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Sammanfattning 

  Staden är under ständig förändring, det rivs byggnader och det byggs nytt. Den 

äldre bebyggelsen som är värdefull för framtiden kan komma att hamna i 

skymundan. Tas inte hänsyn till dess kulturhistoriska värden kan de förlora sitt 

ursprungliga uttryck. 

Syftet med detta arbete är att besvara frågan ”Hur bör ny bebyggelse utformas i äldre 

bebyggelse?” Målet är att utreda om fackmän och allmänhet har olika uppfattning om 

detta, med hjälp av en enkätundersökning. Vid nybyggnationer i äldre befintliga 

stadsmiljöer skapas ofta diskussioner om och tvister kring lämplig utformning. Det 

tycks som om allmänheten inte alltid är överens med arkitekter om vad som ska 

skapas och byggas på dessa platser. 

  Exempel som skapat diskussioner kring nybyggnation i äldre miljö presenteras i 

rapporten. Catharina Sternudds doktorsavhandling har varit en inspiration och ett 

verktyg för rapportens arbete. Hennes avhandling, ”Bilder av småstaden – om 

estetisk värdering av en stadstyp” från 2007 tar upp liknande frågeställning som detta 

examensarbete. 

  Den metod som används för att få reda på åsiktsskillnader mellan fackmän och 

allmänhet är i form av en enkätundersökning. För att kunna ta fram olika förslag på 

nybyggnation i en äldre bebyggelse studerades olika tomter som skulle kunna passa 

för förtätning och uppfylla de aspekter som anses vara viktiga för undersökningen. 

Den tomt som valder modifierades. En situationsplan ritas upp och utifrån denna 

utformas och ritas planer samt enkla fasadritningar. Därefter illustreras förslagen. 

Dessa används till enkäten där de kan väljas som bäst respektive sämst 

nybyggnadsförslag. Enkäten delas ut i en pappersversion och en nätbaserad version, 

dessa samställs sedan i flertalet diagram. Den urvalsgrupp som deltog i enkäten var 

allmänheten och fackmän inom byggnadsvård, arkitektur och gestaltning av 

byggnader, byggkonstruktion och övrigt inom byggsektorn.  

  Totalt svarar 236 stycken på enkäten. Resultatet av enkäten presenteras i form av 

diagram och analyseras. Likheter och skillnader granskas, detta jämförs med C. 

Sternudds resultat och diskuteras agående värderingskriterier som skala och färg. 

Likheter och skillnader mellan de olika urvalsgrupperna presenteras samt egna 

reflektioner. 
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Summary 
 

  The city is constantly changing, buildings are demolished and new ones are raised. The 

older buildings that are valuable for the future might be sidelined. If the historical values 
of these are not considered, they can lose their original expression. 

  The purpose of this work is to answer the question "How new development 

constructions should be designed in old building environment?" The goal is to determine 

whether professionals and the public have different views on this using a questionnaire. 

New constructions in older existing urban areas are often creating discussions and 

disputes on proper design. It seems that the public does not always agree with the 

architects on what is to be created and made in these places. 

  Examples that have spurred discussions about new constructions in the older 

environments are presented in the report. Catharina Sternudds doctoral thesis has been an 

inspiration for the report's work. Her dissertation, "Images of the town - the aesthetic 
value of an urban type" from 2007 raises similar issue as this thesis. 

  The method used to determine differences between the professionals and the public in 

the form of a survey. In order to develop various proposals for new construction in old 

building environment various pieces of land were studied that could be suitable for 

densification and fulfil the aspects considered important for the study. The site chosen 

was modified. A site plan was constructed, and based on this simple plans and elevations 

were drawn. The proposals were then illustrated and these were then used in the survey 

where they can be selected as the best and worst new building proposals. The 

questionnaires were handed out as both a hard copy and an on-line version and were then 
summarized in charts.  

  The sample group participating in the survey were; the public and professionals in 

building conservation, architecture and design of buildings, building construction and 

other construction. 

  In total, 236 persons participates in the survey. Results of this are presented in the form 

of graphs and are analyzed. Similarities and differences have been examined, this was 

then compared with C. Sternudds results and discussion concerning valuation criteria’s as 

scale and color. Similarities and differences between the sample groups were presented 

and as well as their own reflections. 
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Abstract 

  Hur bör en ny bebyggelse utformas i äldre bebyggelse? Svaret på denna fråga ska 

rapporten undersöka. Samt visa om det finns skilda åsikter av nybyggnation i 

befintliga kulturhistoriskt värdefulla miljöer, mellan olika grupper av människor. 

Catharina Sternudds doktorsavhandling har varit en inspiration för rapportens arbete. 

Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp från 2007 tar upp 

liknande frågeställning som detta examensarbete.  

  Den metod som används för att få reda på skillnader mellan fackmän och allmänhet 

är i form av en enkätundersökning. Illustrerade förslag på nybyggnation i en äldre 

miljö tas fram för att användas i enkäten där bästa och sämsta förslag kan väljas. 

Utifrån de data undersökningen resulterat i görs en sammanställning i diagram. 

Värderingskriterier såsom skala och färg undersöks och jämförs med C. Sternudds 

resultat. Skillnader mellan åsikter mellan de olika urvalsgrupperna diskuteras. 

Slutsats av dessa samt egna reflektioner presenteras. 

 

  Hänsyn, byggnadsanpassning, värderingskriterier, byggnadsvård, arkitektur, åsikter.   
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Förord 

  Äldre byggnader är något som vi funnit tycke för och som är viktiga att ta hänsyn 

till. Många äldre byggnader rivs eller hamnar i skymundan då det ska uppföras 

nybyggnationer. Detta berör och engagerar vi oss i. Finns det något sätt att få dessa 

byggnader att vara kvar, och fortsätta ha sin rätt till sitt ursprungliga estetiska uttryck 

samtidigt som det ska kunna byggas nytt? Hur bör en nybyggnation i äldre 

bebyggelse utformas? Nytänkande modern arkitektur tillsammans med äldre 

bebyggelse fungerar på vissa ställen men inte andra, varför är det så?  Finns det något 

generellt som gör dess anpassning sämre eller bättre? Vi är nyfikna på vad människor 

tycker angående hur viktigt det är att bevara vår äldre bebyggelse. 

  Vår tanke var därför att en undersökning kring skillnader mellan olika grupper 

kunde vara intressant. 

  Förhoppingen med arbetet är att få andra att känna att vår äldre bebyggelse är viktig 

att bevara för framtiden. 

  

 Tack till våra handledare Samuel Palmblad, Mats Elgström samt övrig personal på 

Lbe- Arkitektkontor för stöd och vänligt bemötande.  
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1.Introduktion 
  Staden är under ständig förändring, det rivs byggnader och det byggs nytt. 

Den äldre bebyggelsen är värdefull för framtiden och kan komma att hamna 

i skymundan. Tas inte hänsyn till dess kulturhistoriska värden kan de förlora 

sitt ursprungliga uttryck. 

  Rapportens enkätundersökning skall visa om det eventuellt finns skilda 

åsikter om nybyggnation i äldre miljöer mellan olika grupper av människor. 

Analys och jämförelse av deras åsikter skall ske med avseendena av deras 

varierande kunskaper inom bland annat arkitektur, byggnadsvård. Resultatet 

av undersökningen kan eventuellt vara till hjälp när fackmän skall justera 

sina bedömningar för att få bättre acceptans eller vara mer medvetna om sina 

val av nybyggnation i kulturhistoriskt känsliga miljöer. 

 

1.1 Bakgrund 
  Städer är under ständig utveckling, det har byggts nytt under alla olika 

tidsperioder. Ibland för att det har brunnit ner hus men även för att man helt 

enkelt har rivit befintliga byggnader för att ge plats åt något nytt och 

modernare. I städer kan man se många olika stilar och åldrar på byggnader 

som ska försöka samspela, alla har varit moderna på sin tid. Detta skapar en 

blandning av gammalt och nytt i stadsbilden. Blandad bebyggelse kan skapa 

diskussioner till exempel när något modernt byggs i nära anknytning till 

äldre bebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild1 tagen på äldre byggnad år 1965 
 i Karlshamn  

 

 

 

 

 
         Bild2 tagen på ny byggnad på samma plats år 

1965 i Karlshamn 

                                                
1 C.Sternudd, 2007, s 45 
2 C.Sternudd, 2007, s 45 
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1.2 Syfte och mål 

  Vid nybyggnationer i äldre befintliga stadsmiljöer skapas ofta diskussioner 

och tvister om lämplig utformning. Det tycks som om allmänheten inte alltid 

är överens med arkitekter om vad som ska skapas och byggas på dessa 

platser. Syftet med detta arbete är att besvara frågan ”Hur bör ny bebyggelse 

utformas i anslutning till äldre bebyggelse?” Målet är att utreda om fackmän 

och allmänhet har olika uppfattning om detta. Med hjälp av en 

enkätundersökning. Undersökningen i denna rapport jämförs med resultatet 

som Catharina Sternudd fått fram i sin avhandling ”Bilder av småstaden – 

om estetisk värdering av en stadstyp från 2007.”  
 

Delmål 1 

 Ta fram olika förslag i olika stilar på byggnation i äldre miljö, bland 

annat:  

 ett exempel som påminner om de omkringliggande 

byggnaderna 

 ett modernt som sticker ut 

 något som liknar nybyggnation, typiskt 2000-tal 

 
Delmål 2 

  Jämföra framtagna exempel mot varandra genom en enkätundersökning. Få 

utlåtande från fackmän och allmänhet om vilket alternativ de anser passar 

bäst respektive sämst in i miljön. 

 
Delmål 3 

 
  Sammanställa enkäten till ett resultat för att se om det finns skillnader 

mellan fackmän och allmänhet samt även olika åsikter inom olika 

ålderskategorier. 

Jämföra resultatet med Catharina Sternudds avhandling. 

 

1.3 Frågeställning:  
 

  De frågor som undersökningen har fokuserat på är: 

 

 Finns det någon skillnad mellan vad personer som är 

yrkesverksamma inom arkitektur, byggnadsvård, byggteknik och 

allmänhet tycker passar in i en äldre befintlig miljö? 

 Är det någon skillnad mellan ålderskategorierna angående tycke och 

smak. 
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1.4 Avgränsningar  

 I projektets undersökning har fiktiva byggnader använts för att kunna 

skapa olika fasader. 

 Arbetet begränsas till att ta fram enkla ej fullständiga plan och 

fasadritningar för att lättare kunna skapa verklighetstrogna fasader 

utifrån dessa. Planritningen ska dock stämma med Svensk standard. 

Illustrerade fasader kommer att vara det viktigaste som ska 

framhävas i undersökningen så enbart den yttre miljön kommer att 

redovisas. Dessa fasader är enbart utformade för 

enkätundersökningen, de kommer inte att ha någon 

verklighetsanknytning till någon befintlig plats. 

 En enkel situationsplan tas fram för att visa varför en infart genom 

husets fasad är nödvändig och fungerar. Med denna tydliggörs att 

parkeringsyta får plats på innergården. 

 Enkätundersökningen kommer endast att belysa om skillnader i 

tycke och smak finns mellan fackmän och allmänhet, samt om det är 

någon skillnad i ålderskategorier. 

 Inga konstruktionslösningar kommer att tas fram. 
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2. Teori 
 

  I detta kapitel berörs bakgrundsteori av förtätning, samt exempel som 

skapat diskussioner kring nybyggnation i äldre miljö. En doktorsavhandling 

av Catarina Sternudd har varit en inspiration för rapportens arbete. Hennes 

avhandling, ”Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp” 

från 2007 tar upp liknande frågeställning som detta examensarbete.  

 

2.1 Förtätning 
 

  Under 60-talet gjorde bilen sitt ordentliga intåg. Detta medförde att man 

kunde förflytta sig både billigt och enkelt mellan platser. Bilen skapade även 

problem i den äldre stadsbebyggelsen, man började riva mycket av den 

ursprungliga stadskärnan och byggde istället nya förorter. Man har sedan 

fortsatt att bygga städerna glest och på stora ytor. Genom att hushålla med 

marken genom förtätning, kan man stärka både hållbarheten och stadens 

värde.
3
 För att dagens städer ska kunna fungera och vara hållbara i framtiden 

krävs att stadskärnan förtätas. Genom förtätning kan staden fortsätta att ha 

sina olika funktioner samlade och det varierande utbudet som en stad 

innehåller kan då vara tillgängligt för fler.
4
  

Det krävs en förvaltning och utveckling av dagens städer för att få till en 

hållbar stadsutveckling. Detta i form av att ta vara på kulturhistoriska 

byggnader som ska skyddas men även att ta vara på delar av staden som 

ännu inte har klassats som kulturhistoriska byggnader.
5
 

 

 

2.2 En byggnad från Landskrona som skapat debatt 
 

  I en artikel i tidskriften Arkitekten nr 11 årgång 

2009 kan man läsa om ett bostadshus i centrala 

Landskrona som skapat debatt. Huset är ritat av 

arkitekterna Jonas Elding och Johan Oscarsson 

arkitektfirman Elding Oscarson ansvarig byggherre 

är Ulf Bengtsson Skånebygg. Huset skiljer sig från 

omgivningen som består av äldre traditionella 

byggnader på en av de äldsta gatorna i Landskrona. 

Man har inte tagit upp några detaljer från 

kringliggande hus. Fönstren har en annorlunda 

placering samt olika storlekar i jämförelse med de 

äldre byggnaderna. Däremot har man tagit upp den       
       Bild6 på huset i Landskrona  

                                                
3 E. Ullstad, Hållbar stadsutveckling år2008 s.33 
4 E. Ullstad, Hållbar stadsutveckling år2008 s.25 
5
 E. Ullstad, Hållbar stadsutveckling år2008 s.20 

6 www.eldingoscarson.com/ 2012-04-18 
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vita färgen samt nockhöjden som finns representerad i området.  Den som 

har övertygat politikerna i Landskrona att våga satsa på detta projekt är 

Örjan Ekström som är pensionerad stadsarkitekt samt antikvarie. Han gör ett 

uttalande i Artikeln om detta projekt: 

”Gatan är en av de äldsta i Landskrona. Men att bryta något gammalt med 

något nytt är inget konstigt. Det är viktigt att de tillägg som görs avspeglar 

sin tillkomstid. Det är skillnad på att inspireras av sin omgivning, vilket är 

fallet här, och att härma densamma. Det senare är mindre intressant” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild7 på huset i Landskrona 

 

  Arkitekterna själva säger att detta projekt har till största delen handlat om 

rumsliga kvaliteter och inte så mycket stil. Huset i sig är inte så stort, det är 

byggt i tre våningar med ett stort högt rum med övriga våningar som 

avsatser. På innergården finns även ett kontor som man kan se genom 

entrénsglasdörrarna. Det finns inget annat hus på gatan med glasdörrar och 

detta ska då enligt arkitekterna bidra till gatans öppenhet. ”Den vita färgen 

tillför en känsla av lätthet när man står nära huset, trots att det är murat”, 

säger Jonas Elding”
8
 

 

  Denna byggnad fick mottaga Landskronas byggnadsnämnds stadsbyggnad-

pris 2009. Med motiveringen: ”Byggherren och arkitekterna har visat stort 

mod och skicklighet genom att addera en modern byggnad i en 

kulturhistoriskt laddad miljö. Den nya byggnaden, i minimalistisk stil, 

skakar om betraktaren och öppnar våra ögon för hur modern arkitektur – 

när den är som bäst kan berika vårt boende och den byggda miljön”. 

