram grundar sig i följande huvudkategorier boende, arbete, 
transport och rekreation. En modern stadsplan kännetecknas av funktionalistiska 
principer. Bostäderna var höga, fristående och glest placerade i ett strukturerat 
parklandskap. De gående trafikanterna separerades från biltrafiken i syfte att främja 
bilens framkomlighet och bostadsområdena skiljdes åt av rekreationsområden som 
omfattades av skogar och växtlighet (Mumford 2000). 

2.3.3 Nyurbanism 
 

Nyurbanism är ett stadsbyggnadsideal som etablerats i USA i slutet av 1900-talet. 
Stadsbyggnadsprinciperna är en reaktion mot den modernistiska arkitekturen som 
skapar en känsla av anonymitet och otrygghet. Nyurbanism står för en hälsosam och 
trivsam stadsmiljö. Det skall uppnås genom att skapa en fulländad kombination av 
bostäder, grönområden, butiker, tjänster och arbetsplatser. De storskaliga och släta 
fasaderna skall ersättas av småskaliga byggnader (Olsson 2017). 

2.4 Staden 

2.4.1 Stadens karaktär 
 

Begreppet karaktär innefattar olika faktorer som kan påverka synen och upplevelsen 
av staden samt dess kvaliteter. Karaktären för en stad påverkas bland annat av 
stadens gatunät, bebyggelsestruktur, parker, grönområden och byggnadernas 
estetiska uttryck. En stads karaktär omfattar inte bara fysiska relationer utan 
inbegriper även egenskaper som frambringar minnen och känslor. Det kan 
exempelvis vara upplevelser och uttryck inom musik, konst, litteratur och poesi. De 
känslomässiga förhållandena är i viss mån individuella men vad människor upplever 
som attraktivt är vanligtvis allmängiltiga faktorer (Boverket 2017). 

2.4.2 Trivsel i staden 
 

Stadens medborgare är delaktiga i att sprida en positiv bild av staden. Hur nöjda 
invånare är med sitt område eller sitt bostadsområde verkar till stor del bero på 
platsens upplevda skönhet. En brittisk studie påvisar ett starkt samband mellan ett 
områdes estetiska attraktivitet och hur nöjda invånarna är har en tydlig korrelation 
till landets BNP-tillväxt. Områdets estetik värderas högre än grundläggande behov 
såsom utbildning, känslan av säkerhet och bastjänster. En stads attraktivitet är 
dessutom viktigare än de demografiska egenskaperna (Boys Smith 2018).  
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Öppna gröna områden som parker och rekreationsområden bidrar till mindre stress 
och mer aktiviteter och därmed även trygghet. Dessa områden bör samverka med 
stadens byggnader och gator för att skapa trivsel och mänsklig rörelse i städerna 
(Branas et al. 2011).   

2.4.3 Trygghet i staden 
 

Idag är otryggheten en av de största utmaningarna i städerna. För att reducera 
otrygghetskänslan finns ett flertal åtgärder som kan tillämpas. En av de viktigaste 
faktorerna är gatubelysning samt att utforma gator och byggnader som främjar 
samspel med andra människor. Gator och platser ska vara intresseväckande för att 
människor ska vilja vistas där (Capolongo et al. 2018).  

Sedan städer började etableras var syftet att skapa platser som skall uppfylla de krav 
som ställs för att kunna livnära sig. Städerna skulle innefatta bostäder, affärsplatser 
och offentliga utrymmen. Genom tiden har städerna utvecklats och fler funktioner 
förväntas innefattas i en stad bland annat parker och rekreationsområden. Det har 
bidragit till att trygghetsprinciper förbises alltmer för att göra plats till fler 
byggnader och funktioner (Jackson, Sinclair & Iton 2012). 

2.4.4 Växtlighet i urbana miljöer 
 

Människans välbefinnande påverkas av stadsmiljöns växtlighet och 
ekosystemtjänster. Luftkvaliteten är den mest grundläggande miljöfaktorn för 
människans hälsa. Hårdgjord urban terräng som varvas med grönområden bidrar till 
en förbättrad levnadsstandard (Panagopoulos, Duque & Dan 2016). 

2.4.5 Vatten i staden 
 

Många städer är placerade vid vattendrag, sjöar och kuster med anledning till 
förbättrad transport, handel och vattenförsörjning (White Arkitekter 2018). Förr var 
behovet av närhet till vatten betydligt större än vad det är idag. Vatten som 
komponent i staden har visat sig vara en viktig del för att öka människans 
välmående. Vattnet påverkar även växtligheten då den bidrar till den biologiska 
mångfalden vilket innebär mer växtlighet och att skönhetsupplevelsen förstärks 
(Einarsson et.al. 2017).  

Vid planeringen av städer riktas stadslivet mot vattnet numera för att främja 
människans trivsel och välmående. Placeringen av mötesplatser, promenadstråk, 
kontor och bostäder upprättas ofta i kontakt med vattendrag för att ge stadsrummet 
ett högre attraktionsvärde (Prominski et.al. 2017). 

2.5 Arkitektur 
 

Arkitektur avser allt mänskligt byggande och byggnadskonsten som kunskap och 
disciplin. Arkitekturen uppkommer genom byggnader som utöver den 
grundläggande uppgiften att ge skydd även ska skapa rumslig orientering och 
ordning. Ett arkitektoniskt verk ska uppvisa tre kvaliteter; hållbarhet, användbarhet 
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och skönhet. Genom arkitektur skapas identitet och tillhörighet till platser (NE 
2019c). 

2.5.1 Arkitektonisk skönhet 
 

Skönhet beskrivs ofta som utmärkande för något där en detalj varken kan adderas 
eller tas bort utan att dess fullständighet förvanskas. Strävan mot skönhet är strävan 
mot harmoni och organisk enhetlighet men vad som definierar dessa faktorer utgörs 
av enskilda upplevelser och tolkningar (NE 2019d).  

Vad som upplevs vara skönhet är djupt rotad i instinktiva mönster hos människan. 
Symmetri, gyllene snittet och natur-inspirerade mönster återfinns i konst och 
arkitekturhistoriska byggnadsverk från äldre kulturer. Ett objekt i symmetri ansågs 
vara fulländat och harmonisk i sitt utförande. Snäckor, moln, vågor och växtlighet är 
motiv som ofta återfinns i arkitekturen (Kurzgesagt – In a Nutshell 2018).    

Människans intresse för geometri och aritmetik föranledde det proportionsformat 
som idag benämns som gyllene snittet. Under renässansen blev gyllene snittet ett 
välbekant standardformat inom konstnärliga områden och proportionerna betraktas 
än idag som estetiskt tilltalande. Strävan efter skönhetsproportionerna syftade till att 
uppleva ett välbehag vid betraktandet av ett föremål (Kurzgesagt – In a Nutshell 
2018).   

Skönheten, som människan tidigare funnit i naturen, återfinns numera istället i 
föremål som människan själv har skapat. I en modern stad är allt planerat och skapat 
av människan och där inget lämnas åt slumpen. Naturen gör sig först påmind genom 
funktionella planteringar (Kurzgesagt – In a Nutshell 2018).   

Historiens estetiska proportioner, matematiska formler och teorier kan verifieras 
med hjälp av dagens neurovetenskap. Tidlösa mönster och dess skönhetsinflytande 
på människans välbefinnande kan numera utredas och analyseras. På samma sätt 
kan också den byggda miljön värderas utifrån vad människan upplever som skönhet 
(Alfvén 2016). 

2.5.2 Hälsosam arkitektur 
 

Arkitekturen är en del av samhället som påverkar alla människor på ett eller annat 
sätt. Stadens fysiska miljö påverkar människors hälsa och sinnesstämning. 
Byggnadernas estetiska uttryck upplevs åsidosättas i all välmening att skapa nya 
bostäder. Storskaliga och monotona byggnader har en negativ inverkan på 
människans välmående medan mer detaljerade och färgrika byggnader gynnar 
människan hälsotillstånd (Alfvén 2016). 

2.5.3 Hållbar arkitektur 
 

Utformning är en central del i en välfungerande miljö och hur den upplevs. En plats 
eller byggnad som är väl utformad har direkta kopplingar till hur människor trivs 
och använder platsen samt hur länge de väljer att stanna där. En flexibel utformning 
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som utgår från platsens förutsättningar och befintliga kvaliteter kan resultera i att 
öka byggnadens livslängd (Boverket 2019).  

Vad som anses vara attraktivt varierar över tid och mellan olika människor och 
kulturer. Generellt uppskattas en variation i byggnationen med god kvalitet oavsett 
vilken arkitekturstil som är aktuell. Genom att blicka tillbaka och se vilka attribut 
som uppskattas i äldre byggnationer kan ny bebyggelse uppföras utifrån 
arkitektonisk hållbarhet (Alstersjö 2017).   

2.5.4 Temporär arkitektur 
 

Fenomenet temporär arkitektur innebär tillfälliga rumsliga initiativ med varierande 
storlek och som tar en stads offentliga rum i anspråk. Temporär arkitektur avser 
alternativ stadsplanering och handlar om att skapa fysiska platser med betoning på 
flexibilitet och föränderlighet. Den byggda miljön ska främja stadens gemenskap 
och delaktighet hos allmänheten genom att skapa tillfälliga aktiviteter att samlas 
kring i offentliga rum. Det kan exempelvis vara ett konstverk, en byggnad eller en 
skateboardpark. Genom nya mötesplatser möjliggörs ökad rörelse i stadsrummet och 
därmed ges stadsrummet en ökad trygghetskänsla (Holmgren & Larsson 2018). 

2.5.5 Fasadens uttryck och detaljer 
 

Under 1300-talets Italien, i städer som Florens och Siena, förgylldes  
stadsbilden med dekorativa fasader. Fasadens uttrycksfulla dekorationer blev ett sätt 
att porträttera en familjs rikedom och makt. Byggnadens fasad var inte bara en 
exteriör utsmyckning utan skulle också i dess utformning tydliggöra byggnadens 
interiöra verksamhet. De ytmässigt disponerade framsidorna tros ha föranlett 
ritningens uppkomst som även betraktas vara nyckeln i en byggnads 
tillkomstprocess (Frid 2018).   

Fasadens uttryck och detaljerade utbredning har varierat i takt med att 
arkitekturstilar har skiftat över tid. Sedan den klassiska vågen under 1920-talet och 
postmodernismens genomslag under 1980-talet har egengestaltade fasader 
uppenbarat sig allt oftare. Modern arkitektur innefattas av alltmer geometriska 
system, färgsättningar eller uttrycksfulla materialval (Frid 2018). 

Framtidens fasader upplevs kunna utvecklas till att bli mer varierande och 
detaljerade. I takt med att tillverkningsprocessen utvecklas och redskap som 
drönare, 3D-skrivare och algoritmer används, kommer dagens produktionsmässiga 
begränsningar att reduceras och detaljerad ornamentik förmodas bli mer vanligt. 
Den moderna teknologin kan förenas med den klassiska arkitekturen och fasaderna 
kommer att bli mer skiftande och egenartade i sitt estetiska uttryck (Stobierski 
2018). 

2.5.6 Fönster 
 

Över århundraden har byggnadernas fönster ändrat utformning och stiluttryck. 
Fönstren innehar en betydande roll i fasadens estetiska uttryck och upplevelsen av 
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en byggnads karaktär. Fönstrens storlek och utseende har historiskt sett följt den 
tekniska utvecklingen (Ekstrand Tobin 2011).  

I äldre fönster fungerade spröjsen som en bärande konstruktion. Glasrutorna omslöts 
av spröjs och dess samverkan föranledde uttrycksfulla mönster och former. Idag 
tillverkas fönsterglas ofta i större storlekar och spröjsen har förlorat sin 
konstruktionsmässiga funktion. Däremot förekommer det ofta att fönstren 
utsmyckas med utanpåliggande spröjs för att ge byggnaden ett traditionellt och 
säreget stiluttryck (Ekstrand Tobin 2011).   

2.5.7 Material och kulörer 
 

Historiskt sett har byggnader uppförts i det byggnadsmaterial som finns att tillgå i 
närområdet. I Sverige behandlades fasadytskikten ofta med slamfärg eller kalkputs 
med färgpigment. Kulören var en illusionsbärare och avsedd att imitera mer 
exklusiva material. Den faluröda slamfärgen skulle efterlikna ett elegant tegelpalats 
och de grå-vita knutarna målades i avsikt att efterlikna sandstenspilastrar. Med tiden 
förskönades stugornas röd-vita uttryck och stilidealet upplevs idag vara en del av 
den svenska byggnadstraditionen (Umbra 2017).  

Framtidens byggnadsmaterial förväntas omfatta egenskaper, som god återvinnings- 
och återanvändningsförmåga. För att inte jordens resurser ska ta slut måste 
byggnadsmaterialet även vara förnybart (Petersson 2014). Kunskapen om 
byggnadsmaterialens egenskaper har genom åren fördjupats. Användningsområdena 
för trä som byggnadsmaterial har utvecklats och kan idag användas på nya 
innovativa sätt (Ekstrand 2016). 

2.5.7.1 Psykologisk påverkan 
 

Det finns fyra primära kulörer som emotionellt påverkar människan, grönt, blått, 
gult och rött. Kulörerna delas ofta in i varma och kalla kulörer där rött, orange och 
gult är varma och blått, lila och grönt är kalla kulörer. Alla kulörer har unika 
egenskaper och påverkar människan, och skapar stämningar i miljöer, på olika sätt 
(Kinnarps 2018).   

