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III 

Sammanfattning 

Arbetet syftar till att ta reda på om det går att bygga fram identitet samt att utforma ett 

förslag till Växjö kommun på bostadsområdet Bäckaslöv som uttrycker identitet.  

För att Växjö kommun ska kunna erbjuda och möta den ökande efterfrågan på både boende, 

handel och andra lokaler har kommunen beslutat att satsa på ett antal stadsutvecklingsprojekt 

och ett av dem är Bäckaslöv. Utvecklingen av Bäckaslöv kommer att pågå i många år och en 

utmaning är att skapa identitet som kan sträcka sig över hela området. Identitet och karaktär 

är två aspekter för att skapa ett välmående bostadsområde. Tanken angående områdens 

identitet handlar om struktur, där strukturen behöver vara unik och igenkännbar. Identiteten 

ska spegla något som är minnesvärt för platsen.  

Ämnet har intresserat Växjö Kommuns projektledare för stadsutveckling, Kristina 

Thorvaldsson. Kvarteret Skärvet som är den första etappen av Bäckaslöv innehåller 

vårdcentral, seniorboende samt bostäder med affärsverksamhet. Kvarteret Skärvet kommer 

därmed besökas av ett flertal människor. Genom en nyskapande utformning av den yttre 

miljön ger examensarbetet ett förslag på hur kvarteret Skärvet kan bebyggas och hur 

Bäckaslöv kan utvecklas i framtiden.   

I teorikapitlet studeras de faktorer som påverkar skapelsen av positiv identitet. Bland annat 

studeras byggnadens utformning, materialval samt ljusinsläpp men också byggnadernas 

omgivande miljö och hur grönområden påverkar människans hälsa. Även samspelet mellan 

byggnader och utemiljön studeras. 

Människans hälsa och trivsel påverkas av utformningen av städer, bostadsområden och 

platser eftersom vi dagligen vistas i miljöerna. Därför är det viktigt att skapa ett 

bostadsområde med positiv identitet. 

 

Förslaget ritas som en visualiseringsmodell över den första etappen Skärvet. 

Visualiseringsmodellen ritas i 3D-programmet Sketchup som är baserat på våra egna idéer 

och kommunens förslag. Modellen baseras även på en fältstudie som är grundad på 

kommunens invånare samt empirisk datainsamling. Identiteten avgränsas till den yttre miljön 

där utformningen på byggnaderna och omgivningen studeras. Utredningen kommer inte ta 

hänsyn till den inre miljön eller det sociala i samhället. 
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Summary 

This work aims to find out if it is possible to build an identity and to model an idea for the 

municipality of Växjö on residential Bäckaslöv who expressing identity. 

 

If the municipality of Växjö gonna be able to offer and meet the demand on the living area 

and the trade and other premises has the municipality decided to invest on number of the 

urban development and one of them are Bäckaslöv. The development of Bäckaslöv will last 

for many years and one challenge is to create an identity that can extend over the entire area. 

Identity and character are two aspects to create a healthy residential area. The idea about the 

identity of the area is all about structure, where the structure needs to be unique and 

recognizable. Identity should reflect something that is memorable for the site. The identity 

subject has interested the project manager in urban development, Kristina Thorvaldsson. 

Skärvet which is the first stage of Bäckaslöv contains medical center, senior housing and 

housing with business activity. Skärvet will be visited by multiple of people. Through an 

innovative design of the external environment gives this work a model for how Skärvet can 

be built and how Bäckaslöv can be expand in the future. 

 

In the theory chapter the factors who affects the creation of positive identity studies. The 

buildings modeling, the choise of materials and natural light studies to, but also the buildings 

surrounding environment and how the green area affects the humans health studies. Although 

the interaction between buildings and the outdoor environment is studied. Human health and 

well-being is affected by the design of cities, residential area and places because we are daily 

visiting these environments. Therefore, it's important to create a residential area with a 

positive identity. 

 

The model is drawn as a visualization model of the first stage Skärvet. Visualization model is 

drawn in a 3D program Sketchup that are based on our own ideas and the municipal idea. 

The model is also based on a field study which is based on local residents as well as 

empirical data collection. The identity is bounded to the external environment in which the 

design of the buildings and the surroundings are studied. The study will not take regard to the 

internal environment or the social in the community 
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Abstract 

Syftet med arbetet är att ta reda på om det går att bygga fram identitet. Även att ta fram ett 

förslag som uttrycker identitet. 

Två aspekter som är viktiga för att skapa ett välmående bostadsområde är identitet och 

karaktär. Områdens identitet handlar om struktur och strukturen behöver vara unik och 

igenkännbar. Identitet ska spegla något som är minnesvärt för platsen.  

 

De faktorer som påverkar skapelsen av positiv identitet tas upp i teorikapitlet. Där studeras 

bland annat byggnadens utformning, materialval samt ljusinsläpp men också byggnadernas 

omgivande miljö och hur grönområden påverkar människans hälsa. Samspelet mellan 

byggnader och utemiljön studeras också. 

 

Förslaget ritas som en visualiseringsmodell där identiteten avgränsas till den yttre miljön där 

utformningen på byggnaderna och omgivningen studeras.  

Nyckelord: Identitet, karaktär, struktur, gestaltning, grönområden, omgivande miljöer. 

 

 

 

 

 

  



  
 

VI 

 

Förord 

Två föredrag som sändes på utbildningsradio och handlade om identitet och 

samhällsplanering ligger som grund till arbetet. I samarbete med projektledaren för 

stadsutvecklingsprojektet, Kristina Thorvaldsson på Växjö kommun, har vi fått i uppdrag att 

titta närmare på ett nytt bostadsområde, Bäckaslöv. Uppdraget behandlar till stor del den 

första etappen av bostadsområdet, hur etappen kan karaktäriseras och bindas samman med de 

kommande etapperna.  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Åsa Bolmsvik på Linnéuniversitetet för hennes 

vägledning, engagemang samt ett flertal goda möten. Vi vill även tacka Kristina 

Thorvaldsson för hjälp med material och betydelsefulla möten. Ett sista tack vill vi också ge 

till Kärhem, Tyréns och Emma Jonsteg för medverkan till rapporten.  

Växjö 2014-11-17 

Madelene Humbla & Linn Näslund  
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1. Introduktion 

Kommuner i Sverige strävar efter ett hållbart samhälle. För att uppnå uppsatta mål 

enligt kommunen prioriteras miljön, näringsliv, välmående, utveckling och god 

tillgänglighet. Faskunger (2013) säger: ”Människors hälsa och välbefinnande, 

påverkas på det sätt våra städer, bostadsområden och platser är utformade 

eftersom vi arbetar, lever, interagerar och förflyttar oss i dessa miljöer”. 

Identitet är en utav aspekterna för att skapa ett välmående bostadsområde. 

Områdets identitet styrs bl.a. av arkitekturen och strukturen. Tanken angående 

områdens identitet handlar om struktur, där strukturen behöver vara unik och 

igenkännbar. Identiteten ska spegla något som är minnesvärt för platsen. Det som 

kan motverka de minnesvärda är den sortens tristess av upprepning som finns i 

bostadsområden idag.  

1.1 Bakgrund 

Idén grundades av två föredrag som publicerades av utbildningsradion (2013). 

Föredragen hölls under stadsbyggnadsdagen 2013-09-04 av arkitekten Emma 

Jonsteg och Patrik Schumacher. En stor del av föredragen handlade om hur 

arkitektur skapar identitet. Vad är det som ger städer, platser, stadsdelar och gator 

identitet. Är det möjligt att skapa och förändra identitet för områden. Jonsteg (2013) 

återkom ett flertal gånger med frågan som var en stor del av föredraget ”Finns det 

förutsättningar för att ägna oss åt aktiv resultatinriktande identitetsskapande? Med 

aktivt resultatinriktande menar jag det som går bortom visionsorden”. 