                                                
7 www.eldingoscarson.com/ 2012-04-18 
8 Arkitekten /11/november 2009 s.14-15 

 

http://www.eldingoscarson.com/portfolio/townhouse/2.htm
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Byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström säger: ”Det är roligt att få 

dela ut pris där man inte varit rädd att öppna upp för modern arkitektur i 

äldre miljö. Byggnadsnämnden har fått stor uppmärksamhet för att vi 

vågade ta ett beslut som detta, ett beslut som kan ses som banbrytande. Fler 

initiativ av detta slag välkomnar vi i framtiden”.9
  

 

 

 
Bild10 visar huset i Landskrona 

 

  Detta hus i Landskrona har skapat debatt, man kan i ett senare nummer av 

tidningen Arkitekten/01/2010 läsa om vad arkitekten Jörgen A Lorenzen 

anser om detta. Lorenzon menar att det finns något som heter byggnads-

tradition och byggnadskultur, och tycker att arkitekterna som ritat detta hus 

är helt omedvetna om vad detta är. Han menar även att de helt avviker från 

den skånska byggtraditionen. Lorenzon ställer sig en fråga vem som äger det 

offentliga rummet? Om det är arkitekterna, byggherren eller allmänheten 

som passerar huset dagligen. Han anser även att den kubiska formen på 

huset helt strider mot den äldre gatubilden. 11
 

 

  

                                                
9 Byggnadsnämndens stadsbyggnadspris 2009 Landskrona (2012-04-17) 
10 www.eldingoscarson.com/ (2012-04-18) 
11 Arkitekten/01/2010 s.57 

http://www.eldingoscarson.com/portfolio/townhouse/4.htm
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2.3 Exempel från Växjö 
 

  På Västergatan i centrala Växjö finns ett typexempel på ett infill-byggnad i 

en känslig bebyggelse. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bild12 på infill-byggnad i Växjö 

 

 

 

  Här har ett helt annat material använts än de omkringliggande 

byggnaderna. Den nya byggnaden är helt byggd i trä och glas medan det 

befintliga huset gjorts i tegel med puts och är i jugendstil från tidigt 1900tal. 

Stilen är helt avvikande från omkringliggande byggnader. De äldre husens 

detaljrikedom och den nya kubens enkelhet. Färgen och skalan är däremot 

inte så avvikande. Fastighetsägaren Joachim Widerstedt från företaget 

HusQben uttalar sig så här på Sveriges radios hemsida.”Dels är jag 

intresserad av trä. Dessutom är ju Växjö en trästad. Så valet var inte svårt. 

Att bygga i gammal stil var inte alternativt. Vi har inte kunnandet i dag att 

bygga hus på samma sätt som man gjorde förr. Då är det bättre att bryta 

helt och bygga ett hus som gör den skönhetsupplevelsen mycket större, säger 

Joachim Widerstedt.” 13 

 

                                                
12 E. Sandgren, 2012-05-21 
13 www.sverigesradio.se 2012-05-21 

http://www.sverigesradio.se/
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2.4  En artikel om Catharina Sternudds avhandling  
 

  I en Artikel från tidskriften Byggnadskultur nr 4/2007 nämns en 

avhandling som skapat debatt och uppmärksamhet både inom 

byggbranschen, kommuner och media. 

  

 Författaren till denna avhandling är doktoranden Catharina Sternudd. Hon 

vill med sin avhandling visa att bostadsområden som byggs i traditionell stil 

med en förebild av småstaden, inte värderas lika högt av arkitekter som hos 

allmänheten som lättare tar till sig detta. Avhandlingen bygger på hennes 

egna uppfattningar av förändrandet av miljön i hennes barndomsstad 

Karlshamn. ”Varje gång jag kom tillbaka hade stadsmiljön förändrats på 

något sätt. Eftersom jag kände miljön började jag reflektera över tankarna 

bakom förändringarna. Jag blev nyfiken på hur de upplevdes av 

Karlshamnsborna själva. Vilka miljöer tyckte de om och vilka upplevde de 

som mindre lyckade?” Dessa tankegångar var Catharinas utgångspunkt och 

satte start på hennes avhandling. ”Jag trodde att min studie skulle visa att 

människor var ganska ointresserade av skönhetsaspekten på stadsmiljön. 

Framför allt trodde jag att ungdomar skulle ha motsatta värderingar 

jämfört med äldre. Jag hade väntat mig att miljonprogrammets byggnader 

skulle upplevas som coola av många under 25. Men så var det inte alls!” 

Undersökningen visade att Karlshamnsborna var fästa vid de äldre husen, 

men tyckte även om nybyggda hus i äldre stil. Catharina letade efter andra 

liknade studier och upptäckte att resultatet från hennes undersökning stämde 

väl överens med andra internationella studier inom miljöpsykologi. 

Allmänheten tycker om det småskaliga användandet av naturmaterial, färger 

och formspråket som påminner om den äldre byggnadstraditionen. Däremot 

bland stadsplanerare och arkitekter är det funktionalistiska och det strama 

modernistiska som i stora drag förespråkas. I artikeln nämns att 

arkitektstudenter runt om i världen skolas in i vad som är vackert. Enligt den 

fackmannamässiga uppfattningen ska man i nya byggnader kunna återspegla 

vilken tidsepok byggnaden är uppförd i och här skulle man aldrig använda 

sig av ordet idyll. På frågan vad man kan göra för att minska skillnaden 

mellan fackmän och allmänhetens åsikter, svarar Catharina: ”Jag tror att vi 

som lärare behöver värna och vårda varje arkitektstudents estetiska 

erfarenheter och uppfattningar så att den mångfald som syns vid 

antagningen inte slätas ut och förbyts i en homogenitet. Men det är inte lätt! 

Arkitekturundervisningen innebär – möjligen oundvikligt – ett moment av 

smakfostran”
14

 

 

  
 

 

 

                                                
14 Byggnadskultur nr4/2007 
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2.5 Catharina Sternudds avhandling  
 

  Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp från 2007 är en 

doktorsavhandling som tar upp liknande frågeställning som detta 

examensarbete.  

 

  I Catharinas avhandling tas upp att det förekommer livliga debatter i media 

där lämpligheten av att ta upp äldre stilar och detaljer vid nybyggnation 

ifrågasätts av arkitekter och kulturskribenter. Man vill hellre se att 

nyuppförda byggnader ska spegla den tid de är uppförda under, medan 

lekmän anses vara de som uppskattar den äldre arkitekturen i en småstad.
15

 

Avhandlingens största frågeställning är ”Vad är det som gör den nya 

småstadsmässiga bebyggelsens estetiska uttryck å ena sidan så omtyckt och 

å andra sidan så kontroversiell?”.
16

  

 

  I avhandlingen hänvisas det till olika miljöpsykologiska undersökningar 

som genomförts i flera olika länder. Det är dock inte säkert att 

undersökningarnas resultat kan överföras till Svenska förhållanden, eftersom 

det som folk föredrar varierar mycket mellan olika kulturer.
17

 En av 

undersökningarna som tas upp i avhandlingen behandlar vad folk föredrar 

vad gäller utseende på objekt. Där konstateras även att människor oftast 

föredrar utseende och former som man tidigare sett och känner igen istället 

för nya okända former och utseenden. Enligt undersökningen tycker man om 

ett föremål bättre när man sett föremålet flera gånger, man påverkas även 

om man ser ett objekt omedvetet.
18

 I en annan undersökning som tas upp, 

påvisas en skillnad mellan arkitekters värdering av historisk bebyggelse och 

lekmäns bedömning av samma bebyggelse. Arkitekternas värderingar 

grundar sig mer på att byggnaderna är stilrena och tidstypiska, vilket 

lekmännen inte fäster så stor betydelse vid. Däremot har skicket på 

byggnaden mindre betydelse för arkitekten än för lekmannen. I 

undersökningen menas att arkitektens värderingar styr och allmänheten har 

lite inflytande.
19

  

 

  Ytterligare en undersökning visar att det för allmänheten inte spelar så stor 

roll om historisk bebyggelse är äkta eller bara ser gammal ut. Historisk 

betydelse hos en byggnad upplevs dock som ett plus. Eventuellt beror detta 

på att i historiska byggnader har mer omsorg lagts på fasaderna.
20

 I ännu en 

undersökning påvisas att när lekmän själva bygger väljer de att använda sig 

av den äldre byggnadskulturen som inspiration.
21

  

 

                                                
15 C.Sternudd 2007 s.13,14 
16 C.Sternudd 2007 s.15, 171 
17 C.Sternudd 2007 s.120 
18 C.Sternudd 2007 s.111 
19 C.Sternudd 2007 s.119 
20 C.Sternudd 2007 s.114 
21 C.Sternudd 2007 s.115 
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  2001 genomförde Stadsmiljörådet en undersökning tyckomhus.nu där 

allmänheten fick rösta på kommunens bästa hus. I undersökningen visar 

allmänheten att den föredrar byggande med historiska förebilder framför 

moderna byggnader med till exempel helglasade fasader.
22

  

 

  När allmänheten får tycka om arkitektur är det som får lägst betyg oftast 

stora komplex från 60-70talet. Det man inte tycker om är enformighet och 

mörka, dova färger, typ exempel på detta är miljonprogrammets områden. 

Hur man tror att det är att bo i byggnaden påverkar hur fin man tycker att 

den är. Rivning av äldre bebyggelse kan också påverka upplevelsen av den 

nya huset, eftersom man känner saknad av den gamla byggnaden som 

ersatts.
23

 Catharinas avhandling identifierar ett problem där arkitekterna har 

fundamentalt andra utgångspunkter vid nybyggnation, än vad allmänheten 

har. Arkitekterna anser att man ska avspegla sin tid eller vara nyskapande, 

samt ha en pådrivande roll i hur samhället utvecklas.
24

 Avhandlingen 

påvisade skillnader mellan lekmän och arkitekters uppfattning när det gällde 

utseende och stilar på byggnader. Det kan sammanfattas i följande tabell.  
 

Tabell 2.1         

Arkitekter Värderingskriterier Lekmän 

Pastisch* är tabu Autencitet Pastisch* bejakas 

stora strukturer, 

enhetlighet 

Skala småskalighet, variation 

enkelhet, renhet, förfining Detaljering detaljrikedom, hantverk, 

dekor 

vitt, grått, svart Färger ljusa kulörer, falurött 

puts, betong, tegel, stål, 

glas 

Material trä, tegel, inte betong 

nytt formspråk Formspråk traditionellt formspråk 

modernistisk Stil traditionell 

idémässig, associativ 

referens 

referenser för anpassning visuell referens 

Tabell25 2.1 värderingsskillnader mellan lekmän och arkitekter  

 

*Pastisch – tar inspiration och detaljer från äldre byggnader. 

 

Skillnader på traditionell och modern stil 

  Med en byggnad som är byggd i traditionell stil avses att den är uppförd i 

en liknande stil som de omkringliggande husen. Moderna byggnader tar inte 

upp några detaljer från äldre kringliggande bebyggelse, utan följer istället 

moderna värderingar för vad som är tilltalande.
26

  

                                                
22 C.Sternudd 2007 s.115 
23 C.Sternudd 2007 s.120 
24 C.Sternudd 2007 s.163 
25 Tabell ur C.Sternudd 2007 s.173 
26 C.Sternudd 2007 s.22 
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3. Metod 
 

  I detta kapitel redovisas vilken metod som användes för att få möjliggöra syftet på 

skillnader i åsikter mellan fackmän och allmänhet. En enkätundersökning gjordes. För 

att kunna göra denna togs olika förslag fram på nybyggnation i en äldre bebyggelse. 

Därför studerades olika tomter som skulle kunna passa för förtätning och uppfylla 

de aspekter som ansågs vara viktiga för undersökningen. Den urvalsgrupp som 

deltog i enkäten är allmänheten och fackmän. Då undersökningen vänder sig till 

en stor grupp människor är det till största del en kvantitativ metod. Genom att 

lämna möjlighet för öppna kommentarer innebär det ännu högre tillförlitlighet. 

Relativt stort antal respondenter svarade vilket medförde underlag för god 

reliabilitet. 

 

3.1 Urval 
 

      3.1.1 Urval tomt 
 

  Inledningsvis undersöktes olika platser i Växjö som skulle kunna ligga till 

grund för enkätundersökningen. Till den valda tomten togs fram olika 

nybyggnationsförslag och i enkäten ställdes dessa mot varandra som bästa 

respektive sämsta nybyggnadsförslag. Den valda tomten uppfyllde de 

aspekter som satts upp som viktiga för uppgiften.  

 

 Platsen ska vara i centrala delarna av Växjö då stadskärnan 

innehåller en äldre blandad arkitektur och har en tätare bebyggelse. 

Denna stadsmiljö påverkas av en nybyggnation på grund av 

avstånden mellan byggnaderna. Det angår och engagerar då också 

flera personer än vad ett hus utanför stadskärnan hade gjort. 

 

 Platsen ska innehålla byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla att 

bevara för framtiden och som människor är känslomässigt 

engagerade i så att personer kan ta ställning vad de tycker om olika 

förslag på en nybyggnation. 

 

 Platsen ska ha en småskalig bebyggelse, det vill säga mindre och 

lägre hus, detta för att kunna undersöka om ett storskaligt hus skulle 

påverka valet av förslag. 

 

 Innehålla spännande detaljer som kan tas upp i något av förslagen. 

 

 Tomten ska ha plats för en förtätning. Ett lämpligt tomrum så som en 

gräsplan eller parkering mellan två eller flera äldre byggnader som 

skulle kunna ge plats åt ett mindre flerbostadshus. Alternativt finna 

ett hus mellan två äldre som fiktivt kan tas bort i uppgiften om denna 

tomt ses som bättre lämpad med hänsyn till de föregående 

aspekterna. 
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      3.1.2 Urval undersökningsgrupp 
 

  Då jämförelse görs mellan olika grupper svarar en mängd olika personer i 

varje grupp på enkätundersökningen. Målet är att minst 100 personer skulle 

delta, ju fler desto bättre.  

 

De grupper som undersökas  

 

 Allmänheten 

 

 Fackmän inom arkitektur, gestaltning av byggnader, 

byggkonstruktion, byggnadsvård och övrigt inom byggsektorn.  