Samspelet mellan form och kulör på en byggnad kan skildra en byggnads tillkomst 
och dess ursprung samt nuvarande användning. Interaktionen mellan flera hus 
skapar en uppfattning och förståelse för stadens framväxt och ger varje stadsdel dess 
specifika karaktär. Den naturliga färgvariationen från ljust gult till mörkare rött eller 
grönt gör att människan känner igen sig. Väljs motsatsen, ljust rosa tillsammans 
med mörkt gulbrunt, är det betydligt svårare att skapa skönhet och harmoni. 
Genomtänkt utformning och färgsättning är värdefulla tillskott för att miljön ska 
upplevas som attraktiv (Anter Fridell & Svedmyr 2003).  

Även material har en emotionell påverkan på människan. Trä upplevs som det mest 
estetiskt tilltalande samt att materialet bidrar mest till människans välmående. Efter 
trä rankas glas och tegel som de mest attraktiva materialen samtidigt som plåt och 
cembritskivor anses vara mest oattraktiva (Manito & Wästlund 2015). 
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2.6 Gestaltningsprogram 
 

Ett gestaltningsprogram syftar till att stärka intresset för hög kvalité inom arkitektur, 
formgivning och offentlig miljö. Målet med att upprätta ett gestaltningsprogram är 
att säkerhetsställa att skönhetsaspekter och kvalitéer inte ska underställas kortsiktiga 
ekonomiska överväganden (Tronberg 2008).   

Ett gestaltningsprogram innefattas av en samling riktlinjer för utformningen av en 
stads offentliga rum som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och 
parkeringsytor. I gestaltningsprogrammet specificeras utrustning, belysning och 
utsmyckning som förstärker det offentliga rummets identitet. Det omfattar även 
materialval, formspråk och färgsättning. Samtliga beståndsdelarna skall vara 
riktlinjer vid om- och nybyggnationer och ska motivera de arkitektoniska 
principerna för gestaltningen av byggnader och offentliga miljöer (Surowska 2018). 

2.7 Vad människor vill ha 
 

Majoriteten av allmänheten upplever en förhöjd trivsel i stadsrum som innefattas av 
traditionell arkitektur. Människor tilltalas mer av klassiska gator och 
kvartersstrukturer som följer landskapets markförhållanden där människan kan 
förflytta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Vid nybyggnation önskas 
arkitekturen spegla och förstärka platsens samt stadens säregna karaktär (The 
Prince`s foundation 2014).   
 
Granström och Wahlström (2017) listar de arkitektoniska attribut som människor 
vill ha:  

• Varierad arkitektur.  
• Historiska inslag med traditionella attribut.  
• Originalitet.  
• Detaljrikedom.  
• Varma kulörer.  
• Småskalighet.  

I en SIFO-undersökning från 2016 framröstades Sveriges tio vackraste byggnader. 
Flest röster fick ringmuren i Visby. Listan består av flera äldre byggnader som till 
exempel Drottningholms Slott och stadshuset i Stockholm. Turning Torso i Malmö 
röstades in på plats sju och är den enda modernistiska byggnaden som har lyckats ta 
sig in på listan (Projektengagemang 2016). 
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3 Objektsbeskrivning 
3.1 Karlskrona, Trossö 

 
Karlskrona grundades år 1680 och blev huvudbasen för den svenska flottan. 
Stadsplanen uppfördes utifrån barockidealiska strukturer som kännetecknas av breda 
gator, torg och monumentala byggnader. I den klassiska rutnätsplanen, i nord - 
sydlig riktning samt väst - östlig riktning, har Karlskrona sitt centrum på Trossös 
högst belägna punkt, Stortorget. Staden hade goda förutsättningar för att bli en 
örlogsstad med landets nya basstation för flottan och med sina omgivande 
skärgårdsöar. Under grundandet av staden planerades basstationen som en 
sammanhängande helhet med befästningar, hamnar och skeppsvarv, samt en civil 
stad för handel, proviantering och administration (Visit Karlskrona 2019).  

Sedan 1998 står Karlskrona med på UNESCO:s världsarvslista. Staden anses vara 
ett välbevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre 
anläggningar i andra länder. Karlskrona har varit en förebild för städer med liknande 
uppgifter (UNESCO 2019).  

Idag har Karlskrona kommun cirka 66 700 invånare varav cirka 11 000 boende på 
Trossö (Kronengen 2019). Kommunen har som mål att öka befolkningen till 100 
000 invånare till år 2050 (Juhlin 2019). 

3.1.1  Skeppsbrokajen 
 

Den del av Trossö som idag utgörs av Skeppsbrokajen var inte med på den 
ursprungliga stadsplanen över Karlskrona. Det var inte förrän under 1930-talet som 
exploateringen av den nuvarande hamnen påbörjades. Genom tiden har 
hamnområdet använts till allmän hamnverksamhet som till exempel godshantering 
och virkesupplag. Idag används Skeppsbrokajen främst till parkeringsplatser samt 
centrum- och kontorslokaler (Karlskrona kommun 2019). 

Skeppsbrokajen är stadens entré och stadens ansikte utåt för de som reser via 
landvägen. Bebyggelsen växer sig successivt högre längre in på Trossö, delvis 
beroende på topografin, vilket ger en naturlig övergång från havet mot stadskärnan 
(Lewis Jonsson 2005).  

Gatustrukturen i denna norra del av Trossö präglas av de fyra nord - sydliga, 
parallella gatorna. Ursprungligen har gatorna nått fram till den dåvarande 
strandlinjen och förlängts av bryggor i samma riktning. Byggnaderna följer gatornas 
sträckning och skapar en tydlig siktlinje genom staden (Lewis Jonsson 2005). På 
detaljplankartan i figur 1 avläses färgen brunt som områden där byggnader får 
placeras. Grå yta markerar parkeringsytor och grönt område ska innefatta grönytor. 
Se fullständig detaljplan med beskrivning i bilaga 1. 
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Figur 1. Gällande detaljplan för Skeppsbrokajen (Karlskrona kommun 2008). 

I ett gestaltningsförslag på Skeppsbrokajen i Karlskrona beskrivs de kvaliteter som 
området bör uppfylla. Gestaltningsprogrammet har tagits fram av arkitekten Per 
Lewis Jonsson på begäran av Karlskrona kommun. Enligt Lewis Jonsson (2005) är 
ett av de största värdena i området de tydliga siktlinjerna och kvartersstrukturen som 
bör bevaras och även tydliggöras. Bebyggelsen bör sträva efter att ge en tydlig 
densitet och en stadskänsla åt området. Stadsdelen skall inte bli en utomstående 
individ utan en förlängning av det inre stadsområde som finns idag.  

Den nya bebyggelsen skall vara lägre än de bakomliggande byggnaderna för att inte 
skymma sikten eller dölja det som ligger längre in på Trossö. På så sätt skapas en 
naturlig upptrappning in mot centrum. Byggnaderna bör utformas med hög kvalité 
rörande arkitektonisk gestaltning, materialval, detaljutformning för att främja 
stadens entré och helhetsupplevelse (Lewis Jonsson 2005).  

Idag utgörs Skeppsbrokajen av tre storskaliga byggnader i modern stil. Två av 
byggnaderna nyttjas för kontorsverksamhet och restaurang. Samtliga byggnader är 
utformade med avsikt att främja platsens offentliga rörelse. Miljön mellan 
byggnaderna domineras av hårdgjord parkeringsyta. Se bilaga 2. Utvecklingen av 
Skeppsbrokajen syftar till att främja stadens hamnverksamhet och tillgänglighet.  

3.2 Oskarshamn, Inre hamnen 
 

Oskarshamn omtalades första gången år 1604 men benämndes då som 
Döderhultsvik. Under 1700-talet utnämndes samhället till en friköping och allt fler 
handlare och hantverkare valde att bosätta sig i orten. Den kustnära staden var en 
viktig handels- och industriort som försåg regionens större städer med importerade 
handelsvaror. Under 1800-talets senare hälft utvecklades industrierna och köpingens 
invånarantal ökade. Oskarshamn livnärde sig på trävaruhandel, skeppsbyggeri och 
skeppsfart vilket föranledde att staden anlade en skeppsbro i hamnområdet. 
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Skeppsbron gestaltades som stadens ansikte utåt med påkostade byggnader och 
prydliga terrasser (Lamke 2012).  

Oskarshamns ursprungliga bebyggelse upprättades på Brädholmen i hamnområdet. 
Holmen präglades av bostäder och magasin som var avsedda för 
hamnverksamheten. I samband med att befolkningen ökade i staden utvidgades 
bostadsområdena vidare upp på de angränsande bergsknallarna. Det området 
benämns som Besväret och Fnyket och stadsdelen utgör Oskarshamns äldsta 
bevarande kvarter. Från hamnen slingrar sig branta kullerstensbelagda gator till 
området som kännetecknas av snedställda 1800-talshus i trä. Byggnaderna är 
uppförda i ett eller två plan med varierande kulörer och praktfulla trädgårdar 
(Samhällsbyggnadskontoret 2014).  

Handelsvarorna som anlände med fartygen fraktades från hamnen upp till Lilla 
torget. Där bedrevs torghandel och platsen fick en betydande roll i stadens 
utveckling. Torget omgavs av äldre magasinsbyggnader och bostadshus uppbyggda 
i trä. År 1881 utsattes staden för en kraftig brand och den tidigare byggnationen 
ersattes av tidsenliga stenbyggnader (Ekstrand, Jonsson, Seger & Axelsson Widén 
2018).  

Oskarshamn präglas än idag av stadens industriverksamheter. Ett flertal av de äldre 
industrierna är fortfarande i bruk men hamnverksamheten utgörs främst av 
färjetrafiken till Öland och Gotland (Lamke 2012). 

3.2.1 Brädholmen 
 

Under stadens grundande nyttjades Brädholmen till upplagsplats för packbodar, 
handelsvaror och bryggor. Bebyggelsen på och runt omkring holmen förtätades och 
utökades utmed landsvägen och Döderhultsbäcken i ett oordnat mönster. År 1845 
upprättades därför en regleringsplan för ortens fortsatta utbyggnad. I planen 
föreslogs det att bland annat Brädholmen och de intilliggande holmarna skulle 
förbindas med hjälp av utfyllnader så att en kaj kunde upprättas (Lamke 2012).  

Idag finns det inga historiska spår kvar på Brädholmen utan halvön har genom åren 
förvandlats till en öppen torgyta. Platsen utgörs idag endast av en byggnad, 
Portalhuset, som innehåller kontor och restauranger. Se bilaga 3. Byggnaden får 
enligt kommunen rivas om det skulle gynna den framtida stadsmiljön. Enligt Lamke 
(2012) bör följande aspekter beaktas vid vidare utveckling av platsen för att bevara 
eller förstärka de kulturhistoriskt viktiga värdena: 

• Karaktären av en holme/halvö  
• Hamnkaraktären, hamnfunktionen  
• Tillgänglighet för allmänheten  
• Brädholmens huvudaxel i f.d Brogatan, kopplingen till Hamngatan- 

Skeppsbron  
• Den visuella kontakten med Badholmen och Skeppsbron från holmens 

södra strand. 
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3.2.1.1 Detaljplan 
 

I dagsläget finns ingen detaljplan som vunnit laga kraft för Oskarshamns inre hamn. 
Planen ligger därmed ute för samråd och är under bearbetning. Enligt detaljplanen 
över Brädholmen ska tolv nya tomter upprättas. Tomterna omfattar särskilda krav 
och föreskrifter gällande den framtida byggnationen. Se figur 2. Byggnaderna, inom 
de gula ytorna, får endast vara 10,5 alternativt 7,5 meter höga bortsett från en unik 
byggnad som får vara upp mot 33 meter. Den byggnad som får vara högst önskas ha 
ett speciellt funktionsändamål som främjar mänsklig rörelse på platsen. I resterande 
byggnader skall bostäder och verksamhetslokaler inrättas. Se fullständig detaljplan 
med beskrivning i bilaga 4. 
 

                           
             
                 Figur 2. Pågående detaljplan för området Brädholmen (Oskarshamns kommun 2017). 

3.2.2 Gestaltningsprogram 
 

I gestaltningsprogrammet för Inre hamnen beskrivs visionen och riktlinjerna av 
Oskarshamns kommun. Inre hamnen ska vara en tät stadsdel med blandad funktion. 
Området ska innefatta bostäder, kontor och till en mindre del handel. Målet är att 
stadslivet ska stimuleras genom mötesplatser i form av torg, lekplats, 
strandpromenad etcetera. Rörelse och liv är det som skall känneteckna området. 
Med minskad trafik får människan ta plats även på gatorna. Gatustrukturen på 
Brädholmen skall återspegla den gatustruktur som finns i Oskarshamns inre delar. 
Med smala gaturum i form av gårdsgator, kajer och gränder skapas en intim stadsdel 
med småstadskaraktär (Samhällsbyggnadskontoret 2014). 

Byggnadernas gestaltning skall spegla Oskarshamns identitet. Arkitekturen ska 
präglas av tydliga kvarter men med varierade och brokiga hus i mindre skala som 
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utgör ett tydligt taklandskap. Arkitekturen skall vara inspirerad av den svenska 
byggnadstraditionen men i en nutida tappning. Träprodukter, tegel, sten, keramiska 
plattor och cortenplåt är fasadmaterial som gärna ska användas med avseende på 
materialens hållbarhet (Samhällsbyggnadskontoret 2014).  