Växjö kommun strävar efter ett hållbart samhälle liksom de flesta andra kommuner 

i Sverige. Ett av de kommande stora områdena i Växjö kommun är Bäckaslöv. 

Området ligger Väster om Söderleden och Norr om järnvägen och sträcker sig från 

Växjö centrum till norra Bergundasjön. Just nu pågår arbetet med planförslaget. 

Frågeställningarna om hur identitet skapas i ett område har intresserat Växjö 

Kommuns projektledare för stadsutvecklingsprojekt, Kristina Thorvaldsson. 

Förslaget för Skärvet 6, som är den första etappen av Bäckaslöv, innehåller 

vårdcentral, seniorboende samt bostäder med affärsverksamhet. Därför kommer 

kvarteret Skärvet att besökas av många människor.  

Viktigt är då att redan under arbetet med planförlaget ta reda på hur begreppet 

identitet behandlas. En utmaning är att skapa identitet som kan sträcka sig över hela 

området. Bäckaslövs expansion kommer att pågå i många år, men det är den första 

delen som kommer sätta avtrycket på hela området. 

I planskedet för Bäckaslöv har det försökt skapats ett välmående område som har 

nära till näringsliv. Det finns goda förutsättningar till långsiktig livskraft då det 

finns en trafikpuls som går genom hela Bäckaslöv. Växjö kommun (2012) vill 

möjliggöra och erbjuda Bäckaslövs invånare samt besökare ett utbud av tjänster. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att ta reda på om de går att bygga fram identitet genom utformningen av 

bostadshus och bostadsområden, även att kunna presentera de nya idéerna för 

kommunen. Syftet är också att belysa hur identitets inverkan för bostadsområden 

kan leda till en positiv anda för områden och för samhällen. 

Målet är att hitta en lösning kring hur man kan utforma identitet på ett kreativt sätt. 

Med hjälp av visualiseringsprogram i 3D är målet att skapa ett förslag på 

utformning av området Bäckaslöv som uttrycker identitet. Målet är även att ta fram 

en mer konkret kravbild till Växjö kommun angående anbudsförfrågan gällande 

både bostadsområde och bostäders gestaltning. 

För att uppnå målen ska det befintliga planförslaget över området Bäckaslöv 

granskas och nya idéer kommer tas fram genom visualiserade modeller som baseras 

på intervjuer. För att få en tydligare bild av vad identitet är och vad det 

karakteriserar tas en visualiseringsmodell fram. 

Några delmål som projektet baseras på: 

 Vilka gestaltningsfaktorer skapar identitet? På vilket sätt är 

identitetsskapande gestaltningsprinciper beroende på byggnadens 

användning? T.ex. Fönster, tak, material. 

 Hur kan identitetsskapande gestaltningsprinciper varieras för att skapa 

flexibilitet över tid, vad är de som binder ihop etapperna med varandra? 

 Vilka gestaltningsprinciper ses för kvarteret Skärvet, etapp 1av Bäckaslöv?  

 Är det bara den ekonomiska biten som är ett problem till att 

bostadsområden/ bostadshus saknar identitet eller finns det andra 

bakomliggande problem? 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen görs på kvarteret Skärvet, se Figur 1.Nybebyggelsen kommer att ske 

under en lång tid därför delas Bäckaslöv in i flera etapper. Trots att det sker stegvis 

under olika tidpunkter kommer kvarteren ha en anknytning till varandra och ett 

gemensamt uttryck.  

Projektets metoder för inhämtning av information avgränsas till fältstudie, 

interjuver samt litteraturstudier. Fältstudien berör kommunens invånare i blandade 

åldrar och kön. För att få en så stor variation som möjlig i resultatet av fältstudien 

utförs den på ett antal offentliga platser. För att få en uppfattning av byggherrarnas 

tycke genomförs intervjuer med två byggherrar.  

Identiteten avgränsas till den yttre miljön där utformningen på byggnaderna och 

omgivningen studeras. Utredningen kommer inte ta hänsyn till den inre miljön eller 

det sociala i samhället.  
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Figur 1. Gestaltningsbild över Kvarteret Skärvet 
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2. Teori 

Identitet i ett bostadsområde kan anses vara både positivt och negativt. Enligt Dock 

(2010) skapas identitet i våra sinnen och ger karaktär genom historik, 

orienterbarhet, trygghet och sammanhang för att vi ska begripa och förhålla oss till 

omgivningen. En bestämd basstruktur har ett klart system från de stora flödena till 

smalare gångstigar och systemets tydlighet skapar karaktär och identitet (Dock, 

2010). Identitet är någonting igenkännbart och om då bostadsområdenas alla gator 

ser likadana ut, om de har samma bredd och funktion så skapas istället en likhet och 

inte någonting unikt.  

Lövrie (2003) säger: ”Med identitetskapande menas de gröna områdenas betydelse 

för övrig stadsmiljö”. Byggnaderna som placeras på marken bildar mellanrum där 

stadsbyggnadselementen bidrar till avgränsningar och sammanbindningar i 

bostadsområden. Identitetsskapande handlar även om att trädgårdar, parker och 

naturområden skapar en ihågkommen karaktär. Grönska och växtlighet är en viktig 

faktor, för hur vi utformar städerna påverkar oss människor.  

 

Enligt Faskunger (2013) påverkas människans hälsotillstånd och trivsel av 

utformningen av städer, bostadsområden och platser eftersom vi vardaglige vistas i 

miljöerna. Utformningen av miljön påverkar också människans fysiska 

rörelsemönster. Hur människor förflyttar sig, vuxnas motionsvanor, äldres 

möjligheter att klara sig i sin miljö och hur barnen leker i utemiljön. Enligt Kylin, 

Lieberg, (2001) är tidiga upplevelser i utemiljön och upplevelser ur olika 

synvinklar viktiga för vår utveckling som individer. Påfrestningarna om att 

stadsmiljön ska uppfylla individernas behov och värderingar i vardagen och i livets 

alla faser är stark. En stor grupp är barn, då det oftast handlar om att skapa säkra 

lekplatser och skolgårdar. Men den miljö som har störst betydelse för människans 

hälsa och god aktivitet är bostadsområdets utformning då det är platsen vi 

människor helst använder för motion och avkoppling, (Faskunger, 2013). Därför är 

det viktigt att skapa ett bostadsområde med positiv identitet. Någonting som 

kopplas till positiv identitet är trygghet och tillit (Dock, 2010). 

2.1 Kommunens planeringsförfarande 

Från idé till bygglov kan ett normalt planeringsförfarande ta 12-18 månader (Växjö 

kommun, 2014). Det kan ta längre tid om det är komplicerade ärenden. Det kan 

även ta längre tid i de fall kommunen behöver göra många utredningar samt om 

planen överklagas. Alla tätorter har en unik detaljplan över alla områden. Med hjälp 

av en detaljplan kan man tolka hur man får använda marken och hur en fastighet får 

brukas. För att uppnå en god lösning vägs allmänna intressen mot enskilda 

intressen. Kommunens planeringsförfarande är uppdelat i åtta steg.  