 

 Byggstudenter på Linnéuniversitetet. Intressant då detta är 

kurskamrater och framtida fackmän inom byggsektorn. 

 

   Andra aspekter som undersöktes där eventuella skillnader kan finnas är 

kategorin åldersgrupper och kön. 

 

  Enkäter delades ut i pappersformat och internetbaserad version. Allmänhet 

nås genom utdelning på olika arbetsplatser och sociala nätverk på Internet, 

Sunnerbogymnasiet samt Pensionärsuniversitetet. Fackmän nås genom 

utskick via email och pappersformat hos arkitektkontor, länsstyrelser, 

kommuner och byggföretag. Byggstudenter nås via sociala nätverk. 

 

  Undersökningen utgörs i en viss mån av ett ej slumpmässigt urval då olika 

grupper undersöktes. Inom gruppen har däremot slumpen avgjort val av 

undersökningspersoner eftersom utdelning bara har gjorts utifrån 

grupptillhörighet och fackmannamässig titel och inte personkännedom. De 

som svarar kan antas ha mer intresse av byggnadsfrågor då det var frivilligt 

att delta i enkätundersökningen, dock representerar detta ändå gruppen.  

 

3.2 Kvantitativ och  kvalitativ metod: 
 

  Undersökningen är kvantitativ eftersom frågorna till största del är låsta 

samt att undersökningen vänder sig till en stor mängd respondenter.  

 

Dock finns ett utrymme för att lämna mer specifika och utförliga svar vilket 

ger ett visst mån av kvalitativt inslag. Resultatet analyseras också och sker 

enbart inte i tabelluppställning vilket gör arbetet mer kvalitativt. 

 

  På så sätt medför detta att undersökningsmetoden både är kvalitativ och 

kvantitativ. 
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3.3 Validitet  
 

  Då frågorna var tydliga med förutbestämda svar, samt möjligheten att 

lämna mer öppna detaljerade kommentarer ansågs undersökning ha hög 

validitet. 

 

3.4 Reliabilitet 
 

  Beroende på vem som tar fram förslagen som ligger till grund för 

undersökningen och hur dessa presenteras kan detta medföra skillnader i 

svar. Förslagen presenterades på ett så likvärdigt sätt som möjligt. Genom 

att lämna möjlighet för öppna kommentarer innebär det ännu högre 

tillförlitlighet då det handlar om personliga åsikter och värderingar kring 

ämnet. Relativt stort antal respondenter har svarat vilket borde medföra god 

reliabilitet. Fler respondenter hade medfört ännu högre reliabilitet och 

presenterat verkligheten ännu bättre. Upprepas undersökningen får man 

troligen ett liknande resultat. Antalet förslag diskuterades, bland annat att 

utforma alla förslagen i olika skalor samt i olika färger. Det ansågs dock ge 

för många olika förslag att gå igenom i enkäten och skulle troligen resultera 

i färre enkätsvar. Därför valdes istället möjlighet att lämna öppna svar. Det 

vore intressant att undersöka andra teorier, då denna undersökning endast 

jämfördes med Catharina Sternudds avhandling. Eftersom denna stämmer 

väl med syftet på detta examensarbete valdes denna som teoriunderlag och 

som största viktigaste källa.  

 

 

3.6 Hjälpmedel 
  

  De dataprogram som användes för att ta fram förslagen till 

enkätundersökningen är rit- och illustrationsprogram Auto Cad, SketchUp 

med renderingsprogrammet SU podium.  För att administrera enkäten på 

internet användes www.surveymonkey.com och för att sammanställa och 

göra diagram för enkätundersökningen användes Microsoft Excel. 

 

  

http://www.surveymonkey.com/
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4. Genomförande 
 

  I detta kapitel beskrivs hur tomt valdes som stod till grund för 

enkätundersökningen och genomförandet fram till sammanställning av de 

insamlade enkätsvaren. Hur tomten modifierades och ritades upp som en 

situationsplan. Utifrån denna ritades planer och enkla fasadritningar och 

därefter ritades förslag i illustrationsprogram. Dessa användes till enkäten 

där de kunde väljas som bäst respektive sämst nybyggnadförslag.  Denna 

delades ut som pappersversion och nätbaserad version och samställdes 

sedan i diagram. 

 

4.1 Val av tomt 
 

  Inledningsvis undersöktes tomter som uppfyllde de krav vi satt upp som 

viktiga för undersökningen. Se stycke 3.1.1 Urval tomt. 

  Den tomt som valdes ligger mitt i centrala Växjö, Sandgärdsgatan 3b. Här 

finns två mindre hus av äldre karaktär vilka har ett högt kulturhistoriskt 

värde som ska bevaras. Tomten har ett lämpligt rum mellan husen som är 

lagom stort för ett mindre flerbostadshus. Därför ansågs denna som lämplig 

för undersökningen. 

 

 

4.2 Uppritning  
 

  För att undersökningen inte skulle förknippas med den verkliga platsen 

utan endast ge en generell grund för undersökningen ritades dessa upp och 

modifierades sedan något. Undersökningen skulle inte ha betydelse för vad 

personer i Växjö tycker att den specifika platsen ska användas till utan 

endast handla om åsikter kring själva syftet med undersökningen. Husen 

spegelvändes och tomten ändrades något för att passa bättre till uppgiften. 

Detta påverkade inte analysen negativt då den inte påverkade utformning på 

nya och gamla fasader. 

  

  För att kunna ta fram förslag på bästa sätt letades kort fakta kring området 

och husen upp. Samställd fakta om husen och området, se bilaga 1. 

Kartunderlag bilaga 2, fastighetsförteckning och äldre fasadritningar bilaga 

3 söktes upp på Lbe arkitektkontor, lantmäteriet, byggnadsnämnden. 

 

  Då en karta för området var färdigritad, gjordes en situationsplan för 

tomten, se bild nästa sida, rätt skala på situationsplan, se bilaga 4. Detta för 

att få en övergripande bild över dess funktion så att infart, entré, parkering 

och hus fungerar och får plats och gav undersökningen en mer verklig bild. 

Entrén skulle placeras på innegården då det fungerade bättre med husen 

jämte som även de har entréerna placerade på innegårdarna. På så sätt gav de 

en helhet längst med gatan och kunde anpassas bättre i fasadförslagen som 

togs fram. 
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Bild27 situationsplan.  

 

  När en övergripande plan var bestämd med bland annat huskroppens 

storlek planerades och ritades byggnadens insida och planlösningar upp. 

Detta för att ge mer verklighetstrogna förslag och underlätta 

fönstersättningen. På entréplanet finns en trerums- och en enrumslägenhet 

samt infart till baksida, entrén och parkering. På andra och tredje plan ritades 

en tvårummare och en trerummare. För en eventuell inskjuten takvåning 

med terrass ritas två tvårummare. Planlösningarna togs fram och följer 

Svensk Standard * så att tillgänglighetskraven följs på ett bra sätt, se bilaga 

3 för synliga betjäningsytor*. Sovrummen placerades mot den tysta sidan, 

innegården. På grund av att dessa inte bör ligga mot en väg på grund av 

buller från trafik.  

 

*Svensk Standard, Ett hjälpmedel för att uppfylla de tillgänglighetskrav som Svensk lag kräver.  
*Betjäningsytor, Den yta som krävs för att uppfylla tillgänglighetkrav runt möbler, fast inredning och 

passager m.m. Dessa streckas på ritningar och ligger som ett släckt lager i ritningsprogrammet.  

                                                
27 Bild, E. Sandgren, A. Widroth, 2012 
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För att få in så mycket ljus som det går försöktes huset hållas så smalt som 

möjligt. Vardagsrummet har ljusgenomsläpp från fönster från båda håll. 

Köket placerades i kontakt med vardagsrum och matplats. Toaletterna 

placerades vid anslutning till entrén där även dessa fick ljusinsläpp från 

fönster och placerades på samma plats i samtliga våningar. Se bild nedan 

samt för rätt skala, se bilaga 5. 

 

Bild28 Planlösningar plan1, 2 och 3  

                                                
28 Bild på planlösningar, E. Sandgren, A. Widroth 
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  Med planlösningen som utgångspunkt ritades preliminära och förenklade 

fasader upp. Se bild nedan, samt med rätt skala på fasadritningar, se bilaga 

6. Både planlösning och fasadritningar användes som hjälp och grund för 

skissandet när de olika förslagen togs fram. Plan och fasadritningar kan 

omarbetas och ändras något så att de passar de olika förslagen bättre. Mindre 

valmöjligheter begränsade och gjorde det lättare för utformning. Detta 

arbetssätt gjorde det lättare för att få realism och trovärdighet i förslagen.  

 

 

 

Bild29, Förenklade och preliminära fasadritningar  

som visar en ungefärlig fönsterplacering. 

 

                                                
29 Bild på fasadritningar, E. Sandgren, A. Widroth 
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4.3 Utformning av förslag  
 

  De förslag som togs fram till enkätundersökningen är ett traditionellt, i 

gammal stil som tar upp detaljer från de båda äldre befintliga husen. Ett 

annat förslag i modern stil som sticker ut och skiljer sig från de äldre husen 

togs också fram. Dessa förslag har en betydande roll för själva rapporten och 

undersökningen. Detta för att få så många människor som möjligt att reagera 

och berätta sin bild av vad de tycker passar in i miljön. Några andra förslag 

som inte är lika skarpt moderna eller traditionella utan lite mer diffusa i stil 

och tids typ togs också fram. 

 

  Värderingskriterier såsom skala, detaljering, färger, material och stil är 

några begrepp som undersötes och jämfördes med Catarina Sternudds 

resultat se tabell 2.1.  Hur viktigt folk tycker dessa aspekter är i förhållande 

till de äldre husen. Genom att ta fram förslag som skiljer sig från de 

intilliggande husen i skala och färg. Och sedan be dem fylla i vad de vill 

ändra och kommentera, få reda på vad de har för åsikt om hänsyn och hur 

detta skall tas och på vilket sätt. Samtliga husen i förslagen är utformade lite 

högre än de befintliga. Detta för att se om skalan är något som skulle 

kommenteras. Färgen på de flesta av husen valdes som bleka och ljusa likt 

de befintliga husen. Dock beslutades att sätta en mörkare och starkare färg 

på ett av förslagen för att se om det är något som skulle gillas eller inte. De 

moderna husen utformades endast med tanken på något extremt, stora 

glaspartier och fria uttryck medan de traditionella gjordes med de äldre 

husen som inspirationskälla och förgrund. 
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4.3.1 Presentation av förslag 

Förslag 1: 

   

  Ett trevåningshus i tre delar där en del av fasaden består av träpanel och två 

delar i puts. Med detta förslag kunde uppdelningen av fasader undersökas 

och därmed intrycket av en mindre skala. Träpanelen, spröjs och takfot 

inspireras av det befintliga huset på ett modernare vis. Ljus färgsättning. 

Förslag 2: 

  

   Modernt hus i tre våningar och en takvåning, fasader i puts och små 

trädetaljer. Ett förslag som är likt den stilen av bostadshus som byggs i dag 

och som skiljer sig från befintliga husen. Ljusgrå färgsättning med en vit 

takvåning.  
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Förslag 3: 

 

  Trevåningshus i klassisk stil med träpanel, smyckad med trädetaljer. Med 

inspiration från befintliga hus, fönstren är placerade symetriskt utifrån 

möjlighet av planlösningen. Taklutning, fönster, frontespis och kolonner har 

likheter med det vänstra huset. För undersökningen mycket intressant då det 

är en äldre utformning och eventuellt ses som pastisch. Höjden på husen är 

liksom de andra förslagen i större skala än de befintliga husen. Panel i 

ljusgul färgton. 

 

Förslag 4: 

 

  Modernistiskt trevåningshus med takvåning, vit putsfasad och detaljer i 

klara färger. Detta skiljer sig radikalt från de befintliga husen. Åsikter kring 

ljust, vitt hus i stora fyrkantiga betongblock undersöks.  
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Förslag 5: 

 

  Trevåningshus i puts med två olika nyanser av orangebrunt. Mörkare hus 

som skiljer sig från de befintliga husen i färg. Moderna fönster i svart färg. 

Taket har annan lutning och består av svartmålad plåt. Detta förslag är 

viktigt för undersökning kring färgval. 
 

Förslag 6: 

 

  Trevåningshus, modernare tappning av klassisk stil, fasad med stående och 

liggande träpanel. Annan fönstersättning och panelutformning än det 

traditionella. Detta liknar men skiljer sig ändå från de befintliga husen. För 

undersökningen är detta intressant om förslaget anses vara pastisch eller 

inte.  
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4.4 Enkätutformning 
 

  När förslagen var klara och uppritade sammanställdes enkäten. 

Enkäten är lättförståelig och gick snabbt att svara på så att så många som 

möjligt ville medverka i undersökningen. Enkla svar med kryssfrågor togs 

fram. Frågorna togs fram med stöd av teorin. 
  

     4.4.1 Enkätfrågor 
 

  För att på ett lätt sätt svara på ålder, kön och grupptillhörighet 

presenterades dessa frågor först i enkäten. Se nedan:  

 
 

 

Ålder  Kön   

□ 16-25  □ kvinna 

□ 26-35  □ man 

□ 36-65 

□ 65+ 

 

Arbetar du eller har arbetat inom: 

□ arkitektur/gestaltning av byggnader  

□ konstruktion av byggnader   

□ byggnadsvård 

□ övrigt inom byggsektorn 

□ nej 

 

 

Studerar du inom: 

□ Arkitekt/ byggnadsingenjör/byggnadsutformning 

□ nej 
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  Efter  att de olika förslagen visats med illustrationer och en kort 

beskrivning av husens material och stil, kommer följande frågor: 

 
1a. Vilket alternativ tycker du bäst om?  (Sätt ett kryss i rutan framför det valda alternativet) 
□ Alternativ 1 

□ Alternativ 2 
□ Alternativ 3 
□ Alternativ 4 
□ Alternativ 5 
□ Alternativ 6 
 

1b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt val?   
□ Det påminner om de omkringliggande byggnaderna 
□ Det ser modernt ut 

□ Det sticker ut  
□ Färgval 
□ Annat ___________________________ 
 

1c. Om du fick ändra en sak på ditt valda alternativ. Vad skulle du vilja ändra? 
□ Andra fönster 
□ Annan höjd på huset 
□ Färgval 

□ Annat___________________________ 
 
2a. Vilket alternativ tycker du sämst om?  (Sätt ett kryss i rutan framför det valda alternativet) 
□ Alternativ 1 
□ Alternativ 2 
□ Alternativ 3 
□ Alternativ 4 
□ Alternativ 5 

□ Alternativ 6 
 

2b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt val? 
□ Det påminner för mycket om de omkringliggande byggnaderna 
□ Det ser för modernt ut 
□ Det sticker ut för mycket 
□ Färgval 
□ Annat ___________________________ 

 

3. Hur viktigt tycker du det är att en byggnad ska ta hänsyn till omgivningen vid nybyggnation? 
(ringa in ditt alternativ) 
Inte viktigt 1             2             3              4             5             6             7              8             9            10  
mycket viktigt 
 

Är det något du vill kommentera?_________________________ 

 

  En pappersenkät utformades och en Internetbaserad enkät gjordes via ett 

konto på www.surveymonkey.com.  Dessa skickades ut till det tänkta 

urvalet enligt stycke 3.1.2 Urval undersökningsgrupp. 