I planprogrammet redovisas de växter som upplevs passa in i området. Kommunen 
har önskemål om att växtligheten ska bidra till en förstärkt upplevelse av platsens 
och stadens identitet. Växtligheten förväntas bidra till att skapa en hållbar stadsmiljö 
och kan till exempel vara av olika fruktträd och bärbuskar. Miljön hoppas inspirera 
invånarna till att inrätta egna hemodlingar och planteringar 
(Samhällsbyggnadskontoret 2014).   
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4 Metod 
Arbetet baseras på en undersökning som omfattas av ett projekts gång från idé till 
framställande. Undersökningen omfattade två olika projekt där Karlskrona 
representerade ett pågående projekt medan Oskarshamn utgör ett planerat 
utvecklingsprojekt där ett gestaltningsförslag skulle framställas. Karlskrona 
användes som ett referensobjekt att samla in kunskap ifrån där lämpliga delar kunde 
appliceras på Oskarshamn och Brädholmen.  

De teoretiska utgångspunkterna som redovisas i föregående kapitel låg till grund för 
undersökningen. För att få svar som inte kunde hämtas från litteratur och tidigare 
teorier skulle information hämtas från utvalda sakkunniga som är väl insatta i de 
undersökta områdena samt allmänheten. Med hjälp av intervjuer skulle svar ges på 
de frågeställningar som fanns och på så sätt gavs fackmässig information om vilket 
förhållningssätt de intervjuade har till frågorna. För att samla information från 
medborgare skickades en enkät ut med målet att få en uppfattning om hur 
allmänheten ställde sig till frågeställningarna. 

4.1 Kvalitativ metod 
 
Valet av den kvalitativa metoden grundar sig i att arbetet ska få en djupare inblick 
och förståelse för hur yrkesmän ställer sig till de frågeställningar som arbetet  
baseras på. Den kvalitativa forskningen skall ge arbetet en analyserbar helhetsbild 
utifrån frågeställningarna. Informationen som ges från undersökningarna måste vara 
jämförbar med de teoretiska utgångspunkterna för att vara reliabla (NE 2019e). 

4.1.1 Intervjuer 
 

De intervjuade valdes utifrån deras kunskapsområde och deras roll i de berörda 
projekten.   

4.1.1.1 Karlskrona 
 

Stadsarkitekten i Karlskrona intervjuades med syfte att få god kännedom om 
kommunens arbete från idé till färdigställt projekt med fokus på Skeppsbrokajen. 
Intervjun gav kunskap om hur utvecklingsprojekt hanteras i en historiskt känslig 
miljö samt undersöka processen av utformningen för att uppnå ett attraktivt 
stadsrum.  

I Karlskrona intervjuades även en verksam arkitekt som har varit delaktig i det 
berörda projektet. Intervjun syftade till att få kunskap om hur utvecklingsprojekt 
hanteras i en historiskt känslig miljö samt vilka faktorer det är som påverkar 
utformningen. Respondenten förväntades även ge svar på vilka egenskaper som 
kännetecknar ett attraktivt stadsrum utifrån den intervjuades profession samt hur 
allmänhetens önskemål tas i beaktande.  
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4.1.1.2 Oskarshamn 
 

I Oskarshamn intervjuades kommunens planarkitekt och ansvarig för projekteringen 
av Inre hamnen. Intervjun syftade till att få kännedom om hur projekteringen av 
området har hanterats och vilka önskemål och visioner som föranledde arbetet.   

Respondenten förväntades även ge svar på hur allmänhetens önskemål tas i 
beaktning vid utformningen av ett område. 

4.1.2  Direkta observationer 
 

I Karlskrona besöktes Skeppsbrokajen med avsikt att granska resultatet av 
utvecklingsprojektet i området. Byggnaderna och miljön analyserades i förhållande 
till omgivningen och platsens historiska värde. Platsbesöket gav kunskap om hur 
förtätningen av en historisk plats kan genomföras.  

En del av undersökningen innebar även att analysera Oskarshamns specifika 
karaktär. Observationerna skulle sammanfatta stadens arkitektoniska detaljer, 
byggnaders samspel i material och kulör, samt gatustrukturen och växtligheten. 
Observationerna ska sedan värderas och knytas an till stadens samhällshistoriska 
utveckling, som berör området som sträcker sig från Oskarshamns inre hamn och 
upp till stadens centrum. Resultatet av observationerna bidrog till valet av 
utformning för Oskarshamns inre hamn.  

Under platsbesöken i Karlskrona och Oskarshamn dokumenterades återkommande 
arkitektoniska stilar, attribut och kulörer. 

4.2 Kvantitativ metod 
 

Den kvantitativa forskningen skall ge arbetet ett mätbart resultat där statistisk 
information ges. Resultatet från den kvantitativa forskningen ska ge arbetet ett 
mätbart samband, fördelning och variation inom ämnet (NE 2019f). Resultatet kan 
sedan jämföras med de teoretiska utgångspunkterna. Den kvantitativa metoden ger 
arbetet en tydlig avskiljning av respondenternas svar från arbetets genomförare och 
författarna. 

4.2.1 Enkät 
 

Syftet med enkäten var att få information om allmänhetens uppfattning gällande den 
arkitektur och exteriöra estetik som återfinns i dagens svenska städer. Målet var att 
få ett resultat där den angivna informationen kunde användas vid utformningen av 
det planerade området, Brädholmen. Enkäten gav en god uppfattning om vilka 
arkitektoniska kvalitéer som anser vara attraktiva respektive mindre attraktiva för 
betraktaren. 

För att enkäten skulle ge efterfrågad information till arbetet var det viktigt att 
frågeställningarna var tydligt formulerade för att missuppfattningar inte skulle ske 
samt för att enkäten skulle bli så reliabel som möjligt. 
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4.3 Data 
 

Datan som arbetets resultat, slutsatser och förslag baseras på grundas i den 
information som hämtats från teori, intervjuer, enkätundersökningar och 
observation. För att erhålla pålitlig information till arbetet intervjuades tre personer 
som på olika sätt är direkt inblandade aktörer i de byggprojekt som är kopplat till 
arbetet. Avsikten var att få olika infallsvinklar till arbetet relaterade till de utvalda 
områdena som de intervjuade har varit inblandade i. Intervjuerna genomfördes vid 
tre tillfällen. I tabell 1 redovisas information gällande de intervjuade.   

Tabell 1. Information angående genomförda intervjuer (Karlsson & Lundström 2019). 
 

.  

Enkätens avsikt var att få allmänhetens åsikter om de rådande frågeställningarna i 
undersökningen. Med tanke på den tidsbegränsning som reglerade arbetet var 
enkäten endast tillgänglig att besvara i en vecka. Enkäten delades även ut vid två 
utvalda tillfällen där större grupper av människor fick möjlighet att besvara 
frågeformuläret. Avsikten var att personer i varierande ålder skulle besvara enkäten, 
detta för att få användbar information. I figur 3 redovisas andelen respondenter i 
åldersgrupperna. 

 

Figur 3. Åldersfördelning av respondenterna (Karlsson & Lundström 2019). 
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Majoriteten av respondenterna tillhörde åldersgrupperna 0-25 år och 66 år eller 
äldre.    

Platsobservationerna genomfördes för att läsa av de karaktärsdrag som identifierar 
Oskarshamn. De attribut som studerades var  

• kulörer  
• fasadmaterial  
• detaljer  
• takform och material 
• fönsterutförande 
• växtlighet 
• landskapsmaterial. 

4.4 Urval, validitet och reliabilitet 
 
De intervjuade personerna har valts ut utifrån deras profession och deras direkta roll 
i de projekt som arbetet berör. Samtliga intervjuer genomfördes i möte med samtliga 
parter. Frågorna som har ställts under intervjuerna har varit de samma vid varje 
tillfälle bortsätt från några avvikande frågor som ställdes till arkitekten. De 
förutbestämda frågorna var noggrant utformande för att ge så mycket relevant data 
som möjligt till arbetet. Syftet med informationen var att ge en inblick i arbetet från 
idé till framställande. Arbetet utgår från att svaren som gavs vid intervjuerna var 
trovärdiga och att de intervjuade svarade utifrån deras åsikter och inte det som 
kanske förväntades av dem.  

Enkätundersökningen har endast nått ut till en mindre grupp av människor. Både 
intervjuerna och enkäten syftar till att undersöka personliga åsikter. Av den 
anledningen finns det en risk att resultatet hade blivit annorlunda och studiens 
reliabilitet kan påverkas. Vid en ny undersökning med andra respondenter kan 
resultatet kopplas till teorin och tidigare forskningsresultat och på så sätt bör 
skillnaden vara måttlig.  

Frågeställningarna som har använts vid enkätundersökningen har varit relevanta för 
arbetet och har gett tydliga svar på det som skulle undersökas. Frågorna utformades 
på ett sådant sätt att respondenterna inte behövde någon tidigare kunskap inom 
ämnet. För att få svar på den problemformulering som uttrycks i arbetet anses 
frågeställningarna vara relevanta för att uppnå ett resultat med hög validitet.
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5 Genomförande 
Arbetet grundas i teoretiska utgångspunkter och insamlad empiri från intervjuer 
samt enkäter och egna observationer. Av praktiska skäl har arbetet begränsats till 
undersökning av två mindre kuststäder i Sverige på grund av tidsbegränsningen av 
arbetets genomförande samt för att få en användbar jämförelse.   
 
För att samla nödvändig information till arbetet och en hög validitet till 
undersökningen valdes en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning i 
form av enkätundersökning och intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en 
djupare inblick och förståelse för sakkunniga personers arbete och få information 
som kan kopplas till tidigare teorier. För att få en ytterligare infallsvinkel, om hur 
allmänheten ställer sig till de frågeställningar som arbetet skall undersöka, skickades 
en enkät ut. Enkäten gav ett mätbart resultat som kunde användas till 
undersökningen. 

5.1  Intervjuer 
 

Samtliga intervjuer skedde i möte med de olika parterna. Utgångspunkten i 
intervjuerna var att respondenterna skulle dela med sig av sina tidigare erfarenheter 
samt berätta om sina åsikter och infallsvinklar. Innan intervjuerna fick parterna ta 
del av en kort beskrivning av det arbete som skulle genomföras och syftet med 
intervjuerna. På så sätt fick personerna möjligheten att förbereda sig inför mötet för 
att ge så bra information som möjligt. Intervjuerna utgick från följande 
frågeställningar:   

• Vilka visioner finns för området och den framtida utvecklingen?  
• Vilka punkter har varit de främsta riktlinjerna vid projekteringen? 
• Vilka direktiv och önskemål har det funnits gällande arkitekturen? 
•  Har det uppstått några hinder som påverkat utformningen? 
•  Tar ni hänsyn till allmänhetens åsikt gällande utveckling och utformning? 

5.2 Enkät 
 

För att snabbt nå ut till många och till en bred åldersgrupp lades enkäten ut på 
sociala medier. Enkäten delades även ut vid en föreläsning vid Senioruniversitetet i 
Växjö där en äldre åldersgrupp, som ansågs vara svårare att nå, fick ta del av 
materialet och ge sina svar. Enkäten grundar sig i tre frågeställningar tillhörande 
olika bilder. Sex olika byggnader och miljöer redovisas med följande frågor där 
respondenten kan gradera sitt svar:  

• Anser du att den här stadsmiljön är attraktiv?  
• Upplever du att den här arkitekturen och miljön har en positiv effekt på din 

hälsa och ditt välmående?  
• Anser du att den här stadsmiljön är hållbar ur ett arkitektoniskt perspektiv?  
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Utöver graderingsfrågorna fanns även två frågor där möjligheten att utveckla och 
motivera sitt svar gavs. Respondenterna fick valfritt nämna faktorer som gör en 
byggnad eller ett stadsrum attraktivt eller oattraktivt alternativt en plats som 
personen i fråga tyckte om eller ej tyckte om. Se enkäten i sin helhet i bilaga 5. 

5.2.1 Utvalda områden 
 

De byggnader och områden som valts ut till enkäten har alla en särpräglad 
arkitektonisk stil vilket kan härleda resultatet till vilka attribut som anses vara 
attraktiva. Samtliga byggnader är nyproduktion. Vissa områden är helt 
nyproducerade och andra är kompletterade med tillbyggnader. Samtliga bilder har 
hämtats från internet. Det har gjort att urvalet har kunnat styras genom att välja 
bilder som motsvarar varandra vilket har gett samtliga alternativ liknande 
förutsättningar.   
 
Område 1: Vallastaden, Linköping  
 
Den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping är speciell med sin mångfaldiga 
arkitektur. De kvaliteter som även visas i det här alternativet är vattnets och 
grönskans inverkan, variationen och originaliteten.   
 
Område 2: Jakriborg, Lund  
 
Den medeltida exteriöra stilen kan anses vara pastisch eller en ny version av det 
nutida. Byggnaderna har ett brett spektrum gällande kulören och är tillsynes ett 
småskaligt område. Idag är det här området unikt då det inte finns något liknande 
som byggts upp i modern tid.  
 
Område 3: Ramsågen & Hyvleriet, Knivsta  
 
Ett nutida område med färgstarka kulörer i fasaderna till skillnad från området 
Västra hamnen i Malmö. De storskaliga byggnaderna med släta fasader och 
balkonger mot en relativt kal omgivning är ett koncept som är väldigt nutida och 
byggs på flera platser runt om i landet.  
 
Område 4: KTH, Stockholm  
 
Bilden i bilaga 5 visar en tillbyggnad i tegel som är tänkt att passa in i omgivande 
miljö och inte sticka ut. Byggnaden benämns som Hållbarhetshuset och har som 
avsikt att vara hållbar i både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. På bilden 
visas två byggnader som trots att de kommer från olika tidsepoker är homogena 
gällande form och material. Konflikterna som kan uppstå är huruvida den exteriöra 
stilen anses vara attraktiv då två byggnader från olika tidsepoker skall samspela med 
varandra när man försökt att efterlikna intilliggande byggnad i ny tappning.  
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Område 5: Tornhuset, Malmö  
 
Tornhuset och tillbyggnaden “Urbana hängsel” visar hur två olika stilar möter 
varandra. Den originella kombinationen av det traditionella och nutida speglas i det 
här området.  
 