1. Idé till bygge/ start till detaljplan  

Redan i översiktsplanen kommer politikerna i Växjö kommun överrens om vad 

området ska användas till. Byggnadsnämnden i kommunen får i uppdrag av 

politikerna att ta fram en detaljplan över området. I överensstämmelse med 

boverket är en detaljplan en bindande avtal mellan kommun och markägare. Den 
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politiska viljan som råder över kommunen beslutar om hur vatten och mark samt 

hur bebyggelsen ska betraktas inom detaljplanen. 

 

2. Planprogram 

Växjö kommun undersöker hur naturen samt trafikmiljön kan komma att påverkas 

om det byggs ett stort nytt bostadsområde. Planprogrammet tas fram på kommunen 

av en handläggare. Planprogrammet ska innehålla kartläggning över övergripande 

frågor såsom kulturmiljö, friluftsliv och rekreation naturmiljö, trafik och 

kommunikationer, teknisk försörjning, bebyggelse, verksamheter och service. 

3. Programsamråd 

Det färdigställda planprogrammet för området skickas till privatpersoner och 

myndigheter som berörs av genomförandet. Berörda parter har möjlighet att lämna 

in synpunkter på planprogrammet. Handläggaren sammanställer och granskar 

inkomna synpunkter när programsamrådet avslutats. Beslut fattas om arbetet ska 

fortsätta eller inte. Om beslutet blir att fortsätta arbetar en projektgrupp vidare med 

detaljplanerna och tar fram detaljerade bestämmelser om hur planens mark ska 

utformas och användas. Det sker utredningar omkring området för att se om 

någonting kan komma påverka staden.  

4. Plansamråd 

Detaljplansförslaget skickas på samråd till myndigheter och grannarna som berörs 

av det nya området. De kan även nu skicka in klagomål på detaljplanförslaget. 

Återigen studerar handläggaren alla synpunkter samt sammanställer dem. Om 

detaljplanförslaget får många klagomål kan projektgruppen vara tvungen att 

komplettera.  Byggnadsnämnden får det nya kompletterade planförslaget och 

fastställanden fattas. Förslaget skickas därefter på granskning. 

5. Granskning 

Berörda parter får ännu en gång ett brev i brevlådan. Brevet innehåller ett 

meddelande om att ett omarbetat planförslag finns ute för granskning. Under den 

tid som granskningen pågår är alla berörda välkomna att skriftligen uttrycka sina 

synpunkter på förslaget. De som fortfarande är besvikna på det bearbetade 

planförslaget har fortfarande möjlighet att skicka in sina åsikter. Projektgruppen 

sammanställer alla synpunkter i ett s.k. utlåtande när granskningen är avslutad.  

6.  Antagande  

Nämndens ledamöter får ännu en gång ta del av planförslaget och utlåtandet. Beslut 

fattas om planförslaget ska antas. Berörda i området får ett brev med information 

om att planen är antagen eller inte. 

7. Överklagande 

Berörda i området som fortfarande är missnöjda med beslutet kan överklaga 

beslutet till länsstyrelsen. Planförslaget beslutas av länsstyrelsen att den ska antas. 

Då överklagas beslutet av den missnöjda grannen till Mark- och miljödomstolen. 

Om Mark- och miljödomstolen också beslutar att planförslaget ska antas trots 

grannens missnöje så är nästa steg att överklaga i Mark- och miljööverdomstolen. 
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Om de beslutar att planförslaget ska antas så har den missnöjda parten gjort allt i 

sin makt för att hindra planerna. 

8. Laga kraft 

Ett meddelande skickas från mark och miljödomstolen till handläggaren som säger 

att planen blivit antagen. Beslutet vinner då laga kraft. Arbetet kan påbörjas med att 

förebereda området för användning. Det utförs genom att söka bygglov, utföra 

markberedning m.m. När bygglov har beviljats startar byggprocessen. 

2.2 Byggprocessen 

 Byggprocessen är en helhetsbild av ett förlopp på ett byggprojekt, se Figur 2 där 

utförandet kan delas in fyra generella steg: 

 

Figur 2. Övergripande byggprocess  

Byggprocessen delas in i fyra skeden, se Figur 3. I förstudien utreds och analyseras 

olika idéer till ett projekts innehåll och framförande Boverket (2005). En utredning 

görs kring vilken plats som ska bebyggas och man utreder också hur ekonomin ser 

ut, för att sedan kunna fastsälla om man ska gå vidare med idén till nästa steg.  

Projekteringsskedet delas upp i två delar, programskedet och projekteringsskede. I 

programskedet preciserar byggherren alla krav och önskemål samt kartlägger alla 

förutsättningar som kan påverka den kommande projekteringen för området.  

Därefter skapas ett byggnadsprogram av de förutsättningar som finns för projektet. 

Som följs upp av projekteringsskedet där man tittar närmre på gestaltningen för 

området. Först bearbetar man fram förslagshandlingar som sedan går vidare till 

systemhandlingar. Under systemhandlingar granskas konstruktionen och 

installationssystem noggrant på följande byggnader under ett projekt.  Efter 

systemhandlingar kommer bygghandlingar, där man arbetar med detaljutformning.  

Byggproduktion genomförs av en byggentreprenör där ett entreprenadavtal oftast 

har beslutats av en byggherre/beställare. Under byggproduktionen genomförs 

byggnaden som tidigare har varit en idé. 

Förvaltning är det sista steget och sker när byggnaden är färdigställd och en 

besiktningsman har varit på plats och fastställt att byggnaden är klar. Därefter 

överlåts förvaltningen på beställaren eller en entreprenör om ett avtal har beslutats.  
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Figur 3 . En fördjupande bild av byggprocessens fyra skeden 

 2.3 Byggherre 

Byggherren träder in i byggprocessen redan i förstudien. En byggherre är en 

person, ett företag, en organisation eller en myndighet som för sin egen räkning 

överlåter utförande av byggnads- rivnings- eller markarbeten (Boverket, 2014). 

Byggherren är den som bestämmer hur byggprojektet ska gå tillväga gällande 

utseende, standard, kvalitet samt pris. Byggherrens uppgift är att ansvara för att 

arbetet fullgörs enligt lagen. Även utföra arbetet efter föreskrifter och beslut som 

rapporteras med stöd av lagen. Föreskrifter kan exempelvis vara Boverkets 

byggregler. Om lagen inte följs är det byggherren som har ansvar för 

konsekvenserna. Vilken entreprenadform som ska användas är upp till byggherren 

att utse (Cigén, 2003). Valet av entreprenadform påverkas av hur byggprojektets 

samarbetsformer ser ut. Det beror på vilket typ av projekt det rör sig om och även 

byggherrens planering. De vanligaste entreprenadformerna i Sverige är 

totalentreprenad och utförandeentreprenad.  

 

Entreprenören ansvarar för både projektering och utförande vid en totalentreprenad. 

Byggherren utformar ett så kallat byggnadsprogram inför upphandlingen. I 

byggnadsprogrammet uttrycks klart kraven på funktion och standard på den 

färdigställda byggnaden, som entreprenören ska följa. Entreprenören har i sin tur ett 

avtal med konsulter.  

 

Vid en utförandeentreprenad ansvarar istället beställare för projekteringen och 

entreprenörens uppgift är att endast ansvara för utförandet. Beställaren är den som 

stämmer avtal med konsulter i utförandeentreprenad, se Figur . 