För att se komplett utformad enkät se bilaga 7 för pappersenkät, se bilaga 8 

för Internetbaserad enkät. 

 

 

 

http://www.surveymonkey.com/
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4.5 Sammanställning enkät 
 

  När tillräckligt svarsunderlag var insamlat sammanställdes dessa data och 

analyserades. Diagram gjorde resultatet överskådligt för samtliga 

enkätfrågor. 

Sammanställning av de mest relevanta och intressanta kommentarer 

sammanställdes och analyserades i resultatet. 
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5. Resultat och analys 
 

  Resultat och analys av enkätundersökning presenteras i form av diagram 

och analyseras. Likheter och skillnader granskas. Detta jämförs med C. 

Sternudds resultat och diskuteras i kapitel 6. Diskussion och slutsats. 
 

 

5.1 Fördelning inom urvalsgrupper 
 

 

Tabell 5.1 Fördelning av kön på svarande av enkätundersökningen 
 Kvinna Man Summa 

Fackmän 
Arkitektekter                       62st                                                                
Byggkonstruktion                 8st 
Byggnadsvård                   17 st 
Övrigt inom byggsektorn  17 st 

51 53 104 

Allmänhet 69 40 109 

Byggstudenter 16 7 23 

Totalt    236 

 

 

 

 

 

Diagram 5.1 Fördelning antal i urvalsgrupper 
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  Undersökningen jämför fackmän och allmänhet.  

Alla som inte svarar nej på frågan nedan, räknas som fackmän. Alla som 

svarar nej räknas som allmänhet. 
 

Arbetar du eller har arbetat inom: 

□ arkitektur/gestaltning av byggnader  

□ konstruktion av byggnader   

□ byggnadsvård 

□ övrigt inom byggsektorn 

□ nej 

 

  Som byggstudenter räknas de som svarat 

Arkitekt/byggnadsingenjör/byggnadsutformning på frågan: 

 

Studerar du inom: 

□ Arkitekt/ byggnadsingenjör/byggnadsutformning 

□ nej 

 

  Då enkätundersökningen visar att svaren sammanfaller stort mellan 

byggstudenter och allmänhet har dessa två urvalsgrupper sammanförts till 

gruppen allmänhet. Detta exemplifieras i diagrammet 5.1 nedan, som jämför 

svaren på fråga 1a mellan byggstudenter och allmänhet. 

 

 

 

Diagram 5.2 Visar skillnader mellan byggstudenter och allmänhet på fråga 1a 

Vilket alternativ tycker du bäst om?  

 

 
 

  Detta diagram visar att skillnaderna inte är så stora mellan byggstudenter 

och allmänhet. Med tanke på att byggstudenter är en liten grupp motiverar 

detta att byggstudenterna i fortsättningen sätts in i gruppen allmänhet.  
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5.2 Enkätresultat uppdelat mellan fackmän och allmänhet 

 

5.2.1 Bästa förslag på nybyggnation 
 

 
                       Alternativ 1                                Alternativ 2                Alternativ 3 

 

 

 

 

 
           Alternativ 4                 Alternativ 5               Alternativ 6 

 

 

 

 

 

 
  

Diagram 5.3 Visar svar på fråga 1a. Vilket alternativ tycker du bäst om?  

 
 

  Allmänheten föredrar alternativ 3 och i andra hand kommer alternativ 6 

samt alternativ 1. Fackmän har som första val alternativ 1och i andra hand 

alternativ 3. De alternativ som avviker mest mellan fackmän och allmänhet 

är alternativ 3 och 4. I alternativ 4 ser man tydligt att fackmän i betydligt 

högre grad än allmänheten föredrar en utstickande modern byggnad. I 

alternativ 3 som nästan hälften av allmänheten har som första val får bara en 

fjärdedel av fackmännens röster. Samtliga tre alternativ 1, 3 och 6 är 

inspirerade av gammal stil men ändå olika stilar.  

  

 Sammanfattning: Fackmän föredrar modernt i större utsträckning än 

allmänheten. Medan allmänhet föredrar när byggnaden är utförd i en äldre 

traditionell stil som påminner om de omkringliggande byggnaderna. 
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Diagram 5.4 Visar svar på fråga 1b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val? 

 

 
 

 

Allmänheten tittade mest på att det påminner om de omkringliggande 

byggnaderna. Medan fackmännen valde att lämna kommentarer på annat i 

andra hand av att byggnaderna påminner om de omkringliggande.  

 

Sammanfattning: Troligen tycker fackmännen på grund av sin kunskap inom 

ämnet att frågeställningen är mer komplex än allmänheten. 
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Diagram 5.5  visar svar på fråga 1 b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val (av bästa alternativ)? Uppdelat i samtliga alternativ hos allmänheten. 

 

  
 

  De bästa valda alternativen hos flertalet av allmänheten har valts p.g.a: 

 

Alternativ 1:  Det påminner om de omkringliggande byggnaderna. 

Alternativ 2:  Det ser modernt ut. 

Alternativ 3:  Det påminner om de omkringliggande byggnaderna. 

Alternativ 4:  Det sticker ut och annat (se tabell 5.2) 

Alternativ 5:  Annat (se tabell 5.2) 

Alternativ 6:  Det påminner om de omkringliggande byggnaderna. 
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Diagram 5.6  visar svar på fråga 1 b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val (av bästa alternativ)? Uppdelat i samtliga alternativ hos fackmän. 

 

 
 

  De bästa valda alternativen hos flertalet av fackmän har valts p.g.a: 

 

Alternativ 1:  Annat (se tabell 5.2) 

Alternativ 2:  Annat (se tabell 5.2) ,det ser modernt ut och det sticker ut. 

Alternativ 3:  Det påminner om de omkringliggande byggnaderna. 

Alternativ 4:  Annat (se tabell 5.2), det sticker ut 

Alternativ 5:  Annat (se tabell 5.2) 

Alternativ 6:  Det påminner om de omkringliggande byggnaderna. Annat (se  

tabell 5.2) 
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Tabell 5.2    Visar sammanställning av de mest relevanta, intressanta och 

överrepresentativa kommentarer på svarsalternativet annat under fråga 1b. Vad 

tittade du mest på när du gjorde ditt val? Samtliga kommentarer kan läsas i 

bilaga 9. 

 

 

 Fackmän Allmänhet 

Alternativ 1 Skalan, anslutningen till 
omkringliggande. Detta 

alternativ är i en modern 

tappning med anknytning till 
omkringliggande byggnader. 

Anpassningen, harmonin till 
omkringliggande byggnader 

Alternativ 2 Viktigt att skalan 

harmonierar. Byggnaden ska 

spegla samtiden och anpassas 
i färg. 

Det är fint och estetiskt att blanda 

gammalt och nytt men med motta 

(får inte sticka ut för mycket) 

Alternativ 3 Byggnadsstil som passar 

omgivningen. 
Hus som tilltalar och passar in i 

omgivningen. 

Alternativ 4 Speglar vår tid, bryter av 

ordentligt.  
Ska vara antingen modernt 

eller se ut som omgivande 

hus. 

Färgval och utformning, passar 

med de andra byggnaderna 

Alternativ 5 Modern byggnad men 
anpassat 

Bästa kombinationen av modernt 
med hänsyn till omgivningen. 

Alternativ 6 Det sticker ut men är ändå 
ingen pastisch. 

Smälter in och knyter ihop de 

befintliga byggnadernas olika 

stilar 

Passar in och det påminner om 
omkringliggande byggnaderna 

men med en modernare stil. 
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Diagram 5.7 Visar svar på fråga 1c. Om du fick ändra en sak på ditt valda 

alternativ. Vad skulle du vilja ändra? 

 

 
 

   

Det mest framträdande för allmänheten är färgval. Fackmännen har däremot 

lämnat betydligt fler kommentarer under valet annat. 

I andra hand för både allmänhet och fackmän kommer alternativet annan 

höjd på huset.  

 

  Sammanfattning: Viktigt för allmänheten är färgval samt skala, medan 

fackmän lämnar andra kommentarer samt att skalan anses viktig.  

 
 

 

  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Andra fönster Annan höjd på 
huset 

Färgval Annat 

Fackmän 

Allmänhet 



 

 

Introduktion         Teori Metod Genomförande 
Resultat och 

Analys 
Diskussion och 

Slutsats 

 

33 

Emma Sandgren och Anna Widroth 

 
 

Tabell 5.3    Visar sammanställning av de mest relevanta, intressanta och 

överrepresentativa kommentarer på svarsalternativet annat under fråga 1c: Om 

du fick ändra en sak på ditt valda alternativ. Vad skulle du vilja ändra? 

Samtliga kommentarer kan läsas i bilaga 10. 

 

 

 Fackmän Allmänhet 

Alternativ 1 Andra materialval, tydligare 
sockel, annan 

detaljutformning. 

 

Höja sockeln, andra fönster, flytta 
entréer till framsidan. 

 

Alternativ 2 Mer markerad samt högre 
sockel. 

Hushöjd, fönstersättning 

 

Fönster, hushöjd 

Alternativ 3 Sockeln följa gatan, 
fasadutformning, modernare 

utformning, färgval tak. 

Sockel i stil med huset jämte. 

Alternativ 4 Tydligare sockel, fler fönster. 

Formen inte helt optimal men 
den mest moderna. 

 

Dämpade svala färger runt 

fönstren. 

 

Alternativ 5 Färg och fönstersättning Annan panel 

 

Alternativ 6 Inga runda fönster! Fönsterform i mitten 

Färgen på taket 
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5.2.2 Sämsta förslag på nybyggnation 
 

 

Diagram 5.8 Visar svar på fråga 2a. Vilket alternativ tycker du sämst om?   

 

 
 

  

 Allmänheten tycker tydligt att alternativ 4 är sämst, medan fackmän valt 

alternativ 5. Fackmän tycker sämre om alternativ 3 och 6 jämfört med 

allmänheten. För alternativ 1 är det jämt mellan fackmän och allmänhet. 

Fackmän har en större spridning på svaren än allmänheten. 

 

  Sammanfattning: Mer än hälften av allmänheten tycker sämst om alternativ 

4 som är ett uttalat modernistiskt hus. Det andra som väcker ogillande hos 

allmänheten är alternativ 5 som också är i modern stil men i mörk 

färgsättning. Största andelen fackmän ogillar alternativ 5, troligtvis på grund 

av färgsättning. På de övriga alternativen är spridningen mer jämn mellan 

fackmännen. 
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Diagram 5.9 Visar svar på fråga 2b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val? 

  

 
 

  Allmänheten tittade mest på att det såg för modernt ut eller att det sticker ut 

för mycket, följt av färgval. Medan fackmännen har valt att lämna 

kommentarer under annat följt av att det sticker ut för mycket. 

 

  Sammanfattning: Fackmännen tycker inte att det är en så stor nackdel att 

det ser så modernt ut vilket däremot allmänheten gör. På samma sätt som i 

fråga 1b ger fackmännens ämneskunskap troligen en större benägenhet att 

lämna kommentarer under annat. 
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Diagram 5.10  visar svar på fråga 2b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val (av sämsta alternativ)? Uppdelat i samtliga alternativ hos allmänheten. 

 

 
 

  De sämsta valda alternativen hos flertalet av allmänheten har valts p.g.a: 

 

Alternativ 1:  Färgval. 

Alternativ 2:  Det sticker ut för mycket. 

Alternativ 3:  Det påminner för mycket om de omkringliggande 

byggnaderna, annat (se tabell 5.4) 

Alternativ 4:  Det ser för modernt ut, det sticker ut för mycket. 

Alternativ 5:  Färgval, det sticker ut för mycket 

Alternativ 6:  Annat (se tabell 5.4) 
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Diagram 5.11  visar svar på fråga 2b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt 

val (av sämsta alternativ)? Uppdelat i samtliga alternativ hos fackmän. 

 

 
 

    

Det sämst valda alternativet hos flertalet av fackmännen har valts p.g.a: 

 

Alternativ 1:  Annat (se tabell 5.4),färgval och det sticker ut för mycket. 

Alternativ 2:  Annat (se tabell 5.4) 

Alternativ 3:  Annat (se tabell 5.4) 

Alternativ 4:  Det sticker ut för mycket, det ser för modernt ut. 

Alternativ 5:  Annat (se tabell 5.4), färgval och det sticker ut för mycket. 

Alternativ 6:  Annat (se tabell 5.4) 
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Tabell 5.4  Visar sammanställning av de mest relevanta, intressanta och 

överrepresentativa kommentarer på svarsalternativet annat under fråga 2b: Vad 

tittade du mest på när du gjorde ditt val? Samtliga kommentarer kan läsas i 

bilaga 11. 

 

 Fackmän Allmänhet 

Alternativ 1 Tråkiga fasader, ingen 

karaktär 

 

Det ser konstigt ut 

 

Alternativ 2 Modernt men inte tillräckligt 

djärvt. 

Skalan  
Varken material, skala eller 

stil anknyter till det 

befintliga. 

 

Nytt + tråkigt 

Sterilt 

 

Alternativ 3 Pastisch, arkitektur bör 

spegla vår tid inte svunnen 

tid. 
Nytt hus ska vara nytt inte 

efterapa något gammalt. 

 

För stort för den typen av hus 

Alternativ 4 För få karaktärsdrag som 
ansluter till befintlig 

bebyggelse 

 

Passar inte in i omgivningen 
 

 

Alternativ 5 Fasadutformning, färgval, 
detaljer, skala 

Färgval, skala 
 

Alternativ 6 Pastisch som inte hör hemma 

här. 
Ingen egen stil, fel 

proportioner 

 

Det påminner för mycket om de 

omkringliggande byggnaderna 
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5.2.3 Hänsyn till omgivning 
 

Diagram 5.12 Visar svar på fråga 3. Hur viktigt tycker du det är att en byggnad 

ska ta hänsyn till omgivningen vid nybyggnation? 

 

 
 

  Fackmän anser det mycket viktigt att man ska ta hänsyn. Men menar 

troligen inte samma sak som allmänheten, vilket visas av kommentarerna  

till under-sökningen. Allmänheten har lite mer spridning i vad de anser är 

viktigt med hänsyn. Både allmänhet och fackmän tycker att det är viktigt 

med hänsyn vilket man kan se att majoriteten av båda kategoriernas svar 

ligger på 7 eller över. Man kan också konstatera att ingen tycker att den 

omgivande byggnationen ska ignoreras, eftersom alternativ 1 och 2 inte har 

valts. 