Område 6: Västra hamnen, Malmö  
 
Ett nytt område i modern arkitekturstil. De räta husen i lådformat med stora fönster 
och vita fasader i kontrast till havet ger en aspekt som dels visar vikten av vatten i 
relation till byggnader samt hur allmänheten ställer sig till den nordiska moderna 
arkitekturen. 

5.2.2 Svarsfrekvens 
 
Enkäten som publicerades online var tillgänglig i en vecka. Under den här tiden var 
det totalt 53 personer som svarade. Vid utdelning av fysiska exemplar gav 
ytterligare totalt 102 stycken besvarade enkäter. Det resulterar i totalt 155 
respondenter. Antalet personer som kan ha nåtts på sociala medier var cirka 600. 
Svarsfrekvensen blir därmed: 

   

Vid utförande av enkäter på internet är det vanligt med en svarsfrekvens på 11 % 
eller lägre (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Resultatet av svarsfrekvensen ligger 
en bra bit över 11% och bedöms därmed som ett lyckat resultat och informationen 
anses kunna användas till arbetet.   

5.2.3 Direkta observationer 
 
För att läsa av och studera Oskarshamns bebyggelse och stadsmiljö genomfördes 
totalt tre platsbesök. Observationerna i staden genomfördes i stadsdelarna: Inre 
hamnen, Kungsgatan, Besväret, Fnyket och Lilla Torget. Stadsdelarnas säregenhet 
tolkades utefter förutbestämda utgångspunkter som analyserades och värderades. 
Platsbesöken innefattade observationer av återkommande material, färger och 
arkitektoniska detaljer i stadsmiljön, byggnadernas relation till varandra samt dess 
kvartersstruktur. Även stadens förhållande till topografin och återkommande 
växtlighet analyserades. Stadens fysiska element undersöktes och tolkades sedan 
utifrån Oskarshamns samhällshistoriska aspekter.   

5.2.4 Förslag på utformning 
 

Rapportens teoretiska utgångspunkter samt de intervjuer och undersökningar, som 
har genomförts i projektet, ligger till grund för byggnadernas visuella uttryck i det 
skapade förslaget. Visualiseringarna är genomförda med hjälp av datorprogrammen 
SketchUp och Lumion. Byggnadernas placering och höjder följer de anvisningar 
och önskemål som det aktuella planprogrammet redovisar.
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 
6.1 Intervjuer 
 
Intervjuerna redovisas i form av en sammanfattning av samtalen. Detta görs för att 
ge en övergripande bild av de mest relevanta ämnena som tas upp under 
intervjuerna. 

6.1.1 Hans Juhlin, Stadsarkitekt, Karlskrona 
 

Hans Juhlin är sedan år 2006 stadsarkitekt i Karlskrona kommun. Tillsammans med 
hans kollegor planerar de världsarvets stadsutveckling och framtida bebyggelse. 
Karlskrona upptogs som ett världsarv av FN-organisationen UNESCO år 1998. 
Stadsarkitekten upplever däremot inte kulturarvet som en begränsning utan som en 
chans till att skapa välplanerade och goda miljöer som är ytterst motiverade till att 
berika världsarvet. Juhlin strävar tillsammans med Karlskrona kommun efter att 
forma hållbar och modern arkitektur i en kulturhistorisk miljö.  

Juhlin förklarade att Karlskronas stadsplan uppfördes utefter 1600-talets barockideal 
som gestaltar sig av en klassisk rutnätsstruktur med breda paradgator och stora torg. 
Än idag återfinns stadsplanens tydliga huvudaxlar som sträcker sig upp mot 
Stortorget uppe på höjden och Juhlin förklarade värdet av att bevara stadsnätets 
historiska mönster. Juhlin menar på att stadens huvudsakliga upplevelse och 
karaktär grundar sig i förhållandet mellan byggnaderna och att arkitekturen skall 
vara stilmässigt tidsenlig. Utmärkande stilfragment och mönster kan åter gestaltas i 
en nybyggnation men att byggnaden i sin helhet ska vara modern och upprättas i 
hållbara material av hög kvalité. Karlskronas stadsutveckling ska förstärkas av de 
årsringar som varierande byggnationer för med sig.   
 
Karlskrona breder ut sig över 33 öar och Juhlin är övertygad om att vatten är 
attraktivt. Han förklarar att vatten är en ojämförlig tillgång vid planerandet av 
städer. Vattnet i sig framträder i olika skepnader som frambringar varierande 
intryck, samtidigt som det fungerar som en naturlig avgränsning mellan stad och 
natur. Juhlin refererade till flera svenska städer som han upplever ha lyckats skapa 
attraktiva och funktionella stadsmiljöer. Tillgången på vatten är varierande mellan 
städerna men trots det inkorporeras det allt oftare i planeringen av stadens fysiska 
planering.  
 
I samråd med arkitekter och stadsplanerare upprättas ofta ett stadsmiljöprogram, i 
projekteringsskedet, även kallat gestaltningsprogram. Programmet beskriver 
byggnadens placering, skala och innehåll samt vilken upplevelse och känsla som 
byggnaden skall föra med sig till stadsmiljön. Även grönområden och mötesplatser 
planeras med hjälp av utvecklade gestaltningsprogram. Juhlin hävdar att kommunen 
gärna tar del av stadsinvånarnas åsikter gällande stadens utveckling. Att ha en god 
dialog mellan stadsplanerarna och befolkningen värderas högt och kommunen 
bjuder ofta in till öppna möten. Juhlin understryker att kommunen har goda 
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kunskaper inom stadsmiljöprogram och medborgardialoger. Samtidigt menar Juhlin 
att en del människor inte kan övertygas om en stads tidsenliga arkitektur eller 
utveckling. 
 
Karlskrona kommun arbetar nu med tillväxtprojektet, Karlskrona 100. Ambitionen 
är att nå 100 000 invånare år 2050 mot dagens 66 800 invånare. För att lyckas med 
de fastställda målen tror Juhlin på en fortsatt utveckling och förtätning av staden. 
Kommunen arbetar för att skapa en växtberikande stad där bilen väljs bort och där 
invånarna enkelt ska kunna färdas till fots. Han berättade även om kommunens 
visioner om att förbättra kommunikationen till angränsande öar som Sturkö och 
Tjurkö för en fortsatt expansion.   
 
Avslutningsvis beskrev Juhlin fem steg till att lyfta Karlskrona:  

1. Utveckla bostäder, arbetsplatser, mötesplatser för lek och lugn för alla 
åldrar.   

2. Gör stadskärnan värd besöket genom att bygga in händelser, variation och 
aktiverande alternativ i stadsmiljön.   

3. Skapa en trygg och visuellt tilltalande stadsmiljö.   
4. Nyttja konkurrensfördelarna, hellre komplettera än konkurrera.  
5. Koppla samman staden med omvärlden. Tänk regionalt kring utbud och 

arbetsmarknad.   

6.1.2 Per Lewis Jonsson, Arkitekt, Karlskrona 
 
Per Lewis Jonsson är en verkande arkitekt med bas i Karlskrona. Han driver ett eget 
arkitektkontor där han arbetar med allt från nyproduktion, ombyggnader och design. 
Lewis Jonsson blev 2005 kontaktad av kommunen för att vara med och göra ett 
gestaltningsprogram över området Skeppsbrokajen på Trossö, Karlskrona. I 
gestaltningsprogrammet tog han fram förslag på hur byggnader och området i sig 
skulle kunna se ut i framtiden. Det är i det tidiga skedet som det finns möjlighet att 
få med allmänhetens åsikter och försöka lägga en grund för vad som efterfrågas och 
därmed öka möjligheten för att så många som möjligt ska anse att slutprodukten blir 
bra. Enligt Lewis Jonsson är det ändå svårt att göra alla nöjda. Det kommer alltid 
finnas några som tycker det är bra och några som absolut inte tycker om det man har 
skapat. Sen finns det även några som är avigt inställda till en början men som efter 
en tid börjar uppskatta det som är. Vissa människor behöver lite tid för att vänja sig 
till det nya.  

Idag har Lewis Jonsson ritat två av de nya byggnaderna i området. Som arkitekt har 
han utgått från det gestaltningsprogram som han själv har tagit fram och försökt 
hitta de kvaliteter som finns runt omkring och fånga in det i gestaltningen av de nya 
byggnaderna. Samtidigt uttrycker han att det finns vissa svårigheter med att få 
igenom sina idéer gentemot kommun och entreprenörer då även de har en budget att 
förhålla sig till och vill få med sina krav och specifikationer. Han menar att många 
gånger blir slutprodukten ett resultat av nedskärningar i budget och tid och 
motsvarar inte alls den ursprungliga tanken som fanns. Vid utformningen av de 
byggnader som finns på platsen idag har ursprungsidéerna förändrats till viss del 
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men grundtankarna finns ändå kvar på sätt och vis. Lewis Jonsson ville skapa en 
förlängning av staden som kan profileras som stadens ansikte utåt. Sett till 
byggnaderna så skulle det maritima som staden kännetecknas med, träda fram. 
Omgivning skulle få mer grönska än det varit tidigare och även vara temporär på så 
sätt att platsens funktion kan förändras över tid. Enligt Lewis Jonsson måste inte alla 
platser vara definitiva utan möjligheten för enkla förändringar ska finnas. Trossö 
präglas även av dess tydliga rutnätsplanering med tydliga siktlinjer vilken Lewis 
Jonsson ansåg vara viktiga att behålla och även förtydliga i det nya området. 
Byggnaderna fick därför inte placeras så att de blockerar någon siktlinje och 
bryggor kan förlänga och förtydliga. 

Som arkitekt anser Lewis Jonsson att man vid nybyggnadsprojekt bör göra 
efterforskningar på området för att få fram de kvaliteter som en gång funnits eller 
som fortfarande finns kvar. Att ha en personlig koppling till platsen kan innebära att 
det finns en lokalkännedom över platsen vilket kan underlätta arbetet. Det kan 
samtidigt vara svårare att förändra en plats som det finns en personlig koppling till 
och arbetet kan resultera i en blygsam utformning. Lewis Jonsson menar att de 
projekt som han sätter sig in i under en kortare period kan vara lättare att vara 
oförsiktig i sin gestaltning samtidigt som man visar respekt. Engagemanget är 
däremot detsamma för ett projekt oavsett om det finns en personlig koppling eller 
inte.   

I projektet gällande Skeppsbrokajen anser Lewis Jonsson att de största svårigheterna 
har varit att komma fram till en väl kombinerad version av sina egna, kommunens, 
entreprenörernas och allmänhetens åsikter och viljor. Karlskrona präglas även av sitt 
Världsarv som kan ställa vissa krav. I gällande projekt har Världsarvet inte varit en 
begränsning för utformningen men de krav som ställs från UNESCO finns alltid 
med i projekteringen. 

Vid intervjun tas tidigare studier upp som visar på att städer med varierande 
arkitektur, kulörer, detaljer och volymer får oss att må bättre. Exempelvis uppskattar 
många platser som Nyhamn i Köpenhamn och Amsterdam i Nederländerna. Frågan 
ställs om det är något som har tagits i beaktning vid utformningen av 
Skeppsbrokajen. Lewis Jonsson anser att flera av dessa kvaliteter finns med i 
utformningen av de byggnader som finns på platsen idag och framförallt i 
förhållande till omgivande byggnader. Trots att byggnaderna i sig har få 
utsmyckningar och färgsättningen är i vitt, grått och rostfärgat anser Lewis Jonsson 
att byggnaderna i kombination med platsen och vattnet skapar en variation och 
naturlig kulörrikedom.   

6.1.3 Erik Hjertqvist, Planarkitekt, Oskarshamn 
 
Erik Hjertqvist är planarkitekt i Oskarshamns kommun och har varit med i projektet 
“Inre hamnen” sedan starten 2012. Hjertqvist beskriver processen som komplicerad 
och utdragen. Under åren har kommunen stött på flera motgångar i så väl tekniska 
utredningar som politikers åsikter och beslut. Ett projekt som Oskarshamns inre 
hamn innebär en stor förändring i staden och alla medborgare påverkas på ett eller 
annat sätt. Det innebär väldigt varierade åsikter och därmed svårare att göra 
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majoriteten nöjda. Hjertqvist berättar om platsen och beskriver den som väldigt 
speciell och betydelsefull på många sätt både historiskt sett och i nutid. Förr 
användes platsen till handel och uppläggningsplats för varor. Under många år var 
platsen viktigt för trähandeln som fanns i staden. På Brädholmen förvarades varorna 
och längs kajkanten togs nya varor emot och skeppades iväg. Idag är holmen tom 
bortsett från en kontorsbyggnad och används endast vid större event så som 
sommarfestivalen Latitud 57. Centrumkärnan är belägen längre in på land vilket 
innebär att människorna inte rör sig på platsen som det ser ut idag. Trots detta menar 
Hjertqvist att många ställer sig negativa till att det ska byggas på holmen. 
Medborgarna anser att platsen ska bevaras som den är idag, som evenemangsyta och 
inte bli en privat plats för bostäder. Kommunen har med hjälp av planprogram 
förmedlat visionerna över området och har i åtanke att inte göra det till en privat 
miljö utan en förlängning av stadskärnan och en ny mötesplats.   
 