  

Figur 4a. Totalentreprenad Figur 4b. Utförandeentreprenad 



  
 

8 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

 2.4 Ekonomi 

2.4.1 Historia & bostadspolitik 

Om man blickar tillbaka till 1900-talet gjordes många försök att lösa 

bostadsmisären som fanns i Sverige i början på 1900-talet. En av faktorerna som 

bidrog till att problemet löstes var att de lät folket bygga sina egna bostäder, fast det 

fungerade inte riktig i praktiken. Det var nödvändigt att både stat och kommun 

planerade bort och subventionerade för att få bukt med bristerna kring 

bostadssituationen. Resultatet blev slående och efter ett antal år hade kommunerna 

subventionerat bort bostadsbristen i Sverige. En stor del av upprustningen 

bekostades av Sveriges finanser och skattepengar, vilket ledde till att planeringen 

kring byggnationen togs på allvar. Arkitekturen blev mer funktionell och estetisk. 

I dagens läge subventioneras inte längre det allmänna byggandet så som bostäder. 

Det gör att byggandet måste bekostas för egna pengar och det bidrar till att de nya 

bostäderna som byggs bekostas för marknaden som råder i Sverige. När 

bostadsbyggandet inte längre är subventionerat har bostadsområdet förlorat sitt 

existensberättigande (Andersson, 2006). Problemet är att den bostadspolitik som 

rättfärdigade bostadsområdet, som gjorde det till en nödvändighet, inte längre 

existerar. Sedan femton år tillbaka subventioneras inte längre det allmänna 

byggandet utan beskattar det istället. Nya bostäder byggs för marknaden, alltså de 

som själva kan betala för sitt boende. Det finns olika åsikter om det är bra eller 

dåligt och det är osäkert hur många som egentligen är tillfreds med att bostaden inte 

längre är en rättighet utan en vara på en marknad. 

2.4.2 Kommunala markpriser 

Sveriges kommuner arbetar dagligen med olika former av lagar och förordningar. 

En av lagarna är kommunallagen som styr försäljning av mark och anger gränser 

för hur kommunernas handlingsutrymme ser ut (Boverket, 2005). Mark som säljs 

av kommunen som bostadsändamål ska säljas till marknadspriser. Kommunens 

möjlighet att påverka markpriset och i förlängning av byggandet uttrycks främst 

genom planmonopolet och hur väl planeringsprocessen fungerar. Om kommunen i 

varje situation tar ut det högsta priset som marknaden är villig att betala 

(marknadspriset), är det enbart exploatörernas bedömningar av marknaden och 

kunderna betalningsvilja som styr prissättningen. På så sätt gynnas de byggherrar 

som betalar mest och det högsta markpriset gäller. Kravbilden kring utförande av 

gestaltningen av ett område betraktas inte lika intresserat utan de är oftast pengarna 

som styr entreprenaden. En aktiv markpolitik i kommunerna är en förutsättning till 

att kunna uppnå mål med bostadsförsörjningen och bostadsbristen som råder i delar 

av Sverige. Ett lägre markpris skulle förmodligen kunna stimulera byggandet i 

byggbranschen och de obalanser som råder i de större städerna skulle mer eller 

mindre försvinna. De finns även regler som bestäms och fastställs av EU-direktiv. 

Där en regel är att kommunal angelägenhet att sälja sin mark måste säljas till 

marknadsvärde. Men hur man kommer fram till ett marknadsvärde kan ske på olika 

vis. Jonsteg (2014) säger: ”Högsta möjliga försäljningsintäkt ger pengar i 

kommunens ska på kort sikt men långt ifrån den värdeutväxling som kan uppnås för 

marken på längre sikt. Att bygga något som tillför tydlig kvalitet för platsen ökar 
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värdet i dag, man garanterar oss också kvaliteter som kan ge oss ett stort värde för 

staden även på lång sikt”. 

2.4.3 Markanvisningstävling 

Ett sätt för kommunerna att hitta intressenter och granska efterfrågan kring ett nytt 

bostadsområde arrangeras ofta markanvisningstävlingar, för ett specifikt område 

som har planer på att bebyggas. Fördelen med en markanvisningstävling är 

villkoren för markens användning och gestaltning kring hur området ska utvecklas. 

Enligt Larsson (2014) måste både större och minde städer försöka prioritera de 

höga markintäkter som kommunen har tillgång till. För att kunna få råd med nya 

samhällsfunktioner och större satsningar på infrastruktur kan en 

markanvisningstävling vara bra för att fastställa ett pris på mark. Larsson (2014) 

säger: ”Det viktiga är att vi får ut så mycket som möjligt”. 

Larsson (2014) menar att det även kan vara till nackdel att kommunen sätter fler 

krav gällande gestaltning redan under markanvisningsskedet. Han menar att det 

finns en risk att de kan fördröja byggprocessen och därmed ökar priset. En studie 

som Boverket utförde 2005 visar att mindre byggherrar är mer kritiska till 

markanvisningstävlingar än de större och etablerade företagen. De menar att det 

blir för dyrt att bidra till en markanvisningstävling då de är resurskrävande att ta 

fram ett tävlingsbidrag. Enligt Caesar (2014) är bilden av upplevelsen bland system 

för markanvisning väldigt splittrad bland dagens byggherrar. Det beror främst på 

storleken och erfarenheten hos byggföretagen samt vilken kommun de är 

verksamma i. Byggherrar som har varit med i branschen ett tag anser att det är helt 

naturligt med markanvisningar och hur de tilldelas. Mindre företag med mindre 

erfarenhet upplevdes mindre nöjda med markanvisningarna. Då de anser att det är 

relativt oklart vad som gäller för att få bli tilldelad markanvisning inom en 

kommun. Enligt Jonsteg (2013) upplevs det att många utav byggherrarna är villiga 

att skapa hållbara projekt med en hög kvalité. Men ofta kan ambitionen vara högre 

än verkligheten, då förutsättningar och ekonomiska incitamenten inte ser så ut. 

2.4.4 Ekonomiska förutsättningar till gestaltning 

Jorden vi lever och brukar har ett värde som vi medborgare har tillgodo. Marken 

sköts men hjälp av markpolitik i gällande kommun (Hammarlund, 2014). 

Markpolitiken är en nyckelfråga gällande gestaltningen av både infrastruktur och 

bostadsbyggande. Höga priser gör att de är svårt att se om exempelvis en 

projektledare kan gå med vinst. Gestaltning varierar gällande form, konstnärlighet 

och val av material med hög kvalité. Jonsteg (2014) oroar sig för att politikerna 

strävar helt och hållet efter att bygga mycket för att tjäna så mycket som möjligt på 

den mark man har i anspråk. Samtidigt vill politikerna pressa 

produktionskostnaderna. De behövs en förändring och större fokus på kvalitet än 

kvantitet när de gäller byggandet av bostäder. Det är bättre att fokusera på 

hantverket runt om en byggnad där några viktiga aspekter kan vara 

platsanpassningen, materialval och kvalitativ utformning. Konsumeter och politiker 

borde ställa högre krav på hur markpriset påverkar gestaltningen i samhällets 

infrastruktur och bostadsbyggande, det är först då konsumenter börjar ställa krav 

som frågan kan lyftas fram. 
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I dagens läge verkar markpolitiken vara lite bakvänd. Jonsteg (2014) säger: ”Först 

säljer kommunen marken till högsta möjliga pris och sedan ska ett arkitektoniskt 

förslag tas fram där man kanske redan från början har svårt att få ihop ekonomin i 

projektet”. Enligt Jonsteg (2013) borde markanvisningsprocessen hellre utgå från 

en idé där man studerar vilka kvalitéer man vill införa till platsen. Då bör 

markpriser sättas utifrån vad kommunen vill åstadkomma och vilken slags kvalité 

man vill uppnå. Jonsteg (2014) säger: ”Om vi vill skapa mesta möjliga värde och 

kvalitet för staden så är högre kravställning det enda riktiga”. Då bör 

stadsbyggnadskontoret vara betydligt tydligare i sin kravställning och ha en tätare 

dialog med både byggherrar och arkitekter. För att kunna skapa ett genomtänkt 

förslag på platsen där kvalitén är i fokus för kommunen. Enligt Hammarlund 

(2014) kommer markanvisningspolicyn fram över bli mer förtydligande och 

förenklad. Enligt Lind (2013) finns det risker med höga markpriser. Det kan 

medföra att byggföretagen sänker ambitionerna och kvalitén alltmer på det som 

byggs för att få en ekonomisk buffert. Lind (2013) säger att de borde kunna ”lyfta 

in kvalitetsaspekter i prisbedömningen ”. På så sätt är de möjligt att få en högre 

ambition och högre kvalité i byggandet.  