 

  Sammanfattning: Både allmänhet och fackmän tycker det är viktigt med 

hänsyn till omgivningen. 
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5.2.4 Övriga kommentarer 

 
Övriga kommentarer på enkätundersökningen  

  Uppdelade på fackmän och allmänhet. Sammanställning av de mest 

relevanta, intressanta och överrepresentativa är presenterade nedan, 

samtliga kommentarer kan läsas i bilaga 12. 

   

Fackmännens övriga kommentarer: 

 Anpassning handlar om höjder, volymer, material, färger, relationen 

till intilliggande öppna ytor etc.  

 Att ansluta i befintligt bebyggt äldre kvarter kräver genomtänkta 

lösningar.  

 För att varsamt ansluta en byggnad betyder inte att bygga pastisch 

utan analysera vilka karaktärsdrag som är viktiga för kvarterer. 

 Ta hänsyn är inte det samma som att kopiera, byggnaden ska kunna 

stå för sig själv.  

 Hänsyn är inte samma sak som likadant utan att göra något som är 

genomtänkt och unikt för varje plats.  

 Ta hänsyn är mycket viktigt men betyder inte att ha samma utseende 

eller stil. Det kan handla om byggnadshöjd, proportioner, att huset 

livar med befintliga. 

 Hänsyn till omgivningen är obligatorisk, men på ett försynt vis skall 

byggnaden signalera sin tid. 

 

Allmänhetens övriga kommentarer: 

 Allt ska samspela mer, i nya bostadsområden får allt se ut som 

alternativ 4. Men bredvid gammeldags hus ska det byggas något 

liknande. 

 Anser att det är olika hur viktigt det är beroende på vart byggnaden 

befinner sig. På en gata mitt i ett samhälle spelar det mindre roll hur 

huset ser ut, ligger det däremot centralt eller vid en park bland många 

äldre byggnader så spelare det stor roll. 

 Man kan blanda olika stilar men det är mycket som påverkar om det 

blir bra eller inte, ex. Färgval, modernt/allmoge/lantligt, detaljer som 

fönster och dörrar spelar stor roll. 

 Intressant om det finns växlingar mellan olika fasader, men det får 

inte heller gå till överdrift. 

 Det bör smälta in i omgivningen.  
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5.3 Enkätresultat i åldersgrupper 

 
5.3.1 Skillnader mellan åldersgrupper inom fackmän 

 
Diagram 5.13 Fördelning åldersgrupp fackmän 

 
Totalt antal fackmän 104 stycken 

 

Diagram 5.14 Visar svar på fråga 1a. Vilket alternativ tycker du bäst om? Per 

åldersgrupp fackmän 
 

 

 

  Om man tittar på alternativ 4 som är väldigt modernt, ökar procentsatsen 

med åldern, medan alternativ 6 som är en modernare pastisch gillas mer av 

åldersgruppen 16-25. Den största åldersgruppen inom fackmän är 36-65, i 
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denna grupp ser man en spridning över både alternativ 1 och 3 som 

representerar en byggnad som liknar de omkringliggande, samt alternativ 4 

som är det moderna alternativet. Den äldre gruppen över 65 tycker bättre om 

alternativ 1,2 och 5 som är en blandning av modernt och traditionellt. 

Eftersom antalet är litet inom åldersgruppen 65+ (antal 7st) så är det svårt att 

dra någon slutsats om denna åldersgrupp, detta gäller även för den yngsta 

åldersgruppen 16-25 (antal 9st). 

 

  Sammanfattning: Åldersgruppen 36-65 föredrar i mycket liten utsträckning 

modernistisk stil i jämförelse med åldergruppen 26-35. 
 

 

Diagram 5.15 Visar svar på fråga 2a Vilket alternativ tycker du sämst om? Per 

åldersgrupp fackmän 
 

 
 

 

  Åldersgruppen 16-25 har alternativ 4 samt 5 som är bland de moderna valts 

som de alternativ som tycks sämst om. Alternativ 1,2 och 3 har en jämn 

fördelning inom denna åldersgrupp. 

Åldersgruppen 26-35 har den största andelen alternativ 5 som sämsta val, 

följt av en jämn spridning i alternativ 2,3 och 4, medan alternaiv 6 och 1 har 

den minsta andelen. 

Inom åldersgruppen 26-35 tycker den största andelen sämst om alternativ 5 

följt av en jämn spridning på övriga alternativ. 

Åldersgruppen 65+ gillar inte alternativen 2,4 och 5 som är de mer moderna 

alternativen. Eftersom det är få svarande i den yngsta och den äldsta gruppen 

så är resultaten för dessa grupper svåra att jämföra med de två andra 

åldersgrupperna. 

 

  Sammanfattning: Ogillandet varierar inte så mycket med åldern för 

fackmännen. 
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5.3.2 Skillnader mellan åldersgrupper inom allmänheten 
 

Diagram 5.16 Fördelning åldersgrupp allmänhet  

 
Totalt antal allmänhet 132 stycken 

 

Diagram 5.17 Visar svar på fråga 1a. Vilket alternativ tycker du bäst om? Per 

åldersgrupp allmänhet 

 

 

  Här är väldigt tydligt att alternativ 3 är det alternativ som samtliga 

åldersgrupper har i första hand. I åldergruppen 36-65 är det mer än 65% som 

valt alternativ 3 därefter har de alternativ 6 och 1, de moderna alternativen 

saknas nästan helt i denna åldersgrupp.  

Sammanfattning: Åldersgruppen 36-65 föredrar i större utsträckning 

traditionell stil i jämförelse med övriga åldersgrupper.  
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Diagram 5.18 Visar svar på fråga 2a. Vilket alternativ tycker du sämst om? Per 

åldersgrupp allmänhet 

 

 
 

  Här syns tydligt att alternativ 4 är det alternativ som valts i första hand av 

samtliga åldersgrupper inom allmänheten som det sämsta alternativ. I övrigt 

ligger det tämligen jämt över åldersgrupperna. 

 

  Sammanfattning: Ogillandet är jämnt över åldersgrupperna. 
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5.4 Enkätresultat uppdelat mellan arkitekter och övriga fackmän 
 

 

Tabell 5.5 visar fördelning av fackmän 
Arkitekter  62 

Arbetar inom byggnadsvård  17 

Arbetar med konstruktion av byggnader  8 

Arbetar med övrigt inom byggsektorn  17 

Totalt antal fackmän  104 

 

 

 

 

Diagram 5.19 Visar svar på fråga 1a Vilket alternativ tycker du bäst om? 

arkitekter jämfört med övriga fackmän 
 

 
 

 

  Till övriga fackmän räknas de som svarat att de arbetar inom 

byggnadsvård, arbetar med konstruktion av byggnader samt arbetar med 

övrigt inom byggsektorn. 

Den största andelen övriga fackmän har alternativ 3 och 1som bästa val. 

Följt av alternativ 2, 4 och 6.  

Arkitekterna har den högsta andelen på alternativ 1 följt av alternativ 3 och 

4. 

 

  Sammanfattning: Övriga fackmän har en större preferens för pastischer än 

arkitekterna. Arkitekterna har en större preferens på alternativ 4 än övriga 

fackmän. 
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Diagram 5.20 Visar svar på fråga 2a Vilket alternativ tycker du sämst om? 

arkitekter med övriga fackmän 

 

 

 

 

 

  Övriga fackmän har i första valet alternativ 5 därefter alternativ 4 som det 

sämsta alternativet, följt av alternativ 6.  

Bland arkitekterna har mer än 40% valt alternativ 5 som första val, medan 

alternativ 2 och tre ligger strax över 15%. 

Största skillnaderna är på alternativ 2, 3 och 4. 

 

  Sammanfattning: Största skillnaden finns på alternativ 4, vilket visar att 

övriga fackmän ogillar det modernistiska mer än arkitekterna. Medan 

alternativ 3visar att arkitekterna ogillar pastischer i högre grad än övriga 

fackmän. Alternativ 2 ogillas också i markant högre grad av arkitekter än 

övriga fackmän.  
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5.5 Enkätresultat uppdelat mellan arkitekter och allmänhet 

 
 

Tabell 5.6 Visar antal arkitekter och allmänhet 
Arkitekter  62 

Allmänhet  132 

 

 

 

Diagram 5.21 Visar svar på frågan 1a Vilket alternativ tycker du bäst om? 

arkitekter jämfört med allmänhet 

 

 

 

   

Nästan hälften av allmänheten har valt alternativ 3, därefter alternativ 1 och 

6. Alternativ 4 har den minsta andelen allmänhet.  

Den största andelen arkitekter har alternativ 1 därefter följer alternativ 3 och 

4.  

 

  Sammanfattning: Allmänheten föredrar pastischer i jämförelse med 

arkitekter. 

Arkitekter har en jämnare spridning, har också ett större intresse av 

modernare byggnader än allmänheten. 
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Diagram 5.22 Visar svar på frågan 2a Vilket alternativ tycker du sämst om? 

arkitekter jämfört med allmänhet 

 

 
 

 

  Mer än hälften av allmänheten har valt alternativ 4 som det sämsta, medan 

arkitekter valt alternativ 5 som sämst.  

De alternativ som därefter har den största skillnaden är alternativ 2 och 3 

samt alternativ 6. 

 

  Sammanfattning: Allmänheten ogillar modernistisk stil i större utsträckning 

än arkitekter. Arkitekter ogillar pastischer samt har valt alternativ 5, 

troligtvis på grund av färgsättning vilket kan utläsas i deras kommentarer. 

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

Alternativ 
4 

Alternativ 
5 

Alternativ 
6 

Arkitekter 

Allmänhet 



 

 

Introduktion         Teori Metod Genomförande 
Resultat och 

Analys 
Diskussion och 

Slutsats 

 

49 

Emma Sandgren och Anna Widroth 

 
 

5.5 Enkätresultat uppdelat mellan kön inom fackmän och allmänhet 
 

Diagram 5.23  Fördelning svarsfrekvens kön inom fackmän och allmänhet  
 

 
 

   

Fördelningen av män och kvinnor i gruppen fackmän är mycket lika, 

däremot är antalet kvinnor något högre representerade i gruppen allmänhet. 
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5.5.1 Skillnader mellan kön inom fackmän 
 

Diagram 5.24 Visar svar på frågan 1a Vilket alternativ tycker du bäst om?  

Män jämfört med kvinnor inom fackmän 

 

 
 

  

 Männen inom kategorin fackmän föredrar alternativ 3 följt av alternativ 1. 

Kvinnor i kategorin fackmän har alternativ 1 i första val därefter mera jämnt 

mellan alternativen. Största skillnaden är i alternativ 3. 

 

  Sammanfattning: Männen inom kategorin fackmän är mer intresserade av 

traditionell stil än kvinnorna inom samma kategori. I övriga alternativ är det 

mer jämnt mellan könen. 
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Diagram 5.25 Visar svar på frågan 2a Vilket alternativ tycker du sämst om?  

Män jämfört med kvinnor inom fackmän 

 

 

 
 

  

 Männen inom kategorin fackmän tycker sämst om alternativ 4 och 5 medan 

det är mer jämnt mellan övriga alternativ, något mindre i alternativ 1. 

Nästan 50%  av kvinnorna i kategorin fackmän  tycker sämst om alternativ 

5. I övriga alternativ mer jämnt något fler i alternativ 2 och 6. 

 

  Sammanfattning: Männen ogillar modernistisk stil i betydligt högre 

utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna och männen tycker sämst om 

alternativ 5 troligtvis på grund av färgval, vilket kan ses i kommentarerna.  
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5.5.2 Skillnader mellan kön inom allmänhet 
 

 

Diagram 5.26 Visar svar på frågan 1a Vilket alternativ tycker du bäst om?  

Män jämfört med kvinnor inom allmänhet 

 

 
 

 

  Kvinnor inom kategorin allmänheten tycker bäst om alternativ 3 följt av 

alternativ 1.  

Männen inom kategorin allmänheten har alternativ 3 som första val följt av 

alternativ 6. 

Största skillnaden ses på alternativ 1 och 3. 

 

  Sammanfattning: Kvinnor inom gruppen allmänhet föredrar den 

traditionella stilen likaså männen inom denna grupp.  
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Diagram 5.27 Visar svar på frågan 2a Vilket alternativ tycker du sämst om?  

Män jämfört med kvinnor inom allmänhet 

 

 
 

   

Nästan 60% kvinnorna inom kategorin allmänhet tycker sämst om alternativ 

4 i andra valet är det alternativ 5 som väljs. 

Medan övriga alternativ är väldigt lågt representerade som sämsta val till 

exempel alternativ 6 har ingen valt. 

Männen inom allmänheten väljer alternativ 4 som sämsta val följt av 

alternativ 5, övriga alternativ är lågt representerade. 

 

  Sammanfattning: Både kvinnor och män inom allmänheten tycker sämst 

om det modernistiska alternativet. Att alternativ 5 väljs i andra hand av båda 

könen beror troligen på den mörka färgen vilket syns i kommentarerna.
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6. Diskussion och slutsatser 
 

  Resultatet av enkäten kring värderingskriterier som skala och färg jämförs 

med C. Sternudds resultat. Skillnader mellan de olika urvalsgrupperna 

diskuteras, samt slutsats, fortsatt forskning och egna reflektioner. 

 

 
 

 
  Skillnad och likheter mellan fackmän och 

 Allmänheten diskuteras, dessa jämförs sedan  
med Catharina Sternudds tabell 2.1 nedan. 

Se kapitel 2. Teori för mer information av C.S avhandling. 

 

 

Arkitekter Värderingskriterier Lekmän 

pastisch* är tabu autencitet pastisch* bejakas 

stora strukturer, 

enhetlighet 

skala småskalighet, variation 

enkelhet, renhet, 

förfining 

detaljering detaljrikedom, hantverk, 

dekor 

vitt, grått, svart färger ljusa kulörer, falurött 

puts, betong, tegel, stål, 

glas 

material trä, tegel, inte betong 

nytt formspråk formspråk traditionellt formspråk 

modernistisk stil traditionell 

idémässig, associativ 

referens 

referenser för anpassning visuell referens 
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6.1 Diskutera värderingskriterier: 
 

I  jämförelsen med C.Sternudds doktorsavhandling har vi tagit ut arkitekter 

från fackmän, antal arkitekter som svarat är 62 stycken.  

 

Autencitet: 

 

  Allmänheten i stort föredrar en byggnad som efterliknar omgivningen 

medan arkitekter gillar detta i mindre utsträckning. Många arkitekter ser 

pastisch som ogillande enligt angivna kommentarer. 

 

Resultatet överensstämmer med C. Sternudds avhandling.  