Brädholmen ska bli en ny centrumkärna enligt Hjertqvist. Med restauranger, butiker 
och bostäder ska medborgarna få en ny mötesplats med nya kvaliteter. Idag utnyttjas 
inte Oskarshamns största tillgång, vattnet, i den mån som önskas. Visionen är att 
detta ska ändras i takt med att Inre hamnen byggs upp. Hjertqvist ser gärna att 
utformningen av byggnaderna ska ta in de historiska inslagen från omgivningen 
men också från historisk bebyggelse på platsen. Brädholmen har på många sätt 
förknippats med trä, både inom handel och som historiskt byggnadsmaterial. Den 
nya bebyggelsen ska använda sig av gedigna material som är hållbara så som trä 
tegel och puts.  
 
Hjertqvist tror även att en varierande arkitektur är uppskattad. I dagens 
centrumkärna är arkitekturen varierad och präglad från olika årtionden. Det kan med 
fördel appliceras på det nya området. Om området blir alltför homogent tror 
Hjertqvist att det inte kommer kännas som en del av resten av staden utan som en 
helt enskild del. Hjertqvist vision är att Oskarshamn ska få ett ökat turismtillskott 
och att medborgarna ska röra sig mer i den del av staden som har det värdefulla 
vattnet precis intill.   
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6.2 Enkät 

6.2.1  Vallastaden 
 

 

Figur 4. Vallastaden, Linköping (Vallastaden 2017 (2017)). 

Vallastaden är det första området som visas i enkäten. Se figur 4. Resultatet från den 
första frågan “Anser du att den här stadsmiljön är vacker?” redovisas i figur 5. 
Responsen på området var varierande då ingen åsikt stack ut extra mycket. Dock 
ställde sig majoriteten, cirka 55 % av respondenterna, positiva alternativt neutrala 
till frågan. 

 

Figur 5. Resultat från första frågeställningen gällande Vallastaden (Karlsson & Lundström 2019).  
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Fråga nummer två var “Upplever du att den här arkitekturen och miljön har en 
positiv effekt på din hälsa och ditt välmående?”. Resultatet redovisas i figur 6. 
Responsen i den här frågan visade att en tydligare majoritet instämde på frågan. 
Cirka 59 % ansåg att Vallastaden har en positiv effekt på hälsan och välmående, sett 
utifrån arkitekturen och miljön. 

 

Figur 6. Resultat från andra frågeställningen gällande Vallastaden (Karlsson & Lundström 2019). 

Resultatet till fråga tre “Anser du att stadsmiljön är hållbar ur ett arkitektoniskt 
perspektiv?” var mer varierande, se figur 7. Majoriteten ställde sig neutralt eller 
instämmer svagt. 

 

Figur 7. Resultat från tredje frågeställningen gällande Vallastaden (Karlsson & Lundström 2019).   
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6.2.2 Jakriborg 
 

 

Figur 8. Jakriborg, Lund (Loxdal 2016). 

Jakriborg var område nummer 2 i enkäten. Se figur 8. Området visar en tydlig 
positiv inställning från respondenterna i samtliga frågeställningar. I figur 9 visas det 
tydligt att en betydande majoritet på 80 % ansåg att området är vackert.   

 

Figur 9.  Resultat från första frågeställningen gällande Jakriborg (Karlsson & Lundström 2019). 

Även i fråga två kan en tydlig positiv inställning från respondenterna avläsas. De 
allra flesta ansåg att Jakriborg har en positiv effekt på hälsa och välmående. Enligt 
figur 10 valde cirka 77 % att instämma mer eller mindre på att området har en 
positiv inverkan. 
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Figur 10.  Resultat från andra frågeställningen gällande Jakriborg (Karlsson & Lundström 2019).  

Likt de tidigare frågorna instämmer majoriteten av respondenterna även i fråga tre. 
Resultatet följer trenderna som redovisas i föregående frågor anknutna till Jakriborg, 
se figur 11. 

 

Figur 11.  Resultat från tredje frågeställningen gällande Jakriborg (Karlsson & Lundström 2019). 
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6.2.3 Ramsågen och Hyvleriet, Knivsta 
 

 

Figur 12. Ramsågen och Hyvleriet, Knivsta (Rikshem 2015). 

Ramsågen och Hyvleriet i Knivsta är det tredje området som visas i enkäten. Se 
figur 12. Till skillnad från de två tidigare områdena visas en betydligt mer kritisk 
trend. I figur 13 redovisas resultatet för fråga ett där varje alternativ i skalan har en 
relativt jämn nivå resultatmässigt. Den enda stapel som skiljer sig betydande är det 
alternativ som motsvarar “vacker”. Detta alternativ fick endast 4,25 % av det totala. 

 

Figur 13. Resultat från första frågeställningen gällande Ramsågen och Hyvleriet i Knivsta  
(Karlsson & Lundström 2019). 

Likt ovanstående resultat är även responsen i fråga två relativt jämn. Skillnaden från 
fråga ett är att en stor del ställde sig neutrala till de kommande två 
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frågeställningarna. En fjärdedel, cirka 25 %, av respondenterna valde att svara 
neutralt i både fråga två och tre, se figur 14. Utöver de neutrala rösterna var det en 
övervägande kritisk inställning där fler valde att rösta för de alternativ som 
motsvarar någon grad av avståndstagande till frågeställningarna. 

 

Figur 14. Resultat från a) andra frågeställningen och b) tredje frågeställningen gällande Ramsågen 
och Hyvleriet i Knivsta (Karlsson & Lundström 2019).  
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6.2.4 KTH  
 

 

Figur 15. KTH, Stockholm (Lindbom 2018). 

Hållbarhetshuset är en tillbyggnad tillhörande KTH. Se figur 15. Enligt resultatet 
ställde sig cirka 46 % positiva till området och byggnaden samt att cirka 21 % 
ställde sig neutrala till frågeställningen. Se figur 16.   
 

 

Figur 16. Resultat från första frågeställningen gällande KTH (Karlsson & Lundström 2019). 

Fråga två resulterade i en relativt jämn nivå mellan graderingsalternativen. Trots 
detta valde en större andel att ta avstånd från frågeställningen. Cirka 46 % tog 
avstånd i jämförelse med cirka 39 % som valde att instämma. Se figur 17. 
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Figur 17. Resultat från andra frågeställningen gällande KTH (Karlsson & Lundström 2019). 

Till skillnad från tidigare frågeställning, där respondenterna var övervägande 
avhållsamma, resulterade fråga tre i en positiv trend. De allra flesta, cirka 56 %, 
instämde till frågeställningen och cirka 18 % var neutrala. I jämförelse med de 26 % 
som valde att ta avstånd till frågan ansåg majoriteten att KTH är en hållbar miljö ur 
ett arkitektoniskt perspektiv. Se figur 18. 

 

 

Figur 18. Resultat från tredje frågeställningen gällande KTH (Karlsson & Lundström 2019). 
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6.2.5 Tornhuset  
 

 

Figur 19. Tornhuset, Malmö (Lukac 2016). 

I område fem visas Tornhuset i Malmö. Se figur 19. Bilden visar den omtalade 
tillbyggnad som har gjorts på den gamla byggnaden. 49 % ställer sig positiva till 
den nya tappningen av Tornhuset och resterande 51 % ställer sig neutrala eller anser 
att byggnaden är oattraktiv. Se figur 20.    

 

Figur 20. Resultat från första frågeställningen gällande Tornhuset (Karlsson & Lundström 2019). 

Den andra frågeställningen resulterade i en jämn fördelning mellan de som instämde 
och de som valde att ta avstånd. Se figur 21. Cirka 43 % ansåg att arkitekturen och 
miljön har en positiv effekt på hälsa och välmående samtidigt som cirka 41 % tyckte 
motsatsen.   
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Figur 21. Resultat från andra frågeställningen gällande Tornhuset (Karlsson & Lundström 2019). 

Även i fråga tre var det en jämn fördelning i resultatet. Skillnaden från ovanstående 
resultat är att en större andel valde att ställa sig neutrala till frågeställningen. Se 
figur 22. Men även i den här frågan valde 43 % att instämma till att stadsmiljön är 
hållbar ur ett arkitektoniskt perspektiv. 

 

Figur 22. Resultat från tredje frågeställningen gällande Tornhuset (Karlsson & Lundström 2019). 
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6.2.6 Västra hamnen 
 

 

Figur 23. Västra hamnen, Malmö (Sedin 2015). 

Respondenterna var relativt eniga om att den del av Västra Hamnen som i figur 23 
är en vacker stadsmiljö. Cirka 65 % ansåg att området är vackert vilket kan avläsas i 
figur 24.   

 

Figur 24. Resultat från första frågeställningen gällande Västra hamnen (Karlsson & Lundström 2019). 

Utifrån frågeställning två är respondenterna eniga om att arkitekturen och miljön har 
en positiv effekt på hälsa och välmående. Endast 25 % valde att ta avstånd i 
jämförelse med de 63 % som instämde till frågeställningen. Se figur 25. 
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Figur 25. Resultat från andra frågeställningen gällande Västra hamnen (Karlsson & Lundström 2019). 

Även utifrån hållbarheten ur ett arkitektoniskt perspektiv är respondenterna eniga. 
Cirka 56 % instämmer till frågeställningen samtidigt som endast 6 % väljer att ta 
helt avstånd. Se figur 26.   

 

Figur 26. Resultat från tredje frågeställningen gällande Västra hamnen (Karlsson & Lundström 2019). 
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7 Analys av resultat 
7.1 Intervju 

 
Intervjuerna gav svar på de frågor som berörde de sakkunnigas roll i ett 
utvecklingsprojekt inom de specifika områdena. Ingen av de intervjuade utmärkte 
sig med åsikter eller tidigare erfarenheter som motsa de andra intervjuade. Alla tre 
hade liknande erfarenheter och i grunden samma visioner med sina projekt. En 
tydlig skillnad mellan städerna var att Karlskrona har en större efterfrågan på att 
utvecklas i jämförelse med Oskarshamn. Karlskrona växer ständigt och efterfrågan 
på bostäder och lokaler är hög, till skillnad från Oskarshamn som snarare får söka 
villiga hyresgäster och entreprenörer för att få igenom olika utvecklingsprojekt. 
Detta leder till att städerna har olika förhållningssätt till ny bebyggelse. I 
Oskarshamn är utredningsfasen längre då de behöver överväga lönsamheten i ett 
nytt projekt på ett sätt som Karlskrona inte behöver. På så sätt kan Karlskrona vara 
mer djärv i både estetik och funktion.  
 
I intervjuerna berättade respondenterna om svårigheterna om att få samtliga 
invånare nöjda. Samtliga respondenter påstår att det är en omöjlig faktor vid 
stadsutvecklingsprojekt men att målet alltid är att göra så många som möjligt till 
lags. För att detta ska uppnås tar kommunen och arkitekten in önskemål och åsikter 
från allmänheten och försöker kartlägga de behov som finns. Arkitekten har i det 
berörda projektet försökt få med detta i gestaltningsprogrammet för att lägga en 
tydlig och stark grund. Gestaltningsprogram ska ge bra förutsättningar för att ett 
projekt ska bli genomfört med hög kvalité inom arkitektur, formgivning och 
offentlig miljö (Tronberg 2008). Därför är det viktigt att de utförs korrekt från start.   
De intervjuade lägger även vikt vid hur betydelsefulla och komplexa den här typen 
av projekt är. Projekten ska vara nytänkande men även se till medborgarnas 
önskemål utan att skada en stads identitet. Samtidigt som alla är eniga om att ett 
stadsutvecklingsprojekt ska utveckla en stad och inte stanna kvar i repetitiva 
mönster. Projekten ska ta staden ett steg längre både i de sociala aspekterna men 
även i de estetiska. I många fall handlar det om att till en början övertyga 
medborgarna att projektet kommer bidra till något positivt för staden. Vid 
utvecklingen av städerna arbetar kommunerna med att skapa miljöer som främjar 
trygghetskänslan. Att utforma stadsmiljöer som är intresseväckande och som 
attraherar människan till att vilja vistas där är en princip som styrker 
trygghetsupplevelsen. Gatubelysning är också en viktig faktor i att skapa trygga 
miljöer (Capolongo et al. 2018).  

Det kan ibland finnas svårigheter att förmedla sina visioner till allmänheten, vilket 
kan orsaka en motvillig inställning som yrkesmännen måste jobba med för att 
undvika. Sett till arkitekturen vill samtliga se en utveckling i modern arkitektur, 
samtidigt som de även påpekar vikten av att visa respekt för historien och 
omgivningen. Både Karlskrona och Oskarshamn är historiskt viktiga städer och det 
bör respektfullt beaktas när nya områden projekteras.   
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7.2  Enkät 
 

Enkäten besvarade inte vad de responderade arbetar med eller vad de har kännedom 
om, vilket kan ha påverkat det sammanställda resultatet. Vid första anblick av ett 
stadsrum skiljer sig upplevelsen mellan individerna. Tidigare erfarenheter och 
intressen bidrar till att betraktaren uppfattar kvalitéer som lekmän inte läser in. Det 
kan till exempel vara material, funktioner, samhörighet och detaljer. 

7.2.1 Frågeställning 1 - anser du att den här stadsmiljön är vacker?  
 

De områden som fick mest positiv respons gällande första frågeställningen var 
Jakriborg och Västra hamnen. Av respondenterna var det 80 % som svarade att 
Jakriborg var attraktivt på skalan 1–3. Analysen är att majoriteten ansåg att området 
var attraktivt med tanke på de kvaliteter som området uppfyller, exempelvis 
småskalighet, kulörrikedom och originaliteten. Den kullerstensbelagda gatan hindrar 
biltrafiken och främjar människans rörelse. Det bidrar till en ökad trygghet i 
området. Den kvalitén som upplevs vara den mest bidragande till att området anses 
vara attraktivt är kulörrikedomen. Som Anter Fridell och Svedmyr (2003) påstår gör 
den naturliga färgvariationen från ljust gult till mörkare rött eller grönt att 
människan känner igen sig och därmed upplever skönhet och harmoni. 
Byggnadernas fönster har en betydande roll i fasadens estetiska uttryck (Ekstrand 
Tobin 2011). Fönstren på byggnaderna i Jakriborg är rikt spröjsade och inger en 
traditionell karaktär.  