2.5 Planering av stadsbebyggelse  

2.5.1 Planeringselement 

En stads uppfattning och dess värde kan ses som ständig förändring och samspel 

mellan den byggda miljön och föreställningar hur de kan vara. En stad kan kännas 

igen genom sitt visualiserade uttryck och upplevelser hur gator och byggnader 

breder ut sig i stadens landskap. I dagens samhällen och städer har olika 

stadsplanteringsdoktriner avslöjat varandra genom århundraden. Vilket kan ses som 

ideologiska försök att planera och organisera staden och människorna som lever i 

den. Under århundraden har stadsbyggnaden uppfattats som icke ideologiskt och 

mer positiv vetenskaplig förteckning. Enligt Gehel, Gemzøe, et.al. (2006) har 

städers karaktär och syfte förändras med de senaste årtiondena då städerna går mot 

att bli mer inriktade mor aktiviteter för både turistnäring och invånare. En orsak är 

att människors fritid har ökat i jämförelse hur man såg på fritid för 100 år sedan. En 

annan orsak till förändringen är efterfrågan på större stadsytor som kan ta publik.  

En stads struktur och fysiska element kan delas in i fem kategorier, distrikt, gränser, 

landmärken, noder och stråk. De fem kategorierna är väsentliga och viktiga för att 

staden ska kännas och upplevas på ett gästvänligt och lättorienterat sätt. En viktig 

del i städers struktur är stråk och de är färdvägar som används både för biltrafik och 

gång- cykeltrafik. De finns olika stråkstruktur och anpassningar beroende på om de 

är ett stråk för biltrafik eller gång- och cykeltrafik. Stråkets anpassning beror på 

vilken hastighet och vilken funktion som är tänkt. Man tänker sig 5 km/h-staden 

och de symboliseras för den gående och dennes uppfattning på detaljer runt om 

kring gångstråket. Biltrafikstråk anpassar man till 60 km/h- staden och 

uppfattningen runt om kring blir direkt sämre och detaljnivån lägre. Enligt Lynch 

(1992) kan ett stråks utformning och struktur förstärkas av flera faktorer, 

exempelvis vilket material som väljs till markbeläggning och trädalléer som 

markerar stråkets rum samt hur fasader är utformade. Byggnader med liknade 

fasader längs med ett stråk ger en tydlighet för stråket. Byggnaderna behöver inte 

vara likadana längs med hela stråket utan byggnader kan skilja sig mellan varandra 
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men ändå ha liknade detaljutformning. Likande byggnaders fasader kan hålla fast 

vid ett tema, tidsepok eller att det finns något symboliskt. Det gäller även om de 

finns verksamheter längs gatan, exempelvis restauranger och butiker. Det förstärker 

och ger en speciell funktion för stråket. För en stads struktur är det viktigt att 

planeringen utav de olika stråken knyts samman med stadens olika kvarter och 

områden. Det är viktigt när man planerar stråk och gator att de är lättorienterad, då 

besökare i staden ska kunna ana vilka riktningar stråken sträcker sig.  

Johansson (2013) säger: ”Människor anser att stråk med välkända ändpunkter har 

en tydligare identitet”. En stads gränser kan vara mellan olika delområden eller 

områden, där exempelvis vattenkanaler skär igenom. En gräns kan vara både en 

barriär som signalerar omslutet och det kan också vara motsatsen och vara 

genomträngbar. För att en stads gränser ska kännas tydliga är det viktigt med god 

planering och visualisering av områdets gränser. Så man får en antydan till vad som 

sker på båda sidor av gränsen. Städers delområden har som huvudmål att skapa 

olika mötesplatser för just den specifika plasten. För att skapa ett attraktivt område 

med en mötesplats finns det faktorer som kan utformas så att människor stannar till 

och uppehåller sig i området, exempelvis parkbänkar som följer stråket och är 

placerad i rad är en vanlig syn i städers parker. Det gör att den sittande blir vriden 

om man sitter och ska tala med en bredvid. Studier har visat att människor 

uppskattar den enkla lösningen då bänkarna är vinklade mer mot varandra, för att 

på så sätt öka tillgängligheten att se motsatt person i diskussionen (Johansson, 

2013). 

En av städers fysiska element för planering av delområden och områden är noder 

(Johansson 2013). Noder kan förklaras att de är en strategiskt placerad knutpunkt 

där många människor passerar eller stannar upp i. Noder är viktiga för städers 

struktur då de även fungerar som mötesplatser och ett sådant ställe kan vara 

exempelvis ett torg, en korsning, park samt järnvägsstation. Nästa viktiga kategori 

för att skapa en bra stuktur över en stad är de element distrikt. Distrikt har som 

betydelse ett större område i staden och kan omfatta torg, stadsdelar och 

innergårdar med en hög ansamling av samma tema. 

2.5.2 Mark och platsidentitet 

Mindscape är en teknik för att få ihop betydelsen mellan mark och plats. Som 

användas för att planera och rita upp hur en mark ska anläggas. Mindscape för en 

plats skapas då man vistas och integrerar med området. Identiteten för ett område 

har stor samverkan med vilken mindscape man har för själva platsen. Det 

geografiska området spelar även in och hur den är kopplad till stället. Enligt 

Gunnemark (1998) bygger den sociala omgivningen, aktivitetsfält, symbolvärden 

samt lokalhistorik om platsen. En lokal identitet för ett område kan vara känslan av 

hembyggd. Men Gunnemark säger att lokal identitet inte är kopplat till en unik 

plats. För de flesta människor byggs identitet kring olika platsknuta platser som 

vart man är uppvuxen, vart man bor eller vart man brukar fördriva sommaren. 

Platsknuten identitet kommer vara starkt även hur många gånger man har eller 

kommer att besöka platsen. Men de handlar inte bara om själva platsen, utan också 

ett antal fysiologiska och lokala delar som tillsammans eller var för sig formar 

bilden av platsen och känslan av identitet. Identitetens territoriella komponenter är 

en stor betydelse för hur man uppfattar identiteten för platsen. Några aspekter för 
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territoriella komponenterna är nationellt, regionalt och lokalt. En platsknuten 

identitet kan både röra sig från nationellt ner till lokalkännedom eller så påverkas 

och knyter de samman med våra inre tankar och drömmar. Platsknuten identitet 

innebär inte att man nödvändigtvis måste bo på den platsen eller vistas där 

regelbundet. Föreställningen om platser är alltså inte samma som minnen, men kan 

likaväl utgöra en väsentlig del av platsknuten identitet. Det finns en diskussion om 

att mobiliteten och globaliseringen har påverkat den platsknutna identiteten då den 

enskilde platsen betydelse har minskat genom att människor och verksamheter rör 

sig mer fritt i dags läge. Det har också givit mer tillgänglighet till fler platser och 

resmål och det har gjort att skapelseprocessen har flyttat från den enskilde platsen 

till ett större nätverk av flera platser. 