 

Skala 

 

 Arkitekter tycker skala är mycket viktigt för hänsyn till omkringliggande 

byggnader. Många svar visar på att byggnads höjd är viktigt, även många 

öppna kommentarer har handlat om skala.  

Allmänheten skulle också valt att ändra hushöjd enligt undersökningen. 

Detta ses alltså som viktigt hos hela urvalet. 

 

  Här skiljer alltså sig resultatet från C. Sternudds tabell 2.1 ovan där det står 

att arkitekter gillar stora strukturer och enhetlighet medan lekmän föredrar 

småskalighet och variation. Både arkitekter och allmänhet vill ta hänsyn till 

skalan och i denna undersökning önskas ett lägre hus än de framtagna 

förslagen. Många har även föredragit förslag 1 på grund av uppdelningen av 

fasadlivet, dock velat minska skalan ytterligare så att den har samma höjd 

som de omkringliggande byggnaderna. 

 

Detaljering 

 

  Inga data tyder på att arkitekter och allmänhet föredrar eller är emot 

detaljrikedom i utformningen och kan därför inte jämföras med C. Sternudds 

resultat. Som helhet har däremot många påpekat fasadutformningen som 

viktig med kommentarer på sockel, fönster med mera. 

 

Färger 

 

  Alternativ 5, med mörk orangebrun färg har valts bort av många på grund 

av just färgen då denna anses som tung och opassande till de 

omkringliggande husen i ljus pastellblå färg och ljusbeige.  

  

  Färgval är svårt att jämföra med C. Sternudds resultat. 
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Material 
 

  Träpanel föredras i enkäten, framförallt av allmänheten. Troligen påverkas 

detta val då det ena befintliga huset har träpanel och de vill att de liknar de 

omkringliggande byggnaderna. Alternativ 1 är valt av både arkitekter och 

allmänhet i stor utsträckning. Denna byggnad har delvis träpanel och detta 

har kommenterats i bägge urvalsgrupper som positivt då det knyter an till de 

befintliga husen på ett modernt sätt. Hade de befintliga husen varit i tegel 

kanske inte trä hade föredragits. Alternativ 4 gillas av arkitekter i större 

utsträckning och detta är en putsad fasad. Detta alternativ väljs inte i samma 

omfattning som bästa förslagsalternativ hos allmänhet vilket i viss mån 

stämmer med C. Sternudds resultat. 

 

Formspråk: 

 

  ”Det kompletterar den övriga bebyggelsen genom att avvika med ett starkt 

eget formspråk.” har en arkitekt skrivit om det modernistiska förslaget. De 

har även skrivit att rytm är viktigt för hänsyn och fasadlivet mot gatan.   

 

  I större utsträckning gillar allmänheten de mest traditionella formspråken 

än arkitekter och stämmer därför till viss del med C. Sternudds resultat. 

 

Stil: 

 

  Fråga 2 a visar att flertalet av allmänheten är emot en modernistisk 

byggnad. I deras kommentarer nämns bland annat att den modernistiska 

byggnaden var opassande i omgivningen. 

arkitekter är däremot mer negativa till den traditionella stilen.  

 

 Detta överensstämmer med C. Sternudds resultat  

 

Referenser för anpassning: 

 

 Arkitekter tycker hänsyn till omgivningen är mycket viktig, allmänheten 

tycker det är nästan lika viktigt. Många arkitekter skriver att det är mycket 

viktigt med hänsyn i kommentarerna, men att det kan innebära olika saker. 

Det innebär inte att härma omgivningen utan att istället tänka på några av de 

föregående aspekter som tagits upp. Skalan ses som en mycket viktig 

parameter bland arkitekterna.  

  Allmänheten har inte lämnat lika många öppna kommentarer, de är ”nöjda” 

med att välja ett i traditionellt byggd stil och påpekar inte att de är negativt 

att härma den äldre arkitekturen i samma grad som arkitekter.  

Arkitekter vill ha mer nytänkande medan allmänhet gillar traditionellt till 

större del.   

 

Detta stämmer överens med C. Sternudds resultat till stor del. 
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6.2 Slutsats: 
 

Sammanfattning av slutgiltigt resultat: 

 

Allmänheten    

 Föredrar traditionell stil.  

 Flertalet gillar pastisch. 

 Skala ska hållas till omkringliggande byggnader och 

tredelat hus gillas av många. 

 Hänsyn är viktigt, inte bryta av för mycket till omgivningen.   

- De tycker det ska smälta in, passa in. För modernt 

förstör harmonin.  

 Detaljer viktiga. 

 Det mörka huset ogillades. 

 Flertalet fördrar träfasad. 

 Inom åldersgruppen 36-65 fördras i större utsträckning 

traditionell stil än övriga åldersgrupper. 

 Inga större skillnader i åsikter beroende på kön har 

påvisats. 

 

 

Samtliga fackmän   

 Har en mer blandad smak och är mer positiva till 

modernistisk stil. 

 Arkitekter föredrar modernistisk stil mer än övriga 

fackmän. 

 Flertalet ogillar pastisch. 

 Skala ska hållas till omkringliggande byggnader och 

tredelat hus gillas av många. 

 Hänsyn är viktigt. 

 Flertalet arkitekter tycker hänsyn är viktigt. 

- Hänsyn betyder något helt annat än att efterlikna 

omkringliggande byggnader.  

Genom skala, färgval, rytm i fasadlivet och relation till 

gatan, fönsterplacering m.m.  

 Detaljer viktiga. 

 Det mörka huset ogillades. 

 Gillar både trä och puts. 

 Åldergruppen 36-65 föredrar i mycket liten utsträckning 

modernistisk stil i jämförelse med åldergruppen 26-35. 

 Män föredrar traditionell stil i något större utsträckning än 

kvinnor. 

 
Undersökningen har resulterat i att skillnader mellan kunniga inom ämnet 

arkitektur, byggnadsvård, byggteknik och allmänhet finns. Att påstå att alla 
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fackmän tycker på ett visst sätt går däremot inte då det finns delade 

meningar inom gruppen.  

 

Hur en byggnad ska utformas finns det inget exakt svar på då det finns 

skilda meningar om detta. Båda grupper tycker det är viktigt att bibehålla 

skalan, däremot är det skillda meningar angående stil. Genom att veta att 

hänsyn är viktigt vid nybyggnation i äldre bebyggelser samt att det finns 

skillnader i åsikter mellan allmänhet och fackmän kan detta ge ökad 

medvetenhet vid val av utformning. 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning: 
 

  Att ta vidare undersökningen till en större statistisk forskning skulle vara 

intressant. Att testa om det finns skillnader mellan olika platser med 

kulturhistoriskt värde. Exempelvis beroende på material eller tidstilar. 

Kanske är det så att vissa tycker att trähus är mer viktiga för hänsyn medan 

tegelbyggnader är lättare att bygga till med fria uttryck? 

 

  Att undersöka om det finns olika skillnader inom yrkesverksamma 

arkitekter skulle också vara en idé på fortsatt forskning. Dessutom hade det 

varit spännande att undersöka hur ansvariga politiker ser på anpassning och 

hänsyn. 

 

  Det hade också varit intressant att undersöka varför människor tycker 

olika? Är det beroende på uppväxt i landsbyggd, intryck från resor, tv med 

mera. Kunskapsnivåer inom färg och form, bygg och arkitektur, mode eller 

är det något mer invecklat och undermedvetet? 
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6.4 Epilog 

 
  Med undersökningen avslutad och erfarenheter kring hänsyn rikare, känns 

frågan ännu viktigare. 

Enligt flertalet önskemål ska en byggnad uppföras helt enligt arkitektens 

idéer eller ska allmänheten, som bor i staden bestämma? Staden är ju ändå 

medborgarnas gemensamma rum och mötesplats.  

Arkitekterna lever ständigt med byggnader i fokus och tacklar dessa frågor. 

De har en utvecklad och analytisk bild av arkitekturen och kanske stormat 

iväg i framtiden medan allmänheten inte hunnit med i samma 

modeutveckling av byggnadsutformning. Är befolkningen trygga med den 

äldre arkitekturen och därför svarar att de tycker det passar? Arkitekter 

analyserar byggnaden och platsen mer och kan kanske inte bara nöja sig med 

en efterapning som är svår att tidsplacera. Det blir kanske helt enkelt inte 

tillräckligt intressant för någon som vill bli inspirerad och berörd som har en 

helt annan referens. En person som dagligen arbetar med färg är det 

antagligen intressant att analysera färgval av byggnader. En person från 

landsbygden kanske tycker storstaden är främmande eller fascineras och 

tycker modernismen är häftig, medan storstadsinvånaren kanske längtar efter 

den röda stugan med vita knutar. Vår stad är en mångkulturell plats där alla 

människor bär på sin egen uppfattning som speglats från erfarenheter, 

uppväxt. 

 

  En byggnad som utformas i gammal stil är kanske ett säkert val att få gatan 

och byggnaderna att passa in och samspela. Men är det verkligen hänsyn när 

det blir svårare att skilja den nutida byggnaden med den hundra år gamla 

arkitekturen? Smälter inte allt ihop och de gamla försvinner? Däremot 

framhävs istället hela känslan i gatan och fasadlivet. Något som inte 

kommenterats är omsorg, vilket borde ses som en viktig del i hänsyn. Visar 

arkitekturen på väl valda material, ett hantverk och små detaljer som visar på 

att någon tänkt till och samtidigt bevarar de befintliga byggnadernas 

ursprungliga uttryck är det hänsynsfullt gjort.  

  Staden kommer att finnas kvar och förändras. De byggnader som görs nu 

kommer i framtiden vara historiska avtryck som visar vår tid. Är det då 

tillräckligt intressant att bygga i liknande stil från en annan tidsepok. Det är 

inte heller en nyhet att efterlikna äldre bebyggelser, inspiration och 

härmningar har alltid gjorts. Inspiration har använts ända från antiken. 

Kanske är det också bara ett mode i sig att efterlikna det som kommer och 

går.  

 

  Allmänheten har rätt att få trivas i sin egen stad och promenera på gator 

och torg utan att provoceras. Alla tycker olika och de som tycker att 

spännande konst och modern arkitektur ska också bli nöjda. Många är vi 

som ska samsas och många är det som vill säga sin sak. Det kanske är lättare 

att klaga och säga vad som är fel än att säga vad som är rätt. Rätt byggnad i 

rätt miljö är en komplex fråga och skiljer sig från den ena och till den andra 

platsen. Men den byggda miljön ska vi vara rädda om, för ett gammalt hus 
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går aldrig att ersätta om det rivs eller förstörs. En riktig platsundersökning 

och omsorgsfullt val av nybyggnation är viktig vare sig den görs med 

härmning av husen, inspiration av dem eller i helt modern tappning. Är det 

harmoni som eftersträvas är det kanske viktigt att hålla skala, färgton och 

former. Är det en spännande plats kanske det tvärtom ska varieras med 

skalan, skapa dimensioner och lekfullhet. Att det i vilket fall som helst är 

viktigt med hänsyn och att det finns skilda åsikter har denna rapport påvisat. 
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 Bilaga 1 
 

Historisk bakgrund om Växjö stad 

 
Växjö som medeltidsstad bestod av ett oregelbundet gatunät. Husen var 

byggda i huvudsak av trä, detta gjorde staden känslig för bränder. Det var 

vanligt i städer uppförd i trä att bränder utbröt och gjorde stor skada, husen 

stod tätt och det var svårt att släcka. Detta orsakade stora materiella skador 

och många äldre stadsbilder försvann. Bränder har härjat även i Växjö där 

delar eller nästan hela staden förstördes bland annat under åren 1570, 1612, 

1649, 1658, 1690, 1696, 1749, 1753, 1799, 1838 och 1843. Branden som 

utbröt år 1658 förstördes stora delar av staden väster om Guldsmedsbäcken. 

Efter denna brand ändrades stadens gatunät från det medeltida oregelbundna 

till ett mer geometriskt rutnät av gator.
30

  

Den senaste stora branden som härjade i Växjö stad skedde år 1843, då 

förstördes 80 utav stadens gårdar. Efter denna brand upprättades en ny 

stadsplan. Men den nya staden efter branden byggdes ändå som en 

traditionell trästad dock sattes bestämmelser angående våningshöjden. 

Bestämmelserna angav en bygghöjd på 16 alnar d.v.s. ca 9,5 m. Man fick 

dock bygga tvåvåningshus av trä men dock endast om man höll sig inom 

detta mått. Tidigare fick bygghöjden uppgå till 20 alnar ca 12m detta enligt 

1838 års byggnadsordning, detta mått möjlig gjorde att uppföra 

tvåvåningshus. Men med de nya bestämmelserna var det med dåtidens mode 

inte tillräckligt med 9,5 m för att bygga tvåvåningsplan. De trähus som 

uppfördes precis efter branden år 1844 byggdes endast som envåningshus. 

Dessa bestämmelser ogillades av borgerskapet som menade att man inte 

kunde uppföra något tvåvåningshus som var tillfredställande inom detta 

mått. Borgerskapet ville därför återinföra 1838 års bestämmelser. Det hände 

inget förrän 1861 då brandstodsbolagets styrelse gick med på en maxihöjd 

på 18 alnar, vilket skulle medföra att man skulle kunna bygga tvåvåningshus 

som var tillfredställande. Med detta kan man förstå varför de båda 

byggnader som använts i detta projekt är uppförda i en respektive två 

våningar.
31

 

 

 

  

                                                
30 Thor, Lars (1976) s.15 
31 Thor Lars (1976) s.17,18,19 
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Fakta om de byggnader som har modifierats och använts för denna 

uppgift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det äldre envånings huset är uppfört 1844, innehåller bostadslägenheter. 

Konstruktionen består av timmer, fasaden består av stående locklistpanel 

som är gulmålad samt vita snickerier. Grunden består av putsad sten och 

taktäckningen är enkupigt rött tegel. Denna byggnad är Växjös enda 

bevarade byggnad av äldre envåningshus i panel. Orsaken till att det är ett 

envåningshus är att det uppfördes enligt de nya reglerna strax efter branden 

1843 (se ovan). Den har inte gjorts om sedan byggtiden, är helt oförändrad 

och befinner sig i en värdefull miljö.
32

 

  

                                                
32 Thor, Lars (1976) s.47 

Bild Från boken: Växjö centrum - Kulturhistorisk byggnadsinventering och 

bevarandeförslag sidan 47 
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Det större huset är uppfört före 1875 och innehåller kontorslokaler i två 

våningar. Husets två våningar blev möjliga att bygga på grund av 

ändringen i maxhöjd 1861 (se ovan). Här består konstruktionen av timmer 

och fasad av revetering med släta fönsteromfattningar i vitt. Grunden är 

gråputsad sten och taktäckningen enkupigt rött tegel. Denna byggnad 

består av fasader som är symetriskt uppbyggda med traditionell 

putsarkitektur. Även denna byggnad ingår i en mycket värdefull miljö.
33

  

 

  

                                                
33 Thor, Lars (1976) s.47 

Bild från boken: Växjö centrum - Kulturhistorisk byggnadsinventering och 

bevarandeförslag sidan 47 
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Enkätundersökning                   Examensa rbete 20 12  
L innéun ive r site tet  

Byggnadsutfo rmn ing , Byggnadsin gen jör  
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Ålder  Kön   

□ 16-25  □ kvinna 

□ 26-35  □ man 

□ 36-65 

□ 65+ 

 

Arbetar du eller har arbetat inom: 

□ arkitektur/gestaltning av byggnader  

□ konstruktion av byggnader   

□ byggnadsvård 

□ övrigt inom byggsektorn 

□ nej 

 

Studerar du inom: 

□ Arkitekt/ byggnadsingenjör/byggnadsutformning 

□ nej 

 

 

Hur bör en ny byggnad se ut mellan de två äldre husen?  