Respondenterna ansåg även att området Västra hamnen var attraktivt. Crika 65 % av 
respondenterna röstade på något av alternativen 1–3 mot attraktivt. Västra hamnen 
är det område i undersökningen som står för kvaliteterna nutida, storskalighet, få 
detaljer, ljus och homogen färgskala och likformighet. De flesta byggnaderna i 
området liknar varandra i storlek, form och stil. Det som skiljer området från de 
andra är att det finns vatten i anslutning till byggnaderna. Vatten som komponent i 
städer har visat sig vara en viktig del för att öka människans välmående och därmed 
kan det också vara en bidragande faktor till att det anses vara attraktivt (Prominski 
et.al. 2017). Då vatten även påverkar växtlighet och den biologiska mångfalden 
bidrar även detta till en ökning av skönhetsupplevelsen (Einarsson et.al. 2017).  

Det område som ansågs vara minst attraktivt var Knivsta. Cirka 51 % ställde sig 
negativa till området och 16 % var neutrala i sin åsikt. Storskalighet, kulörrikedom, 
likformighet och nutida är de kvaliteter som beskriver området. Många av 
kvaliteterna är sådana som kan anses vara attraktiva i flera sammanhang. Trots detta 
har kombinationen av dessa faktorer orsakat att området är oattraktivt enligt 
respondenterna. Likformigheter och att byggnadstypen kan ses på flera platser i 
landet gör området identitetslöst.   

Sammanfattningen av första frågeställningen är att den största delen av 
respondenterna anser att kulörrikedom, småskalighet och originalitet är de kvaliteter 
som gör en byggnad och ett område attraktivt. En stor del anser också att den nutida 
exteriöra stilen med stora fönster, ljus färgskala och sambandet med vatten är 
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attraktiva kvaliteter. En kombination av dessa kvaliteter, i rätt konstellation, bör 
skapa ett område som majoriteten anser är attraktivt.   

7.2.2 Frågeställning 2 - upplever du att den här arkitekturen och miljön har 
en positiv effekt på din hälsa och ditt välmående?  
 

Även i den andra frågeställningen ansågs Jakriborg ha övervägande positiv effekt. 
Enligt tidigare teorier har kulörer en påtaglig påverkan på människan. Området som 
präglas av den naturliga färgvariationen från ljust gult till mörkare rött och grönt har 
visat sig ha en positiv inverkan på människan. Kulörerna skapar ett harmoniskt 
intryck för betraktaren (Anter Fridell & Svedmyr 2003). Småskaligheten i 
byggnaderna sätter människan mer i fokus. Området är inte endast till för byggnader 
och trafik utan även för människan själv. Trivsamma miljöer skapas när mänsklig 
närvaro frambringas (Redyantanu & Damayanti 2017). De kullerstensbelagda 
gatorna i det slingriga gatunätet med tät bebyggelse återger den medeltida 
stadsplaneringen och tar på nytt upp den gamla stadsstrukturen.   

Västra hamnen och Vallastaden, där cirka 62 % respektive 59 % instämde till 
frågeställningen, skiljer sig mycket från varandra i dess utformning. Det som finns 
med på bilderna över båda områdena är omgivningen med vatten och växtlighet 
vilket kan ha påverkat resultatet. Växtlighet i städer och områden i kontakt med 
vatten har i teorin visat sig ha stor betydelse på attraktiviteten för ett område 
(Einarsson et.al. 2017). Gröna områden som parker och rekreationsområden bidrar 
till mindre stress och mer aktivitet, därmed även trygghet. Detta bidrar till att 
människan trivs och mår bra (Branas et al. 2011).   

Attribut som detaljer och kulörrikedom har en positiv inverkan på människan. Detta 
bekräftar Gösta Alfvén (2016) i sin forskning. Han menar att den storskaliga och 
monotona arkitekturen har en negativ inverkan på människans välmående. 
Byggnaderna i Vallastaden och Jakriborg har ett brett spektrum av kulörer och är ej 
storskaliga. Det kan vara anledningen till att många upplever att områdena har en 
positiv effekt på deras välmående. Västra hamnen som däremot är motsatsen till 
tidigare nämna områden med monotona och storskaliga byggnader anses också ha 
en positiv effekt på människans välmående. Anledningen till detta kan vara dess 
omgivning. Omgivande natur med växtlighet och vatten påverkar människans 
välbefinnande. Urban stadsmiljö som varvas med naturområden bidrar till en 
förbättrad levnadsstandard (Panagopoulos, Duque & Dan 2016). Knivsta är ett av de 
områden som omges av en hård och avskalad urban miljö och därmed anses ha en 
mindre positiv alternativt negativ påverkan på hälsa och välmående. 

7.2.3 Frågeställning 3 - anser du att stadsmiljön är hållbar ur ett 
arkitektoniskt perspektiv?  
 

I den här frågan var Jakriborg det område som det var en mest tydlig positiv 
inställning till. Enligt Malin Alstersjö (2017) uppskattas en variation i byggnationen 
och god kvalitet oavsett vilken arkitekturstil som är aktuell vilket man tydligt kan se 
i Jakriborg. Den medeltida arkitekturstilen hör inte till den stil som det generellt 
byggs efter idag. Trots detta är byggnationen varierad i sig själv och i jämförelse 
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med annan nyproduktion i landet vilket, enligt resultatet, anses vara hållbart.   
 
Likt tidigare frågeställningar stod även Västra hamnen högt men det var först i den 
här frågeställningen som KTH var bland de tre populäraste områdena. Byggnaden är 
uppförd i rödbränt tegel och samspelar väl med den tidigare bebyggelsen. 
Kvalitativa material kan upplevas som hållbara. Det resultatet understryker är att en 
stadsmiljö kan vara hållbar ur ett arkitektoniskt perspektiv utan att det anses vara 
attraktivt, vilket motsäger teorin till viss del. En viktig utgångspunkt för att ett 
område ska anses vara hållbart är att det också anses vara attraktivt.  
 
Attraktivitet, flexibilitet och variation kan motsvara en lång varaktighet i 
utformningen. Enligt Boverket (2019) är utformningen en central del i en 
välfungerande miljö och hur uppskattad den blir. När en byggnad eller plats är väl 
utformad bidrar det till en trivsel och vilja att vistas på platsen. Detta ökar 
hållbarheten på så sätt att folk uppskattar platsen eller byggnaden och känner inte ett 
behov av att behöva förändra.   
 
En förklaring till att resultatet blev på det är sättet är att frågan har visat sig vara 
svår att tolkad för respondenterna. I den här frågan har många valt att svara neutralt 
då man inte har vetat vad frågan innebär.   

7.2.4  Frågeställningar med öppna svar  
 

De områden som anses vara attraktiva bär på attributen variation, material, 
kulörrikedom och traditionella karaktärsdrag. Dessa kvaliteter omnämns även ett 
flertal gånger som attribut vilka anses vara attraktiva. I Granström och Wahlströms 
(2017) rapport nämns dessa attribut som det människorna generellt uppskattar i 
städernas arkitektur. Områdena har mycket växtlighet och gatorna är ofta 
stenbelagda. Enligt tidigare teorier har detta en positiv påverkan på människan och 
anses i många sammanhang vara attraktivt.  

Av de områden som anses vara mindre attraktiva finns det en gemensam nämnare, 
de tre områdena är byggda under miljonprogrammet. De storskaliga betonghusen 
med kala och hårda omgivningar med lite växtlighet har under flera år ansetts vara 
oattraktiva. Tidigare teorier påpekar även att den monotona, färglösa och storskaliga 
bebyggelsen har en bevisad negativ effekt på människan. Den här typen av områden 
väljer folk ogärna att vistas i. Enligt Alfvén (2016) har storskaliga och monotona 
byggnader en negativ påverkan.   

7.3 Observation 
 
Oskarshamn är en hamnstad som präglas av sin närhet till vattnet. Staden är än idag 
en viktig hamnstad men hamnverksamheten har idag inte längre samma betydelse 
för näringslivet. När handelsverksamheten med fartyg minskar har även rörelsen 
nere i hamnen minskat och förflyttats längre in på land. En del av den äldre 
småskaliga bebyggelsen intill hamnen finns fortfarande kvar, exempelvis områdena 
Besväret och Fnyket från 1800-talet. De små trähusen med sadeltak i tegel ger en 
villa- och trädgårdskänsla mitt inne i staden. Träfasaderna med locklistpanel speglar 
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stadens historiska verksamhet och den historiska arkitekturen. Även det sena 1800-
talet och tidiga 1900-talet skildras i ett flertal byggnader i centrum. Med tydliga 
rusticeringar, detaljrika fasader och voluminösa tak framstår de kulörta 
putsbyggnaderna som en egen årsring. 

Samhällshistoriska händelser så som stadsbranden 1881 och rivningsvågen på 1960- 
och 70-talet har påverkat stadens utformning. De flesta träbyggnaderna i staden 
brann ner bortsätt från de fristående husen i området Besväret och Fnyket som 
klarade sig. Efter att städer drabbats av bränder var det vanligt att bygga upp de nya 
byggnationerna i sten, vilket resulterat i de stenbyggnader som fortfarande finns 
kvar i Oskarshamn. Under rivningsvågen revs fler byggnader och kvarter för att 
göra plats för de nya köpcentrumen och de karaktäristiska 60- och 70-
talsbyggnaderna i tegel finns kvar än idag. Dessa byggnader är idag svåra att ändra 
funktion i då de endast är byggda för att uppnå ett specifikt ändamål. En flexibel 
byggnad har en längre varaktighet om den utgår från platsens förutsättningar och 
befintliga kvaliteter (Boverket 2019). Utformningen motsvarar inte den 
välfungerande miljö och uppskattning som önskas att uppnå.  

Miljön som byggnationerna omges av har historiska kopplingar i form av 
gatstensbelagda gator och växtlighet som tidigt användes som skydd mot 
brandspridning. Den hårdgjorda urbana terrängen som varvas med grönska bidrar 
till en förbättrad levnadsstandard (Panagopoulos, Duque & Dan 2016). Även vattnet 
som ansluter till staden är en bidragande faktor till skönhetsupplevelsen. Vattnet 
påverkar växtligheten då den bidrar till den biologiska mångfalden och ger ett rikare 
liv i gränslandet mellan stad och land (Einarsson et.al. 2017).  

Vid platsbesöken anmärktes innerstadens höjdförhållande till stadens övriga 
stadsdelar. Den inre stadskärnan är belägen på en höjd och nivåskillnaden upplyser 
besökaren om att stadens centrum går att finna uppe på höjden. Utöver 
nivåskillnaderna i staden främjar möjligheten att orientera sig skapar den också en 
stadsmässig hierarki. Samspelet mellan byggnaderna upplevs bli mer varierande och 
dessutom är taken på byggnaderna en betydande del i stadsrummet.
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8 Förslag 
Målet var att utforma ett förslag som uppfyller de angivna visionerna i 
gestaltningsprogrammet för Oskarshamn, samtidigt som det uppförs enligt de 
arkitektoniska attributen som anses vara attraktiva enligt tidigare teorier. 
Utformningen av Oskarshamns inre hamn stödjs av rapportens teoretiska avsnitt 
samt av de undersökningsresultat och analyser som har genomförts i projektet. 
Byggnadernas placering och höjder följer de anvisningar och önskemål som det 
aktuella planprogrammet redovisar.  

Byggnaderna är ordnade inom de tomtgränser som kommunens upprättade 
detaljplan redovisar. Indelningen ansågs vara utformad på ett välfungerat och 
strukturerat sätt, där historiska detaljer har uppmärksammats. Mellan tomtgränserna 
löper breda gator som främjar luftgenomströmningen och tydliga siktlinjer skapas. 
Tomtindelningen bidrar till en trygg och hälsosam stadsmiljö som har 
förutsättningar att kunna berikas med växtlighet och mänsklig rörelse. Dessutom 
skapar stadsplanen naturliga mötesplatser och gångstråk i kontakt med vattendrag 
som ger stadsrummet ett högre attraktionsvärde (Prominski et.al 2017).     

Innergårdarna följer däremot ingen förutbestämd modell utan har kommit till av 
byggnadernas utformning och sammansättning. För att understödja stadsrummets 
hälsosamma faktorer som till exempel luftväxling, skulle innergårdarna kunna ha 
utformats på ett annorlunda sätt. Utöver byggnadernas avstånd och förbindelse i 
innergårdarna skulle dessa kunna förses med mer växtlighet och odlingsmöjligheter, 
vilket även efterfrågades i kommunens planprogram. Förhoppningen var att skapa 
gårdar som påminner om kvarteren Besväret och Fnykets trädgårdsmiljöer i en 
modern New Urbanism-anda. Hårdgjord urban terräng som varvas med 
grönområden bidrar till en förbättrad levnadsstandard (Panagopoulos, Duque & Dan 
2016).   

Det projekterade området planeras fortsatt vara platt efter att byggnationen har ägt 
rum, vilket utformningen förhöll sig till. Att skapa nivåskillnader i området hade 
kunnat bidra till att bringa miljön än mer intressant och varierande. Byggnader hade 
kunnat få en mer visuell hierarki och entréerna hade kunnat bli mer varierande till 
följd av trappor och ramper. Däremot hade valet av utformning då behövt beakta 
andra tillgänglighetsnivåer än vad som gjorts under detta förslag.   