2.6 Utemiljöer och grönstruktur  

Grönstruktur kan kopplas till två likheter i miljön, ’det obebyggda’ och ’gröna 

koncept’ (Lövrie, 2001). Med det obebyggda menas mark som är ursprunglig, de 

rester av landskapet i staden som inte har bebyggts, t.ex. jordbruks- eller 

skogsmark. Genom att lägga märke till att all yta som inte är hårdgjord mark, 

markeras det obebyggda markytans struktur. Gröna koncept är mer eller mindre 

kännetecknad som en välskött och utformad grönska. Gröna koncept kan vara t.ex. 

parker, trädgårdar, kyrkogårdar som ofta är åtskilda och namngivna. Arkitektoniska 

rum som grönskan bildar inkluderas även i gröna koncept och de tillkommer ofta i 

samband med statsutvecklingen.  

Lövrie (2003) menar att grönskan i städer och tätorter har en stor betydelse för 

människor och har länge framhävts inom den kommunala parkplaneringen. 

Samtidigt som bevaring av de gröna områdena har kommunerna intresse för att 

expandera och därmed kommer andelen parkmark fortstätta minska. Det är relativt 

små ingrepp det behandlar men om man ser det över en längre period är det ett 

problem. Allmän tillgänglig mark som är obebyggt har mellan 1970 och 1995 

minskat från 44 % till 37 % i de svenska tätorterna (Lövrie, 2003). Enligt Boverket 

(2010) höjs kraven på de kvarvarande grönområdena så att de skyddas och tas 

omhand för att bevara dess karaktär. För att skapa ett långsiktigt och hållbart 

samhälle behövs natur och andra gröna områden i städerna. Grönområden är också 

en del av arkitekturen och bebyggelsens kulturarv. De fungerar som fria 

mötesplatser där det finns möjlighet till upplevelser, avkoppling och aktiviteter. För 

att de fria områdena så som parker och natur ska utnyttjas av människor är det 

viktigt att avståndet till områdena från bostäder, skolor samt förskolor inte är längre 

än 300 meter (Boverket, 2010). Vi behöver grönområden i vår närhet av många 

olika anledningar, exempel människornas hälsa. Enligt Elmqvist (2002) bidrar även 

grönområden till minskad bullernivå och renar området från oönskade partiklar så 

som sot, stoft och även koldioxid. Det finns studier på att luftföroreningarna vid en 

gata som har träd är 70 % mindre än vad den är vid en gata utan träd. Träden 

medför att oönskade partiklar i luften stiger uppåt och blir därmed inte lika skadligt 

för människor. Enligt Boverket (2010) är en viktig del i kommunernas översiktliga 

planering att ta ställningstagande till grönstrukturen. Det är inte så att mycket 

grönska skapar en bättre byggd miljö automatiskt men grönstrukturen kan bidra till 

en hållbar tillväxt och ökad framgång om grönstrukturen är väl anpassad till övriga 

uppbyggnader i miljön.  
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Det är inte bara positivt med gröna ytor i Sveriges städer, utan det kan vara ett 

problem. Det medverkar till en hög boendegleshet vilket gör att transporterna ökar. 

Grönområdena skapar även en oro och en risk att utsättas för våld, framför allt 

kvinnor.  

2.7 Trygghet 

Viktiga faktorer i bostadsområden som påverkar den fysiska aktiviteten är trygghet 

och säkerhet (Faskunger, 2013). De grupper som upplevs mest känsliga när det 

gäller trygghet i samhället är barn, äldre samt kvinnor. För att öka tryggheten i 

bostadsområden är det mycket viktigt att ha bra belysning utomhus. Ett stort hinder 

för att möjligheten till promenader är att det saknas belysning. En annan orsak till 

att människor inte känner sig trygga utomhus i deras bostadsområde är biltrafiken. 

Faskunger (2013) säger: ”Utformningen av ett bostadsområde kan vara en 

bidragande orsak till kollisioner och trafikolyckor som drabbar fotgängare och 

cyklister”. Bostadsområden där det förekommer mycket trafik med hög 

trafikhastighet orsakar fler olyckor än områden där hastigheten är längre. Att bilar 

och andra fordon kör fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter beror på hur 

gatan är utformad. En bred och rak gata ger upphov till att fordonen ökar farten 

vilket gör att det blir farligt och tryggheten minskar för fotgängare och cyklister. 

Enligt Faskunger (2013) bör bostadsområdet vara välplanerat för att få ett säkert 

och tryggt samhälle. Exempelvis vart övergångsställen och busshållsplatser är 

placerade samt belysningsmängden och hur den är placerad. Faskunger (2013) 

menar även att fysiska åtgärder i gatunätet som sänker höga hastigheter är en viktig 

satsning för att skapa ett säkert och tryggt samhälle.  

2.8 Byggnadens yttre miljö 

2.8.1 Ljusinsläpp 

I alla tider har dagsljuset varit en stor del av belysningen inomhus. Sverige har en 

lång och mörk vinter (Nylander, Forshed, 2003). För människans hälsa, 

välbefinnande och trivsel är dagsljus av avgörande faktor. Dagsljuset har både en 

fysik och psykisk inverkan på människan (Fjeld, 1999). Impulser sänds till både 

syncentrum och hjärnan när ljuset når människans öga som därefter styr känslor 

och människans hormonella aktiviteter. Dagsljuset styr människans biologiska 

rytm. Det är mycket som kan komma påverkas av dagsljuset, bl.a. sömn, 

depression, trötthet, även brist på energi.  

 

Att dagsljuset är viktigt för människan är konstaterat och ännu viktigare är det för 

äldre. Äldre människors optiska transmission är minskad vid kortare våglängder 

som vanligtvis har maximal effektiv hos yngre människor.   

Äldre ägnar dessutom mer tid stillasittande inomhus än yngre människor och har 

därmed mindre möjlighet att utnyttja dagsljus, vilket påverkar dagsrytmen. 

En väsentlig betydelse för bostädernas arkitekturupplevelse är dagsljuset. För att få 

en bra axialitet, öppenhet och en bra rörelse i bostaden är dagsljuset avgörande. 

Karaktären i rummet förstärkts och ljuset utgör mål för riktningar och rörelser. Vart 

man placerar fönster i fasadväggen har en stor betydelse för ljusinsläppet 
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(Adamson, Hidemark 1986). Ett fönster som sitter högre upp ger ett bättre ljusinfall 

jämfört med ett fönster som sitter längre ner. Ljus som faller in i fönstrets överkant 

i ett normalt placerat fönster är fyra gånger effektivare än i fönstrets underkant.  

2.8.2 Materialval 

Människan har genom tiderna försökt få en förståelse för olika materials 

egenskaper och hur ett material beter sig i olika förhållanden och när det åldras. En 

aspekt som beskriver hur materialet åldras är dess hållbarhet (Johansson, 2007). 

Material som är förädlade av människan exempelvis betong, har en stävan att 

återfinna sig till sitt ursprungliga tillstånd, dvs. nedbrytning av materialet. Material 

som inte har förädlats av människan kan exempelvis vara sten och naturmaterial 

som är hållbara. Materialets åldrande stör mer i en yta som är som är felfri än vad 

det gör när en timmerstock åldras. Det syns inte på samma sätt i och med att 

timmerstocken har en ojämn yta. Fönster, dörrar och fasadmaterial är material som 

är olika hållbara och kan förändra byggnadens karaktär med tiden.  
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3. Bäckaslöv 

Växjö kommun växer med runt 1000 personer per år, därmed ökar 

befolkningsmängden kraftigt med åren. För att kommunen ska kunna erbjuda och 

möta den ökande efterfrågan på både boende, handel och andra lokaler har 

kommunen beslutat att satsa på ett antal stadsutvecklingsprojekt och ett utav dem är 

Bäckaslöv. Området ligger väster om Söderleden och norr om järnvägen och 

sträcker sig från Växjö centrum till norra Bergundasjön, se Figur 4. 