Sex stycken olika förslag har tagits fram till vad som skulle kunna byggas mellan de två äldre husen A och B nedan.  

Ta gärna god tid på dig att studera bilderna innan du svarar på frågorna. 

 

 

A

 A  B

 A  

Bilaga 7 
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Alternativ 1. (Ett trevåningshus i tre delar där en del av fasaden består av träpanel och två delar i 

puts) 
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Alternativ 2. (Modernt hus i tre våningar + takvåning, fasader i puts och små trädetaljer) 
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Alternativ 3. (Trevåningshus i klassisk stil med träpanel, smyckad med trädetaljer) 
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Alternativ 4. (Modernistiskt trevåningshus + takvåning,vit putsfasad och detaljer i klara färger) 
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Alternativ 5. (Trevåningshus i puts med två olika nyanser av orangebrunt) 
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Alternativ 6. (Trevåningshus, modernare tappning av klassiskt stil, fasad med stående och 

liggande träpanel) 
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1a. Vilket alternativ tycker du bäst om?  (Sätt ett kryss i rutan framför det valda alternativet) 

 

 

 

□ 

Alternativ 1          □ Alternativ 2                    □ Alternativ 3 

 

                  

 

□ Alternativ 4          □ Alternativ 5                    □ Alternativ 6 

 

1b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt val?   

□ Det påminner om de omkringliggande byggnaderna 

□ Det ser modernt ut 

□ Det sticker ut  

□ Färgval 

□ Annat ______________________________ 

 

2a. Vilket alternativ tycker du sämst om?  (Sätt ett kryss i rutan framför det valda alternativet) 

 

 

 

□ 

Alternativ 1           □ Alternativ 2                    □ Alternativ 3 

 

                  

 

□ Alternativ 4          □ Alternativ 5                     □ Alternativ 6 

 

2b. Vad tittade du mest på när du gjorde ditt val? 

□ Det påminner för mycket om de omkringliggande byggnaderna 

□ Det ser för modernt ut 

□ Det sticker ut för mycket 

□ Färgval 

□ Annat ___________________________ 

 

1c. Om du fick ändra en sak på ditt valda alternativ. 

Vad skulle du vilja ändra? 

□ Andra fönster 

□ Annan höjd på huset 

□ Färgval 

□ Annat___________________________ 
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3. Hur viktigt tycker du det är att en byggnad ska ta hänsyn till omgivningen vid nybyggnation? (ringa in ditt 

alternativ) 

Inte viktigt   1             2             3              4             5             6             7              8             9            10  mycket viktigt 

 

 

 

 

Är det något du vill kommentera? 

  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vi tackar för ditt svar! 

Vill du vara med i utlottning av biobiljett, skriv ditt namn och telnr på raden nedan. 

Men du får så klart vara anonym. 

 

Namn: __________________________________ Telnr: ____________________________________________ 
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Enkät på surveymonkey.se 

 

 

 
  

A

  A 

B

  A 
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Alternativ 1. (Ett trevåningshus i tre delar där en del av fasaden består av träpanel och två delar i puts) 

 

 Alternativ 2. (Modernt hus i tre våningar + takvåning, fasader i puts och små trädetaljer) 
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Alternativ 3. (Trevåningshus i klassisk stil med träpanel, smyckad med trädetaljer)  

 

 

 

 

Alternativ 4. (Modernistiskt trevåningshus + takvåning, vit putsfasad och detaljer i klara 

färger) 
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Alternativ 5. (Trevåningshus i puts med två olika nyanser av orangebrunt) 

 

 

 

 

Alternativ 6. (Trevåningshus, modernare tappning av klassiskt stil, fasad med stående och liggande 

träpanel) 
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Denna fråga motsvarar fråga 1a i pappersenkäten 

Denna fråga motsvarar fråga 1b i pappersenkäten 
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Denna fråga motsvarar fråga 1c i pappersenkäten 

Denna fråga motsvarar fråga 2a i pappersenkäten 

Denna fråga motsvarar fråga 2b i pappersenkäten 

Denna fråga motsvarar fråga 3 i pappersenkäten 
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Bilaga 9 
 

Samtliga kommentarer på svarsalternativ annat på fråga 1b uppdelat på fackmän 

och allmänhet: 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 1: 

 Byggnad som är enkel, har egen stil, tydligt tak, småskalighet 

 Det ansluter bäst till omkringliggande volymer, tak och områdets 

karaktär 

 Det ger det mest harmoniska intrycket. 

 Det passar 

 Följer skalan i befintligt bäst.  

 Harmoni, utan att vara låst till att vara gammalt. 

 Höjd, placering, nockriktningar, materialval, möjlighet till eget uttryck 

utan att vara ovarsam, mm. 

 Jag gillade inget av förslagen 

 Kombination av tak- och fasadutformning och färgsättning 

 LITEN SKALA 

 Modern tolkning av "gammalt tema", material anknyter till det befintliga 

men tredelningen bryter upp symmetrin. 

 Modernt men ett visst släktskap med grannen 

 Möjlighet till variation 

 Relationen till grannhusen, fasadindelningen, volymerna 

 Rytmen längs gatan 

 Ser mest intressant ut 

 Skala 

 Skala/rytm 

 Skalan 

 Skalan (tredelningen), men även färg/material, och att det öppnar för 

modernt uttryck (vidare bearbetning av fasaden) 

 Tydligt att det är nytt, men i samklang med kringliggande. Samtliga är 

för höga, men förslaget känns ändå inte för dominerande. 

 Volymuppdelning, skala, ej plagiat. 

 Uppkäftigt men ändå välstämt. 

 Skulle kunna vara en modern version av miljön omkring. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 1: 

 Att de har ungefär samma stil som de omkringliggande byggnaderna och 

färgvalet. 

 Det funkar utan att konkurrera ut de gamla husen. 

 Det kvittar om det är modernt eller inte, tyckte helt enkelt detta passade 

in bäst bara 

 Harmoni till gatan 

 Passar till intillliggande bebyggelse men är egenhändig och ger liv åt 

gatubilden. 
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 Harmoni 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 2: 

 Färgval och finstämd produkt av vår tid 

 Höjden på huset var avgörande. Genom terrasserna/balkongerna med en 

inskjuten tredje våning blir det en mjukare anpassning till de befintliga 

husen. Det gör inget att huset sticker ut jämfört med befintliga under 

förutsättning att det har höga arkitektoniska och materiella kvaliteter. 

Arkitekturen och färgval kanske kan jobbas med mera.  

 Skalan harmonierar. Huset står för sitt eget uttryck. 

 Speglar samtiden men anpassar i färg och någorlunda i skala 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 2: 

 Trähusen gjorde att uttrycket blev tråkigt i sin helhet. Det är fint och 

estetiskt att blanda gammalt och nytt men med motta (får inte sticka ut 

för mycket). Valde alternativ 2 för att det var det enda huset som skulle 

kunna passa in i mina ögon då de andra pust/moderna husen hade passat 

sig bättre i ett område med likartade hus inte mitt i stan med tillsammans 

med äldre byggnader. 

 Fasaden är bruten med terass. 

 Modernt (naturlig vid nybyggnad) som ändå smälter in och bra val 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 3: 

 Byggnadsstil passar omgivningen, Tak- och Fönsterdetaljer. 

 Det blir en harmonisk helhet 

 Fasad, volym, takvinklar och estetiskt uttryck 

 Fasadindelning(proportioner), sedan fasadelement och färgsättning 

 helheten, platsen 

 Huskroppens volym och rytmik 

 Skala i förhållande till omgivande hus. Tycker också alt 2 är intressant 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 3: 

 Den typen av hus tilltalar mig och den passar in i omgivningen. 

 Det harmonierar övriga byggnader. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 4: 

 Antingen ska det vara modernt eller så ska det se ut som omgivande hus 

 Arkitektoniskt intressant eller inte 

 Att det skall vara enhetligt och passa med omkringliggande byggnader. 

Det skall vara samma stil på ett ungefär. 

 Bryter av ordentligt och därmed framträder de äldre husen. 

 Det kompletterar den övriga bebyggelsen genom att avvika med ett 

starkt eget formspråk. 

 Det representerar vår tid 

 Det speglar vår tid. stora tillägg görs speglar nutiden, små anpassas till 
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bef byggnad. 

 Ingen pastisch utan arkitektur för vår tid. Skala trappas ner mot befintligt 

hus = viss hänsyn mot befintligt hus 

 Modernt men kan ändå passa in samtidigt som kontrasten gör att man 

även ser intilliggande hus  

 Anpassning till befintlig skala. Nu- och dåtid kombineras harmoniskt 

och speglar en tro på framtiden. 

 Utseende tilltalar mig samt det har en mjukare övergång från det höga 

höjden i mitten till en lägre på sidan, mot en lägre bebyggelse. 

 Det skapar en intressant kontrast i förhållande till de befintliga husen. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 4: 

 Färgval och utformning, passar med de andra byggnaderna. 

 Att det gamla trähuset kom till sin rätt. 

 Smälter in i naturen. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 5: 

 Det är en modern byggnad men ändå anpassat 

 Där finns en rytm som korrospeonderar med befintligt men som talar ett 

modernt språk. Dock tveksam till färgskala 

 Egentligen skulle jag velat se mer av omgivningen för att kunna göra en 

bra bedömning. Volymens form i förhållande till stadsbilden och dess 

uttryck. 

 Ett modernt hus som inte efterapade, men med takform som stämmer 

med omgivningen, Det minst dåliga alternativet! 

 Komposition och variation 

 Volym 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 5: 

 Bästa kombinationen av modernt med hänsyn till omgivningen 

 Det händer något i fasaden 

 Det är annorlunda från den andra byggnaden men passar ändå in. 

 Passar in på ett bra sätt. 

 Blir mest lovande konkurrer ej. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 6: 

 1 volym, 2 sticker inte ut men ändå inte en pastisch 

 Det knyter ihop de befintliga byggnadernas olika stil 

 Hur det smälter in i miljön 

 Omgivning, färgval, arkitekturhistoria 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 6: 

 Att det passar in... 

 Det påminner om de omkringliggande byggnaderna men fönstren gör det 

lite modernare. 

 Det smälter i hop fint 
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Bilaga 10 
 

Samtliga kommentarer på svarsalternativet annat på fråga 1c uppdelat på 

fackmän och allmänhet: 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 1: 

 Entréöppningen och sockel 

 Enkelt förslag behöver hanteras och justeras i detaljer. 

 Håltagningar i fasad, färg, material 

 Flytta entreéöppningen till framsidan. 

 Höja sockeln 

 Jag tror man kan göra en modern byggnad som inte är så klumpig 

 Kunde varit mycket mer vågat i sin form. Saknar koncept och innehåll 

borde synas vad skall det innehålla 

 Lägre  höjd och bättre, öppnare anknytning till gaturummet 

 Material 

 Mittenpartiet(det rosa) känns lite för enkelt eller att det är något som 

fattas, andra fönster vore ett alternativ. 

 Modernare material både fasad- och fönster material 

 Sockeln 

 Studera delning i två volymer, detaljer o material 

 Ta upp linjer i intilliggande fasader: sockel/takfot 

 Tydligare sockel 

 Enhetlig fasad 

 Frågan är om fönstren räcker för dem som ska bo där. 

 Annan detaljutformning (fönster, dörrar, takfot) och mer avvikande 

material. 

 Jobba mer med material och fönster. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 1: 

 Flytta entréer till framsidan 

 Höja sockeln 

 Mittenpartiet (det rosa) känns lite för enkelt eller att det är något som 

fattas.  

 Enhetlig fasad 

 Frågan är om fönstren räcker för dem som ska bo där. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 2: 

 Markera husets sockel mer. Ev. dra in det lite från gatan. 

 Något högre sockelhöjd, mörkare färg på indragen takvåning 

 hushöjd /volymer, fönstersättning 

 rytmik fasad å fönster 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 2: 

 Ingenting, det får absolut inte vara högre tycker inte jag. Det ser bra ut! 
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 Mittenfönster ser lite smala ut, färgen från räven skulle kanske göra det 

lite roligare. 

 Större fönster och roligare balkonger. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 3: 

 Minska sockeln (följ mer gatan) 

 Andra fönster på översta planet till mindre. 

 En mer modern anpassning. Att man ser att det är byggt 2012 utan att ta 

död på omgivningen. Det bästa med 3:an är proportionerna. 

 Fasadindelning 

 Fasadutformning 

 Inte centrera  med höjt mittparti och takkupa bort 

 Kanske tvåplanshus istället? 

 Modernare utformng 

 Färgval tak 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 3: 

 Grunden görs i stil m byggnad A 

 Sätta en till fönsterrad i mitten på huset. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 4: 

 Bottenplan är slutet - I ett stadsmässigt sammanhang skulle jag inte vilja 

ha ett helt slutet bottenplan. Dessutom konstigt med ett jättefönster och 

resten är små "gluggar", förmodligen mycket konstiga lägenheter... 

 En tydligare sockel 

 Fler fönster istället för de små fyrkanterna, gillar det stora 

 färger runt fönster, vet inte om själva formen är den helt optimala men 

den var den mest moderna. 

 Titta på anslutningarna till bef byggnad och göra dom mer uppglasade - 

glasslits. 

 Göra det mer samtida 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 4: 

 Mer dämpade, svala färger runt fönstren 

 Det stora fönstret skulle jag vilja ändra. 
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Fackmännens kommentarer på alternativ 5: 

 Ev. jobba lite till med fönstersättning 

 Färg och fönster 

 Färger, tak och fasad samt burspråken 

 Fönstersättning, göra dem större och huset mer transparent 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 5: 

 Annan panel 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 6: 

 Inga runda fönster! 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 6: 

 Fönsterform i mitten 

 Färgen på taket 
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Bilaga 11 
 

Samtliga kommentarer på svarsalternativet annat på fråga 2b uppdelat på 

fackmän och allmänhet: 

 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 1: 

 För ängsligt förhållningssätt till de andra byggnaderna 

 Gillar blandningen i alternativ 4, alternativ 1 var tråkigt 

 Tråkiga fasader. Ingen karaktär. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 1: 

 Det ser konstigt ut 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 2: 

 Avviker för mycket, utan att ha egen  stil 

 Det känns för generellt 

 Det ser för stort ut 

 Helt fel form i förhållande till grannar. 