I kommunens upprättade planprogram föreslogs att vägarna i området skulle ge 
möjlighet för de boende att ta bilen fram till bostaden. Även byggnaderna föreslogs 
vara utformade med garage i markplan. Upplevelsen vid platsbesöken att 
trivsamheten i den havsnära miljön skulle främjas av att området fortsatt förblir fri 
från biltrafik. Att vägarna på Brädholmen inte anpassas till biltrafik skiljer sig från 
kommunens planprogram men det upplevs ha en god inverkan på stadsdelens 
attraktiva värde.   

Landskapet och huskropparna, som gestaltades i visualiseringarna är ritade i 
datorprogrammet SketchUp. Detaljplanen lades som underlag för byggnadernas 
placering och vägarnas bredd för att förslaget fortsatt skulle vara verklighetsbetonat. 
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Under platsbesöken uppskattades nivåskillnaderna på Brädholmen som sedan 
ritades in i datormodellen. Två befintliga byggnader, Portalhuset som är uppfört på 
Brädholmen samt restaurangen på Badholmen, ritades upp för att göra förslaget än 
mer realistiskt. Även den ikoniska varvskranen och Blå jungfrun syns i fjärran. 
Visualiseringarna är renderade i datorprogrammet Lumion. 

Förslaget som har tagits fram presenterar enbart nio av tolv tomter som detaljplanen 
omfattar på Brädholmen. Samtliga byggnader redovisas nedan för att tydliggöra 
valda attribut och kvalitéer. I figur 27  redovisas kvartersindelningen. I figur 28 
redovisas en översiktlig visualisering över kvartersindelningen.  

 

Figur 27. Kvartersindelning för visuellt förslag (Oskarshamns kommun 2017). 

 

Figur 28. Översiktlig visualisering av förslaget (Karlsson & Lundström 2019). 

Nedan beskrivs och motiveras den valda utformningen av området. I bilaga 7 
redovisas samtliga visualiseringar för det framtagna förslaget. Samtliga kvarter 
utgår från numreringen och tomtindelningen i figur 27. 



 

49 
 

8.1 Kvarter 1 
 

Kvarter 1 är det kvarteret som består av flest individuella byggnadsvolymer och 
anspelar på variationen i Vallastaden. En av byggnaderna är en modern tolkning av 
klassicismens arkitektoniska stilideal med en fasad bestående av liggande träpanel i 
grå-blå kulör och ett mörkt, brutet tak. Fönstren är utformade med ett spröjsmönster 
som anspelar på det gyllene snittets proportioner. Den voluminösa byggnaden har 
delats upp i en upptrappning från den nordliga sidan. På så sätt skapas naturliga 
uteplatser som vetter ut mot vattnet.  

Kvarteret är även utformat med två byggnader som kan liknas vid den traditionella 
sjöboden med sadeltak, stående träpanel målad i falurödfärg och trägesimser i 
samma kulör som övrig fasadyta. Med stora fönster som är symmetriskt uppdelade 
får byggnaden även moderna kvalitéer.  

I gestaltningsprogrammet efterfrågades byggnader med trä som fasadmaterial 
(Samhällsbyggnadskontoret 2014). Trä anses dessutom vara framtidens 
byggnadsmaterial då den har god återvinning- och återanvändningsförmåga 
(Petersson 2014).  

I det sydöstra hörnet har en rustik putsad byggnad med inslag från nyklassicismen 
och den moderna arkitekturstilen utformats. Pilastrarna som sträcker sig från mark 
till tak delar stilrent upp byggnaden och skapar skuggspel över fasaden.  

8.2 Kvarter 2 
 

Byggnaderna syftar till att gestalta Brädholmens ursprungliga byggnation, som 
präglades av magasin och packhus uppförda i trä. Gavlarna är orienterade ut mot 
havet och dess placering skapar smala gångar som inger en historisk sjöbodskänsla. 
Rusticeringen skänker byggnaden en visuell förankring till dess övre del och 
färgvariationen ger miljön ett trivsamt intryck likt Jakriborg. Markplanet är klädd i 
en modern fjällpanel som anspelar på Bohmans fanérfabrik, med verksamhet i 
hamnområdet under 1900-talet och byggnadens övre parti skapar en visuell lätthet. 
Den naturligt träfärgade panelen är försedd med en locklistpanel. Den lodräta 
panelen bryts av utav ett tvärgående listförband, som ska ge intrycket av att 
byggnaden inte är så hög. Panelen skapar dessutom trivsamma skuggningar i 
fasaden. Balkonger efterfrågades i planprogrammet men för att inte göra intrång på 
byggnadens visuella uttryck valdes dessa att utformas i glas för att smälta in. 

8.3 Kvarter 3 
 
Visionerna för kvarter 3 var att skapa en offentlig byggnad som främjar rörelsen och 
det sociala livet i området. Tomten får enligt detaljplanen innefatta byggnader som 
är upp till 33 meter. I det förslag som presenteras har byggnaden endast utformats 
som en cirka 25 meter hög träbyggnad. Vid mötet med Hjertqvist förklarade han 
problematiken angående vilken verksamhet som skulle bedrivas i byggnaden. Till 
följd av detta utformades bygganden med en terrass där allmänheten har möjlighet 
att ta del av utsikten. Terrassen är försedd med ett fyrliknande utkikstorn för att 
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samspela med hamnens maritima kvalitéer. Från markplan och vidare upp till 
terrassen löper en utanpåliggande trappa längs fasaden. Byggnaden anspelar på 
platsens historiska funktion som en viktig plats för trähandel. Dessutom syftar 
byggnaden till att gestalta en Oskarshamns mest kända person, ”Döderhultarn”. Han 
täljde träskulpturer av människor och djur som än idag är ikoniska för Oskarshamn.  

8.4 Kvarter 4 
 
Kvarter 4 utgörs av två sammanbyggda byggnader varav den ena byggnaden är två 
parställda huskroppar med sadeltak. Gavlarna är orienterade ut mot offentligheten 
och deras korsvirkeskonstruktion uppenbarar sig i fasaden. Den symmetriska 
träkonstruktionen är växtinfluerad och är tänkt att efterlikna nervsystemet i ett blad. 
Utrymmet mellan strävorna är uppglasade och bidrar till att upplysa omgivningen 
om att verksamheten som bedrivs i byggnaden, är offentlig och till för allmänheten 
(Frid 2018). Träkonstruktionen vilar i sin tur på en betongrusticering. Avsikten med 
den avskalade rusticeringen var att gestalta Skeppsbrons och Långa soffans 
naturstensterrassering ut mot havet. Fönstren i bottenvåningen anspelar på hamnens 
industriella karaktär och det runda fönstret är inspirerat av områdets marina historia.  

Den andra byggnaden har för avsikt att vara en modern tolkning av Oskarshamns 
industriverksamhet. Byggnadens arkitektoniska utförande anspelar på 1930-talets 
funktionalistiska former och stilideal. Däremot bryts tegelfasaden av med utdragna 
förband, som utifrån sett visualiserar byggnadens våningsplan. Markplanet är klätt i 
koppar och inger en historisk blinkning till stadens kopparverk som var verksam i 
hamnen under 1900-talet. Taket är försett med en takterrass som ger möjlighet till 
möten och rörelse samt en trivsam växtberikande miljö.   

8.5 Kvarter 5 
 

Kvarter 5 består av endast en fristående byggnad med lägenheter och 
verksamhetslokaler i bottenplan. Med stora rundade fönster i markplan och rundade 
hörn mot kvarter 4 och torgytan undviks kantiga och strikta former. Byggnaden har 
varierande färgsättning med en grön kulör i markplan och mörkt grå kulör på en 
gesims som skiljer de privata våningarna från det offentliga våningsplanet. Den 
naturliga färgvariationen från ljus grå till mörk grön ger byggnaden ett harmoniskt 
uttryck (Anter Fridell & Sedmyr 2003).    

8.6 Kvarter 6 
 
Utformningen för kvarter 6, mot den stora torgytan, anspelar på industrier och den 
historiska bebyggelsen på platsen. En av byggnaderna är en rustik byggnad uppförd 
helt i tegel med vindsvåning och stora balkonger ut mot havet. Tegelbyggnaden är 
en tolkning av de industribyggnader som är belägna i de norra och östra delarna av 
hamnen. På andra sidan kvarteret återfinns två lägre byggnader med sadeltak och 
rusticerade bottenvåningar. Mellan husen finns en naturlig innergård som nås via en 
passage mellan den rustika tegelbyggnaden och de lägre byggnaderna. 
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Rekreationsområden bidrar till mindre stress, mer aktivitet och därmed trygghet 
(Branas et al. 2011). 

Byggnaderna är uppförda i rustika och hållbara material och på så sätt uppfylls de 
visioner som beskrivs i gestaltningsprogrammet. De olika byggnadshöjderna har 
styrts av detaljplanen och bidrar till den variation som området vill uppnå. 

8.7  Kvarter 7 
 
Kvarter 7 med en rustik putsbyggnad kopplas det nya området samman med 
omkringliggande områden. Hörnbyggnaden har kvaliteter som även kan hittas i 
stadens historiska bebyggelse. Ett område som anspelar på traditionella attribut och 
historiska inslag gynnar miljöns upplevda attraktion (Granström & Wahlström 
2017).  

De kulörer som byggnaden är uppförd i har för avsikt att skapa en byggnad som 
inger en harmonisk känsla. Byggnadens hörn har skurits av och skapar en öppnande 
passage. Resterande del av kvarteret byggs upp av huskroppar i mindre volymer. 
Dessa byggnader består främst av trä och placeras separat vilket skapar ett 
mellanrum och en innergård. 

8.8 Kvarter 8 och 9 
 
Kvarter 8 och 9 är de kvarter som skiljer Brädholmen från stadens centrum. 
Avsikten är att mildra kontrasten mellan det nya och det gamla. Vid nybyggnation 
önskas arkitekturen spegla och förstärka platsens samt stadens säregna karaktär (The 
Prince´s foundation 2014). Småskaliga byggnader som innefattas av både moderna 
och historiska kvaliteter avses dessa binda samman områdena. Byggnaderna är 
uppförda i trä vilket människan upplever som tilltalande (Manito & Wästlund 2015). 
Likt nyurbanismens stilideal är byggnaderna upprättade i en mindre skala (Olsson 
2017). 
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9 Diskussion  
Arkitektur uppstår i mötet mellan byggnadernas formspråk, detaljer och material. 
Om arkitekturen upplevs vara god eller inte grundar sig däremot i instinktiva 
mönster som rotats djupt i människan under århundraden. Att kunna studera 
människans upplevelse och hälsosamma effekter av en byggnads former, detaljer 
och kulörer talar för att framtidens städer kommer kunna uppföras utefter mer 
hållbara och attraktiva stilideal. Den tekniska utvecklingen i framställningen av 
material och en mer rationell formgivning i 3D-utskrifter tyder även på att 
framtidens städer kommer kunna utformas vackrare och bli mer säregna.  

Kunskapen om vilka faktorer det är som kännetecknar ett attraktivt stadsrum 
behöver nödvändigtvis inte betyda att miljöerna som byggs utefter de kriterierna 
som bidrar till att ett område upplevs som attraktivt. Byggnadernas utformning 
måste tillsammans med landskapsmiljön skapa goda förutsättningar till att 
människor vill vistas på platsen. Ett tilltalande stadsrum uppnås av mänsklig rörelse 
och närvaro.  

Att ständigt påminnas av att byggnaderna måste kännetecknas av arkitektoniska 
kvalitéer som människan anser vara attraktiva upplevs i viss mån förhindra 
skapandets naturliga omedelbarhet och spontana tillkomst. Stadsmiljöer bör däremot 
utformas utefter det som människor upplever är attraktivt och som får dem att må 
väl. Rapportens teoretiska grund, samt de intervjuer och enkätresultat som 
undersöks i arbetet kan användas vid skapandet av attraktiva stadsmiljöer. 
Kunskapen om vilka arkitektoniska kvalitéer som människan upplever som 
attraktiva bör läsas in innan utformningen inleds för att inte hindra det direkta 
skapandet.  

I diskussionen om utvecklingen av historiskt betydande stadsdelar förbises ofta 
stadsplanerarens välmenande avsikter. Le Corbusiers rationaliserande 
principprogram grundar sig i att utforma en funktionell stadsmiljö som främjar 
människans levnadsstandard och samhällets moderna utveckling. I stadsplaneringen 
inrättades människans behov utifrån den kunskap som stadsplanerarna och 
arkitekterna besatt under den aktuella tiden. Idag utformas städerna utifrån samma 
engagemang och intresse till att befrämja människans utveckling. Skillnaden 
upplevs däremot vara kunskapen om de konsekvenser som stadens utveckling för 
med sig. En plats historiska värde, människans välmående och utvecklingens 
miljöpåverkan är några exempel på ämnen som övervägs och analyseras mer idag.    

9.1 Teori och metod 

9.1.1 Teoridiskussion 
 

Teorin som redovisas i rapporten anses vara tillförlitlig och aktuell. I sökandet efter 
vetenskapliga artiklar uppmärksammades svårigheter i att finna tidigare arbeten, 
som utreder vilka grundläggande faktorer som kännetecknar ett attraktivt stadsrum. 
Exempel på vetenskapliga artiklar som granskats i arbetet är bland annat hur 
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människans hälsa och välmående påverkas av den byggda miljön och hur en stad 
kan planeras med avseende på platsens karaktär och historia.  

Resultatet i rapporten skulle kunna ha utvecklats genom att granska flera 
vetenskapliga skrifter som visar på vilka faktorer det är som påverkar upplevelsen 
av en byggd miljö. På så sätt hade undersökningen fått en mer vetenskaplig tyngd 
som understödjer relevansen i att arbeta med trivsamma miljöer. Främst var det 
arbetets tidsram som begränsade möjligheten till att granska flera vetenskapliga 
artiklar.  