Under ett antal år har kommunen planerat och diskuterat planförslaget till området 

Bäckaslöv. En närmre granskning har utförts och lett till ett gestaltningsprogram 

och en miljökonsekvensbeskrivning. Växjö kommun startade idén till ett nytt 

bostadsområde redan år 1997 då kommunen såg över regementsstaden som även 

omfattade Bäckaslövsområdet. Förslaget då beskrev hur området var tänkt att 

bebyggas med bostäder och icke störande verksamhet. Under 2002 beslutades det 

att gå vidare med projektet Bäckaslöv och kommunen utlyste en arkitekttävling för 

området. Kommunen utvecklade en större vision som fick kallas för 

Bäckaslövsvisionen. Det har gått en tid och nu har visionen gått vidare till ett 

aktuellt planprogram. Kommunen har tagit ett stort kliv fram i planprocessen då de 

har arbetat fram en ny detaljplan över första etappen Skärvet som är den första 

delen av Bäckaslövsområdet (Detaljplan, 2013). Kvarteret Skärvet är uppdelad i två 

delar, väster och öster, se Figur 7a och Figur7b.. Den västra delens yta är 20 200 

m2 och byggnadsarean i procent är 35 % av fastighetens yta vilket ger en byggrätt 

på totalt 28 280 m2 BTA. Den östra delens yta är ca 5000 m2. Den största 

byggnadsarea i procent är även här 35 % som ger en total byggrätt på 7000 m2 

BTA varav 1800 ska vara vårdcentral. Högsta våningsantalen är fyra våningar, se 

Figur 7. 

 

 

 

Figur 4. Karta över området Bäckaslöv 
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Figur 7a.  Kvarteret Skärvets västra del Figur7b.  Kvarterets Skärvets östra del 

 

Detaljplanen fanns tillgänglig hos kommunen för granskning fram tills den sista 

april 2014. Kvarteret Skärvet kommer enligt Växjö kommun bli en viktig länk 

mellan den befintliga stadsbebyggelsen i centrum ut till Bäckaslövs grönområden. I 

dagsläget ligger en markanvisningstävling ute mellan vecka 17 till vecka 34 på 

detaljplanen för Kvarteret Skärvet. Under en markanvisningstävling får olika 

aktörer lämna in anbud på hur de vill utforma området som idag ägs av kommunen. 

Kommunen arrangerar tävlingen för att se hur stor efterfrågan på etablering av 

kvarteret Skärvet är. Markanvisningstävlingen kommer att ske i två steg. Första 

steget kommer att syfta till att få intresseanmälan från olika aktörer av byggherrar, 

denna period sträcker sig från vecka 16-24. När tiden har passerat ska en 

granskning och en bedömning baseras på byggherrens förslag på hur deras 

ambitionsnivå och genomförande idéer ska verkställas. Efter bedömningen av 

intresseanmälan av de förslag som har gått vidare i steg ett, ges i det andra steget 

möjlighet till fördjupning av sin projektidé med hjälp av illustrationer och 

genomförande beskrivningar av en helhetsbild. Efter att en vinnare har utsetts 

kontaktas byggföretag för en vidare diskussioner och upprättar ett 

markanvisningsavtal mellan kommunen och företaget, se .  

Figur 5. Markanvisningstävling som Växjö kommun har anordnat  
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3.1 Utveckling av Bäckaslöv 

Växjö kommun vill satsa på sambandet mellan stadsorienterad bebyggelse och en 

mer blandad bebyggelse i Bäckaslöv. Området ligger på ett strategiskt ställe och är 

en utmärkt plats för att kombinera de båda stadstyperna. Kvarteret Skärvet har en 

kravbild som är mer specialiserad och har fokus mot på seniorbostäder och särskilt 

boende för äldre. Kvarteret kommer att spela en viktig roll då det sätter vissa ramar 

och stildrag för de andra etapperna av Bäckaslöv. 

I de avgränsande kvarteren är grönska att prioritera (Växjö kommun, 2014). En hög 

kvalitet av grönstruktur är ett krav på innergårdarna, de ska fungera som 

bostädernas gröna vardagsrum. Någonting som förbättrar miljön ur flera synvinklar 

är gröna tak. Exempelvis isolerar taken mot kyla och värme. De är även en fördel 

för bullerdämpning. Gaturummet är relativt litet och därmed får endast ett fåtal träd 

plats. Ett alternativ är träd med en ganska bred krona med belysning placerad vid 

trädstammarna för att belysa trädkronan. Belysning bör inte vara för utstickande 

bland bebyggelsen. Belysningsstolpar som är låga och även belysning inbyggd i 

marken kan vara ett alternativ för småskalig belysning. Detaljplanen säger att 

materialen ska vara hållbara samt möjliga att underhålla under en tid. Det ska i 

markanvisningstävlingens anbud vecka 34, uppmärksammas hur materialet kan 

komma att åldras vid val av ytskikt. Enligt Växjö kommun (2013) bör materialen 

samspela med naturen, som kan utföras genom att använda obehandlat trä men en 

naturnära färgskala. 
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4. Metod och genomförande 

Metoder som använts för att på bästa sätt kunna besvara syfte och mål är en 

blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultatet av de kvantitativa 

metoderna kombineras med bakgrundsfakta, krav från kommunen och idéer till en 

visualiseringsmodell. De kvantitativa metoderna bygger på en fältstudie som 

invånare i Växjö kommun är delaktiga i, där målet är att insamla minst 40 svar för 

att få ett representativt resultat. Informationen som tagits fram utifrån metodvalen 

behandlas och en jämförelse utförs för att åstadkomma ny kunskap inom ämnet 

identitet. Fältstudien sammanställs för att få redan på vad som är viktigast för 

utformning av städerna. Kvalitativa metoder används genom att göra djupa 

intervjuer med byggherrar och en arkitekt. Byggherrar från två olika företag har 

valts ut för att se skillnader. Ett företag är engagerat i identitetsskapande gällande 

utemiljöer och det andra företaget är mer engagerat i identitetsskapande gällande 

byggnader. Företagen svarar på ett antal förberedda frågor som även spelas in för 

att inte utelämna viktig information under mötet. Intervjun med byggherrarna 

sammanställs var för sig och därefter görs en jämförelse mellan byggherrarnas svar.  

De kvantitativa och de kvalitativa metoderna valdes för att få se om en skillnad i 

syn finns, mellan de som bor och de som bygger det.   

4.1 Intervjuer 

Intervjuer utförs med två olika byggherrar som därefter jämförs med varandra för 

att få en uppfattning om hur byggherrarna tänker kring identitet och om de tänker 

på det i projekten. Den ena intervjun hölls med Johan Karlsson som är VD på 

byggföretaget Kärnhem. Intervjun ägde rum på Kärnhems kontor i Växjö kommun 

där Johan Karlsson svarade på ett antal förberedda frågor som ställdes gällande 

identitet. Bland annat hur företaget ser på identitet och om det över huvud taget har 

med det i deras tänkande när de projekterar. Johan svarade utförligt på frågorna och 

den information som utlämnades om företaget ansågs relevant. En sammanställning 

gjordes till ett resultat av intervjun för att få en helhetsbild av vad Kärnhem står för 

och hur det tänker kring identitetsskapade i deras projekt.  