 Klumpigt utseende ej anpassat till omgivningen 

 Modernt men inte tillräckligt djärvt och självständigt. 

 Skalan och möjlighet till variation 

 Varken material, skala eller stil anknyter till det befintliga. 

 Volym 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 2: 

 Nytt + tråkigt 

 Sterilt 

 Dystert 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 3: 

 Det är svårt att tidsdatera. förvirrande 

 En pastisch. Arkitektur bör spegla vår tid inte en svunnen. 

 Ett försök att till så stor del anamma annan tidsstil är inget som tilltalar 

mig 

 Försöker vara något det inte är, skall man göra en pastisch så måste man 

anpassa den bättre i skala och detaljer 

 Nytt hus ska vara nytt inte efterapa något gammalt 

 Pastisch 

 Ser för gammalt ut. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 3: 

 För stort för den typen av hus 

 Dominansen över de befintliga husen. 

Tråkigt försök att efterlikna och för blekt. 
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Fackmännens kommentarer på alternativ 4: 

 Bryter rytm fullständigt 

 Fult 

 För få karaktärsdrag som ansluter till befintlig bebyggelse i kvarteret. 

 Volymen är inte så stark i formen. Jag är annars inte emot ett modernt 

tillägg i en traditionell miljö. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 4: 

 Fel byggnad på fel plats 

 Passar inte in i omgivningen 

 För stora fönsterytor 

 Klumpigt 

 Det stör den äldre arkitekturen. 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 5: 

 Det ser så tungt ut på grund av sin mörka färg. 

 Dåligt anpassat i färg, skala, uttryck 

 Fasadutformning 

 Fasadvariationen till trots - en ruvande skugga 

 Främmande takmaterial och fönstersättning 

 Fula proportioner, mörkt 

 Fult och klumpig detaljering 

 Färgval, detaljer mm 

 Helhet 

 Komposition, volym 

 Misslyckat försök att likna omgivningen. 

 Oklar och ointressant gestaltning som inte tillför något 

 Språket, färgsättning, form 

 Såg väldigt tungt ut 

 Är varken modernt eller i gammal stil, känns okonsekvent 

 Hårt och avvikande 

 Alla fel, klumpigt, mörkt, ingen aning om vad det vill vara. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 5: 

 Dystert 

 färgval och höjden 

 Hela huset passar tyvärr inte in, höjd, valt annan kulör, hade passat på 

Teleborg någonstans, allmänt tråkigt hus. 

 För klumpigt 

 

Fackmännens kommentarer på alternativ 6: 

 Att återskapa pastischer blir så platt 

 Det är en pastisch som inte hör hemma där 

 Ful pastisch 



 

 

 

9 

Emma Sandgren och Anna Widroth 

 
 

 Fönstersättning 

 Känns som en pastisch. Utformning av detaljer kommer sannolikt inte att 

hålla samma höga kvalitet som de befintliga och riskerar då att bli en 

dålig kopia. 

 Pastischarkitektur, fönstersättning och -storlek 

 Pastischvarning, ingen egen stil, fel proportioner 

 Det försöker vara något gammalt fast det inte är det. 

 

Allmänhetens kommentarer på alternativ 6: 

 Det påminner för mycket om de omkringliggande byggnaderna 



  
 

Bilaga 12 
 

Samtliga övriga kommentarer på enkätundersökningen uppdelade på fackmän och 

allmänhet: 

 

Fackmännens övriga kommentarer: 

 Anpassningen av nya byggnader till omgivningen handlar inte främst om att likna 

de andra, det handlar om höjder, volymer, material, färger, relationen till 

intilliggande öppna ytor etc. "Infill-hus" av detta slag kan mycket väl representera 

en avvikande arkitektur och ändå ta hänsyn till omgivande bebyggelse. 

 Att "ta hänsyn till" är inte det samma som att "kopiera". "in-fill-byggnader" skall 

även kunna stå för sig själva. Har gjort exakt samma undersökning med 

gymnasieelever, med samma bredd på ombyggnadsförslag och vida syn på vad 

anpassning är. 

 Att ansluta i befintligt bebyggt äldre kvarter kräver genomtänkta lösningar. Att 

varsamt ansluta behöver inte vara att bygga pastisch utan att analysera vilka 

karaktärsdrag som är viktiga för kvarteret och arbeta med dessa. 

 Att ta hänsyn betyder framför allt anpassning av volym och att byggnaden har en 

liknande kommunikation med gatan som befintliga hus, t.ex. nedre fönsterradens 

höjd över gatan, placering av entré osv. 

 Att ta hänsyn till omgivningen är inte samma sak som att kopiera arkitektur och 

material, det handlar mer om att ta hänsyn till skala och karaktär. 

 Det är inte detsamma som att kopiera sin omgivning 

 Det är omöjligt att vara kategorisk. Upplevelsen är en helhet, där intuition väger 

lika tungt som enskilda fysiska parametrar. 

 Det är viktigt, men den behöver inte likna omgivningen för det 

 Frågorna är förenklade, svaren är mer komplexa än vad som kan anges, från 

skala, till volym, kulör, material och inte minst detaljer. 

 Hänsyn är inte samma sak som likadant utan att göra något som är genomtänkt 

och unikt för varje plats 

 Hänsyn till omgivningen är obligatorisk, men på ett försynt vis skal byggnaden 

signalera sin tid 

 I det här 10, alltså mycket viktigt. I vissa fal 1 

 Jag vill veta syftet, frågeställningen och vad ni kommer fram till. Detta intresserar 

mig mycket. Går det att ordna? 

 Med hänsyn innebär främst skala 

 Om det är värdefull bodde man respektera omgivningen men samtidigt kan man 

vara kreativ och göra att den nybyggnaden sticker ut på positivt sätt! 

 Tydlig koncept av hur byggnad ska fungera bör speglas i fasad. 

 Bra undersökning. 

 Man bör titta på hela kvarteret för att få en rätt bedömning. 

 Ta hänsyn, ja. det betyder inte nödvändigtvis att byggnaden behöver anpassa sig 

efter omgivande byggnadselement. komplettera, förstärka, vidimera utan att 

dominera. 

 Viktigt att ta hänsyn, men inte i betydelsen apa efter. Särart är bra. 

 "hänsyn " till omgivningen kan ju betyda olika saker, handlat inte om modernt 

eller likhet 

 "ta hänsyn" kan innebära ett formmässigt modernt hus. Det finns skickliga 



 

  

arkitekter som kan anpassa angränsande hus utan att göra kopior på befintliga 

hus. Att kopiera är inte svaret. 

 Alla kompletterande byggnader syns aningen för uppskalade i relation till 

befintliga 

 Behöver inte alltid innebära att man ska följa omgivningen men här var det en 

kulturhistoriskt värdefull miljö. 

 Bra jobbat! 

 Det fanns inget alternativ med modern utformning med horisontellt betonad 

fönstersättning. 

 Jämför med huset i landskrona som är så avvikande att det nästan försvinner. 

 Svårt att välja 

 Att ta hänsyn behöver inte betyda att det ska likna, ta hänsyn kan man göra på 

andra sätt 

 Att ta hänsyn till omgivningen handlar om helt andra saker än at härma befintlig 

arkitektonisk stil. 

 Att ta hänsyn till omgivningen är mycket viktigt men betyder inte att ha samma 

utseende eller stil. Det kan handla om byggnadshöjd, proportioner, att huset livar 

med befintliga... 

 Det är alltid svårt att anpassa sig till bef. kontext. Det lättaste är att kopiera 

former omkring... Jag tycker att man ska vaga med sin form, men på rätt sätt! 

Undvika konstigheter, förenkla, men visa i dags still. 

 Hänsyn innebär inte pastisch. 

 Hänsyn tas även genom att moderna tillägg adderas. Den äldre byggnaden 

respekteras och framhävs då samtidigt som byggnaders ursprung kan avläsas 

tydligt. Materialval är däremot mkt viktiga. Anpassningen kan vara att man väljer 

äldre fasad mtrl i ny form. 

 Hänsyn till omgivningen skall man alltid ha. Sedan kan man välja en samtida 

lösning och utseende på huset som för en konversation med omgivningen. 

 Ibland kan man anpassa med alt 3 för att det är viktigt just där att bevara 

tidsandan, men oftare är det viktigare att representera vår moderna nutid. Men 

alltid förhålla sig medvetet. 

 Lycka till! 

 Man kan ta lika bra hänsyn till omgivningarna även fast man använder moderna 

material och detaljer. 

 Rolig enkät. Snyggt jobbat! 

 Vad som menas med hänsyn måste diskuteras i varje enskilt fall 

 Även om man gör en modern byggnad mellan gamla hus så bör man ta hänsyn till 

omgivningen, viktigt med materialen och skalan 

 Att förhålla sig och ta ställning till befintliga byggnader är mkt viktigt. 

 Att ta hänsyn utan att huset blir identitetslöst 

 Det är alltid viktigt att ta hänsyn till omgivningen, sen kan omgivningen bestå av 

allt från byggnader till natur 

 En byggnad kan vara modern och sticka ut samtidigt som den tar hänsyn till 

omgivningen. 

 Om jag hade vetat mer om omgivningen så hade även alternativ 4 kunnat vara 

intressant men eftersom både byggnader som flankerar har ett mer klassiskt 

utseende så är det svårt att argumentera för ett väldigt modernt hus. 

 Ofta tittar både arkitekter (och andra i byggbranschen) och allmänheten mycket 

ytligt när man pratar om anpassning. Anpassning handlar om skala, 



 

  

volymförhållanden och en insikt om att bra och omtyckta samhällen bär spår från 

många tider. Vår tid ska också gestaltas och inordnas i samhället. 

 

Allmänhetens övriga kommentarer: 

  

  

 Anpassningen av nya byggnader till omgivningen handlar inte främst om att 

likna de andra, det handlar om höjder, volymer, material, färger, relationen till 

intilliggande öppna ytor etc. "Infill-hus" av detta slag kan mycket väl 

representera en avvikande a 

  

 Att "ta hänsyn till" är inte det samma som att "kopiera". "in-fill-byggnader" 

skall även kunna stå för sig själva. Har gjort exakt samma undersökning med 

gymnasieselever, med samma bredd på ombyggnadsförslag och vida syn på vad 

anpassning är. 

  

 Att ansluta i befintligt bebyggt äldre kvarter kräver genomtänkta lösningar. Att 

varsamt ansluta behöver inte vara att bygga pastisch utan att analysera vilka 

karatärsdrag som är viktiga för kvarteret och arbeta med dessa. 

  

 Att ta hänsyn betyder framför allt anpassning av volym och att byggnaden har 

en liknande kommunikation med gatan som befintliga hus, t.ex. nedre 

fönsterradens höjd över gatan, placering av entre osv. 

   Bra förslag! Träfasaderna faller mig bäst i smaken efter alternativ 1 

  

 hus 1 känns inte lika stort/maffigt som dom andra alternativen. passar därför 

bättre in med befintliga byggnader 

  

 Jag vill veta syftet, frågeställningen och vad ni kommer fram till. Detta 

intresserar mig mycket. Går det att ordna? 

   med hänsyn innebär främst skala 

  

 Tycker att allt ska samspela lite mer. I nya bostadsområden får allt se ut som ex 

alternativ 4 men bredvid gammeldagshus ska det byggas något liknande. 

Speciellt om man pratar centrumkärnor. 

   det var intressant att tänka sig in i situationen! 

  

 Jag tror jag är nöjd, det var ett roligt och intressant formulär. Hoppas ni får det 

hjälp ni vill ha utav detta och misstänker att ni kommer att ha mycket nöje med 

att läsa allas kommentarer. Lycka till i framtiden :) 

   Ni har gjort ett kanon jobb, super fina hus. 

  

 ta hänsyn, ja. det betyder inte nödvändigtvis att byggnaden behöver anpassa sig 

efter omgivande byggnadselement. komplettera, förstärka, vidimera utan att 

dominera. 

  

 Tycker för övrigt att man borde kunna utnyttja taken mer åt dem boende, tex 

gemensamma takterasser, små kolonilotter, pool mm. 

   En trevlig enkät! 

   Nr2 är modernt men passar ändå in 

   Viss hänsyn skall tas måttlighet i höjdskillnad 

  

 Anser att det är olika Hur viktigt det är beroende på vart byggnaden befinner 

sig. På en gata mitt i ett samhälle tycker jag det spelar mindre roll hur huset ser 

ut. Ligger huset däremot centralt eller vid en park eller bland många äldre 

byggnader så spel 

   Det blir ingen harmoni om husen skiljer sig för mycket åt 

  

 Det fanns inget alternativ med modern utformning med horisontellt betonad 

fönstersättning. 

   Eftersom jag är skogsägare vill jag ha byggnader i trä så jag blir av med virke + 



 

  

bra pris 

   Intressant att se hur olika alt påverkar harmonin 

   intressant undersökning! 

  

 Jag tycker att man an blanda olika stilar med det är mycket som påverkar om det 

blir bra eller inte. Ex. färgval, modernt/almoge/lantligt, detaljer som fönster och 

dörrar spelar stor roll. 

   Lycka till! 

  

 Tex finns det bara trähus så tycker jag inte att det passar med ett tegel mitt i, tex 

i en gammal stadsdel 

   Ang. Fråga 3- lite beroende på var 

   Varuhusen i vit marmor är skräckexempel i våra svenska trästäder 

  

 Byggnaden skulle harmoniera mer med omgivningen om den blev ett 

våningsplan lägre 

   Växjö stads arkitekter har inte tagit hänsyn till äldre byggnaders charm 

  

 Gillade också alternativ 1, kunde varit mer variation på höjd och utformning på 

det.. Men fina färger och passar med omgivningen 

  

 Hänsyn tas även genom att moderna tillägg adderas. Den äldre byggnaden  

respekteras och framhävs då samtidigt som bygnaders ursprung kan avläsas 

tydligt. Materialval är däremot mkt viktiga. Anpassningen kan vara att man 

väljer äldre fasadmtrl i ny form. 

  

 det blir intresant om det finns växlingar mellan olika fasader, men de får inte 

heller gå till överdrift 

  

 Var rädd om rymden och ljuset på höjden. Solinsläpp viktigt, grönytor bör ej bli 

skuggade (rekreation) 

   Det bör smälta in i omgivningen. 

  

 En byggnad kan vara modern och sticka ut samtidigt som den tar hänsyn till 

omgivningen. 

  

 snygga förslag där vissa alternativ var bra men hade passat bättre i en annan 

miljö 

   I Sverige är vi alldeles för rädda för färger. Mera färg! 
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