Studierna som genomfördes ansågs vara lämplig för sitt ändamål och omfattar bland 
annat litteraturstudier och internetsökningar. Trovärdigheten i de teoretiska 
skrivelser som redovisas i rapporten, jämfördes och värderades utifrån ett flertal 
källor. I teoriavsnittet redovisas bland annat vad arkitektur innefattar samt stadens 
strukturella utveckling.  

Teorin anses vara relevant för ämnet och användbar för läsaren som får kunskap och 
förståelse om rapportens syfte och mål. I arbetet avhandlas ett flertal resultat från 
tidigare undersökningar. Resultaten i de arbetena uppfattades vara tillförlitliga och 
jämförbara med resultaten som togs fram i denna rapport. Däremot skulle flera 
tidigare undersökningsresultat kunnat ha granskats och använts som underlag för att 
verifiera skillnader och likheter gentemot det undersökningsresultat som denna 
rapport påvisar. Dessutom baserar sig undersökningen i denna rapport på vad 
människor tycker, vilket innebär att en djupare analys hade kunnat genomföras vid 
ett ökat deltagande. 

9.1.2 Metoddiskussion 

9.1.2.1  Referensobjekt 
 

För att få mer kunskap om att projektera i historiska miljöer valdes Karlskrona som 
referensobjekt. Främst analyserades Skeppsbrokajen då området ansågs inneha 
likartade kvalitéer som Brädholmen i Oskarshamn. Skeppsbrokajen innehar flera 
moderna byggnader som anspelar på den maritima miljön. En kontorsbyggnad är till 
exempel utformad att efterlikna ett fartyg. Däremot är byggnaderna storskaliga och 
utformade utifrån moderna stilideal som inte innehar historiska attribut. De nya 
byggnaderna ställer sig i kontrast till den befintliga omgivningen och staden får en 
tydlig årsring.  

I Karlskrona projekterades området utifrån de sakkunnigas arkitektoniska 
preferenser. Allmänhetens önskemål var inte avgörande för valet av utformning. I 
Oskarshamn ansågs invånarnas åsikter vara viktiga då det är en mindre stad som är 
beroende av att ny bebyggelse blir uppskattad. I den aktuella undersökningen har 
därför allmänhetens åsikter varit en viktig del i utformningen.   

Att använda Karlskrona som referensobjekt upplevs ha gett arbetet goda kunskaper 
om hur förtätning av historiska områden kan genomföras på olika sätt. Kuststäder 
som till exempel Västervik och Kalmar som är likartade med Oskarshamn hade gett 
undersökningen mer data att granska.  
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9.1.2.2 Intervju 
 

Intervjuerna genomfördes med syftet att få kännedom om de sakkunniga 
personernas arbete från idé till framställande. De intervjuade valdes ut utifrån deras 
kunskapsområde och roll i de berörda projekten. För att få en mer detaljerad inblick 
i de berörda projekten skulle även de övriga arkitekterna, som har ritat befintliga 
byggnader kunnat ha intervjuats. Att intervjua yrkesmän från länsstyrelsen och 
politiker, som ansvarar för de beslut som tas i kommunen, skulle också ge en bättre 
förståelse av det arbete som påverkar stadens utveckling. 

Intervjuerna syftade till att generera kunskap om hur utvecklingsprojekt genomförs 
och vilka svårigheter som kan uppstå. Informationen anses vara relevant för att 
kunna bilda en sådan uppfattning. Även relationen mellan aktörerna, i det här fallet 
främst mellan kommun och arkitekt, kunde undersökas i och med valet av de 
intervjuade personerna. 

9.1.2.3 Enkät 
 
Undersökningen är endast inriktad på nyproduktion i städer, vilket ger det här 
arbetet en unik ställning i jämförelse med de tidigare arbeten som har använts som 
teoretisk bakgrund. Enkäten utformades med bilder som visar olika typer av 
nyproduktion i ett antal svenska städer. 

Vid genomförandet av enkäterna uppstod en tolkningssvårighet för respondenterna i 
en av frågeställningarna. Den tredje frågeställningen, ”Anser du att stadsmiljön är 
hållbar ur ett arkitektoniskt perspektiv?”, var svår för många att förstå vad som 
efterfrågades vilket ger detta resultatet en svagare tillförlitlighet. Vid en ny 
undersökning bör den frågeställningen omformuleras för att få fram ett mer 
tillförlitligt resultat. Resterande frågeställningar gav svar på det som efterfrågades 
och kunde användas som en bra grund till följande visualiseringsförslag. 

När enkäterna utformades var avsikten att välja bilder där yttre faktorer, som 
exempelvis väder, ljussättning och objekt i omgivningen, var likartade. Därför 
valdes bilder som fotograferats under likvärdiga väder- och ljusförhållanden. Vid 
resultatanalysen visades trots allt att vissa faktorer kan ha påverkat resultatet men 
det är inget som har tagits hänsyn till i det här arbetet. Valet av bilder och områden 
bör ändå värderas väldigt noggrant för att få ett trovärdigt resultat. 

9.1.2.4 Observation 
 
De platsbesök och observationer som har genomförts följer inte någon teoretisk 
modell. Huvudpunkterna som valdes för observationerna, grundar sig i de 
teoriavsnitt som gruppen upplever vara relevant att undersöka för att kunna fastslå 
särskilda karaktärsdrag för Oskarshamn. Resultatet av vad som skulle karaktärisera 
staden kan därmed ha blivit annorlunda om staden skulle ha observerats utifrån 
andra faktorer som påverkar upplevelsen av ett stadsrum.  
 
Yttre omständigheter som till exempel väderförhållanden, trafik och ljud kan både 
gynna upplevelsen av en stadsmiljö, samtidigt som det kan missgynna den. 
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Platsbesöken genomfördes på våren och livet mellan byggnaderna förgylldes av sol, 
mänsklig rörelse och kvittrande fåglar. För att undvika att resultatet baseras på 
individuella upplevelser och temporära intryck av staden, observerades istället 
fysiska och visuella element i stadsmiljön. Återkommande material, färger och 
former är några av de utgångspunkter som observerades i staden och till skillnad 
från enskilda uppfattningar skapar det ett resultat som grundar sig mer på fakta än 
tycke och smak.   

För att bestyrka och utveckla resultatet av observationerna skulle en kvantitativ 
undersökning, som inriktar sig på de yttre faktorerna, kunnat ha genomförts. 
Undersökningen skulle kunna utreda hur lokalbefolkningen upplever staden samt 
understryka varför dem upplever miljön som dem gör. Väderförhållanden, ljud och 
trafikens inverkan skulle kunna analyseras och utredningen kring vilka faktorer som 
karaktäriserar Oskarshamn skulle kunna fördjupas.  

Det finns inget förutbestämt tillvägagångssätt att följa vid skapandet av en byggnad, 
som avser att spegla en stads karaktär. Istället avgörs det i analyser och värderingar 
gällande sådant som skaparen själv anser vara av värde. Vilken betydelse och 
inverkan särskilda historiska händelser, verksamheter eller byggnader har haft för 
utvecklingen av en stad kan ofta motiveras efter att dess verksamhetstid är över.  

Att bedöma de tillförlitligheten i de historiska uppgifterna är viktiga. Om förslaget 
på utformning hade genomförts ytterligare en gång utifrån samma historiska 
bakgrund och kunskap gällande vad som önskas på platsen, skulle förslaget 
sannolikt gestalta sig på ett annorlunda sätt. Byggnadernas volymer och grunddrag 
hade troligtvis varit likartade men exteriöra detaljer och stiluttryck hade med stor 
sannolikhet varit annorlunda. Vilken arkitektur människan föredrar varierar över tid 
och mellan personer. 

9.2 Resultat 
 

Undersökningen baseras till stor del på subjektiva avvägande och bedömningar 
vilket kan vara en svårighet att grunda ett resultat på. Den personliga åsikten är 
skiftande och individuell vilket kan påverka och ge arbetet varierande resultat. 
Informationen som gavs i intervjuer och observationer kan endast användas som 
underlag för gestaltningen till det förslag som arbetet resulterat i och inte baseras på 
någon tidigare teori.  
 
Enkäten genererade mätbara resultat där åsikterna tydligt kan mätas och utgör den 
del av undersökningen som kan kopplas till tidigare teorier. De områden som 
uppskattas mest innefattar många av de kvaliteter som teorierna menar att 
människan anser är attraktivt. Resultatet från den här undersökningen stämmer till 
viss del överens med Granström och Wahlströms (2017) undersökning. 
Allmänheten uppskattar generellt de kvaliteter som listas i deras rapport. Varierad 
arkitektur, originalitet, detaljrikedom, varma kulörer och småskalighet är de 
kvaliteter som de mest uppskattade områdena har i enkätundersökningen. Däremot 
är även Västra hamnen ett område som många av respondenterna uppskattade. Detta 
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område är på många sätt motsatsen till de tidigare nämna kvaliteterna men kan 
kopplas till teorin som berör vattnets och omgivningens attraktionsvärde.   

Skillnaden mellan aktuell undersökning och tidigare studier av Granström och 
Wahlström (2017) är att denna endast berör nyproduktion. Resultatet i Granström 
och Wahlströms (2017) rapport visar att människan uppskattar varierad arkitektur, 
originalitet, detaljrikedom, varma kulörer och småskalighet. Enligt resultatet från 
den genomförda undersökningen i gällande rapport påvisas det att ett flertal av dem 
kvalitéerna uppskattas även i nyproduktion. Samtidigt uppskattas även den moderna 
och storskaliga arkitekturen enligt undersökningens resultat.   

Resultatet i arbetet kopplas till teori och tidigare forskningsresultat vilket innebär att 
resultatet inte bör variera avsevärt i jämförelse med tidigare forskningsresultat. Det 
som bör beaktas är att arbetet baseras på subjektiva avväganden och bedömningar 
vilket kan variera över tid och mellan personer. Människan påverkas av intryck och 
information, därmed deras åsikter, vilket skulle kunna ge undersökningen ett annat 
resultat.   

Observationerna skulle kunna ge ett annat resultat om de genomfördes av andra 
personer. Som observatör tas olika typer av information in och vid ett nytt 
genomförande skulle andra attribut kunna anses vara övervägande betydelsefulla för 
stadens karaktär. Däremot skulle byggnadernas volymer och grunddrag troligtvis 
betraktas på ett likvärdigt sätt. Staden kan även förändras genom tiden och få nya 
karaktärsdrag som kan påverka undersökningen om den genomförs på nytt i 
framtiden. 

9.3 Förslag 
 

Förslaget på utformning av platsen som redovisas i rapporten utvärderades inte av 
allmänheten och sakkunniga på grund av tidsbrist. En utvärdering hade gett arbetet 
ytterligare trovärdighet då resultatet av visualiseringen hade kunnat analyseras mer 
ingående. Analysen hade kunnat avgöra om förslaget uppnår de kvaliteter som 
önskas och därmed uppfyller kravet på ett attraktivt stadsrum.  

Detaljnivån på de ritade byggnaderna påverkades av projektets tidsbegränsning. Att 
visualisera området på en översiktlig nivå bedömdes vara av mer av värde i 
jämförelse med att inrikta sig på några enskilda byggnader. Till följd av detta 
formgavs inte alla byggnader i den detaljrikedom som önskades. Fasad- och 
takdetaljer prioriterades bort och några av byggnaderna upplevdes inte utformas 
utefter de eftersträvande attribut som önskades.  

En byggnads inre verksamhet påverkar ofta utformningen av dess yttre fasad. För att 
tydliggöra det visuella förslagets realitet skulle byggnadernas invändiga nyttjande 
kunnat ha planerats. Även utvändiga takkomponenter som hängrännor och stuprör 
bidrar till byggnadens visuella trovärdighet. 
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10    Slutsatser 
Att visuellt formge historiska stilar grundar sig i kreatörens analys av faktabaserad 
kunskap och individens personliga omdöme av arkitektur. Att utforma en stadsmiljö 
som stadsplaneraren själv inte är nöjd med upplevs öka risken för att ingen kommer 
finna platsen tilltalande. Att däremot forma en miljö utifrån individuella stilideal 
bekräftar inte att andra människor kommer att trivas på platsen. Vilka arkitektoniska 
attribut och historiska händelser som karaktäriserar en stad ska därför arbetas fram i 
samförstånd med stadens invånare och stadsplanerare. På så sätt ökar chansen för att 
ett utvecklat område ska upplevas vara attraktivt.  

Ett attraktivt stadsrum kännetecknas av arkitektoniska kvalitéer som variation, 
småskalighet, kulörrikedom, originalitet och detaljer, vilka anspelar på historiska 
mönster. Ett stadsrum som innefattas av historiska attribut, grönska och vatten 
stärker människans benägenhet av att vilja vistas på platsen. De arkitektoniska 
kvalitéer som formar en tilltalande stadsmiljö visar sig vara samma kvalitéer som 
har en positiv inverkan på människans hälsa och välmående. En stadsdel som 
främjar mänsklig rörelse medför även en förhöjd trygghetskänsla i området. Ett 
attraktivt stadsrum utgörs av tre samverkande dimensioner som är beroende av 
varandra: byggnadernas estetiska utförande, landskapets kvalitéer samt mänsklig 
rörelse.  

I strävan efter att bygga ett långsiktigt och stabilt samhälle där mänskliga behov 
uppfylls bör miljöerna utformas utifrån de arkitektoniska kvalitéerna som 
kännetecknar ett attraktivt stadsrum. På så sätt kommer dagens behov tillfredsställas 
utan att kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina äventyras.
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