Den andra intervjun utfördes med byggföretaget Tyréns. Där intervjun hölls med 

Louise Olofsson som är landskapsingenjör. Intervjun ägde rum på Tyréns kontor i 

Växjö centrum. Vi skickade de förberedda frågorna till Louise några dagar innan 

intervjun som hon granskade och hade en diskussion med sina kollegor på Tyréns 

innan mötet. Louise svarade utförligt på frågorna och det gavs en relativ bra 

uppfattning om hur Tyréns arbetade med utemiljön. Frågorna sammanställdes 

därefter till ett resultat. Det genomförs även en intervju med en arkitekt som ligger 

till grund av arbetet, för att få en bättre uppfattning om hur hon ser på identitet. 

Intervjun skedde via telefonen med Emma Jonsteg som arbetar som arkitekt på 

Utopia arkitekter i Stockholm. Frågor sändes via mail till Emma i förhoppning om 

svar. Emma tog kontakt per telefon och därmed utfördes en telefonintervju. Även 

vid det här tillfället svarade Emma på ett antal förberedda frågor, där en relativ bra 

uppfattning gavs. Intervjun sammanställdes även till ett reslutat.  
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4.2 Fältstudie 

En fältstudie utförs för att få en tolkning om vad invånarna i Växjö kommun anser 

angående identitet. Fältstudien rör människor i alla åldrar och kön. Den behandlar 

bland annat frågor gällande identitet, grönområden, materialval, detaljer samt 

trygghet.  

Ett frågeformulär sammanställdes som invånarna i Växjö fick möjlighet att besvara. 

Noggrant valdes platser ut för att genomföra fältstudien. För att få så många svar 

som möjligt var det mest givande att utföra studien på platser där det rörde sig mest 

människor och naturligtvis rör det sig även fler människor ute när det är fint väder 

därför genomfördes studien när vädret var fint. För att få så varierande svar som 

möjligt bland åldrarna valdes även olika tider ut på dygnet. Totalt sammanställdes 

47 svar från invånarna i Växjö kommun till ett resultat som till stor del ligger till 

grund för visualiseringsmodellen. 

4.3 Idéer till visualisering 

En visualiseringsmodell tas fram för området Kvarteret Skärvet. Idéerna baseras på 

empirisk datainsamling, där materialet är från vetenskaplig litteratur inom ämnet. 

Visualiseringen baseras också utifrån kommunens tankar om kvarteret, våra idéer 

samt svaren från fältstudien. I det befintliga gestaltningsprogrammet finns det inte 

några exakta volymer på hur stora byggnaderna ska vara, endast hur stor yta av 

marken som får bebyggas. Det beräknades därför fram för att få en uppfattning om 

hur stora byggnaderna blir. För att kunna beräkna hur stora byggnaderna blir så 

valdes en ungefärlig kvadratmeter på lägenheterna. Den största delen av bostäderna 

är 2 ROK på 65 m
2
 och 3 ROK på 95 m

2
. Det finns även lägenheter på 1 ROK som 

är 35 m
2
. Bostäder för trygghetsboende och seniorboende uppskattades till 85 m

2
 

och bostäderna för särskilt boende uppskattades på 45 m
2
. 

Den östra delen ska innehålla vårdcentral och bostäder där vårdcentralen ska vara 

på 1800 m
2
. De resterande kvadratmetrarna består av 31 lägenheter varav 13 

stycken är 2 ROK och 18 stycken är 3 ROK och även apotek, miljöhus samt förråd. 

Den västra delen som ska innehålla vanliga bostäder, trygghetsboende, 

seniorboende och även särskilt boende består av 75 stycken lägenheter för 

trygghetsboende och seniorboende, 37 lägenheter för särskilt boende och 81 

lägenheter som är vanliga bostäder. Där 10 stycken är 1ROK, 35 stycken är 2 ROK 

och 36 stycken är 3 ROK. Restaurang, frisör och kiosk ska även in på den västra 

delen som uppskattades till 355 m
2
 sammanlagt. Visualiseringsmodellerna tas fram 

med hjälp av 3D-programmet Sketchup.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Resultat av intervjuer 

5.1.1 Intervju med byggherre  

Enligt Kärnhems VD Johan Karlsson kan identitet omfatta ett helt område. Det 

beror på vad man vill skapa med utbyggnadsområdet i stadsdelen och vilken 

karaktär man vill uppnå. Tankarna kring karaktären utvecklas i det tidiga skedet 

samtidigt som detaljplanen utvecklas. Det som avgör vad det blir för miljö i 

slutändan påverkas av detaljplanen, beroende på bebyggelsen, höjder och skala på 

området.  

- Helhetsmiljö 

Kärnhem arbetar mycket med att skapa den yttre miljön och i alla deras projekt är 

en landskapsarkitekt involverad. Kärnhem strävar efter en god helhetsmiljö, där 

byggnaden och trädgårdsutrymmet skapar en helhet tillsammans.  En faktor som 

Kärnhem tycker att det är viktigt att den yttre miljön är färdigställd, någon som har 

tänkt till kring den yttre miljön för att skapa ett trivsamt område. När Kärnhem 

planerar projekten har dem alltid i åtanke att projekten ska stå sig över tiden. 

Karlsson (2014)” För Kärnhem är kvalitén viktig, bra ingående kvalitet som ska stå 

sig över en lång tid. Vi vill skapa bra bostäder, ett bra bostadsområde som inte 

bara är trevligt när det är nybyggt utan ännu trevligare ju längre tiden går, det är 

liksom ledord, det vi jobbar för”. Bostäder med bra material och kvalitet är viktigt. 
Vad det är som skapar identitet eller karaktär på en byggnad kan vara olika 

beroende på vad det är för typ av byggnad samt vad har den för uttryck.  

- Pågående projekt 

Kärnhem arbetar just nu med två projekt som är lite av motsatsen till varandra i 

flerbostadshusprojekt. Det ena projektet är Mjödners höjd i Växjö centrum, se 

Figur 6. Där Kärnhem har gett byggnaderna en exklusiv karaktär. De arbetar med 

flera olika material på samma byggnad. Genom att använda sig utav tegel och 

skiffer som inte är så vanliga material idag skapar de en unik karaktär för området. 

Kärnhem har valt materialen med omsorg, framförallt fasadmaterialen. De såg det 

här projektet lite av en utmaning då de köpte ett äldre hus som har sin identitet och 

sedan skapade de modernare byggnader runtomkring som ändå ska knyta an och 

skapa ett helhetsintryck tillsammans.  
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Figur 6. Flerbostadshus i Växjö Centrum  

Motsatsen till Mjödners höjd är Brunnsparken i Örebro, se Figur 7. Det är ett 

flerbostadshus som ligger en bit längre ifrån centrum. I det här projektet har 

Kärnhem försökt skapa ’hus i parkmiljö’ Byggnaderna är inte lika framträdande i 

Brunnsparken som de är i Mjödners, utan här vill de skapa ett fint hus i en park. De 

har därmed medvetet lagt mer fokus på miljön i området än byggnaderna. Mjödners 

höjd är lite mer påkostat arkitektoniskt och Brunnsparken är lite enklare men det 

ligger lika mycket tankeverksamhet i att skapa projekten fast de har helt olika 

uttryck. 

 

Figur 7. Flerbostadshus i Örebro 

 

- Grupphus 

En produkt som Kärnhem har byggt mycket av är grupphus, där de projekterar en 

enklare byggnadsform med enklare träpanel och istället sätter identitetsskapandet 

på hur de planerar växtlighet, grönområden, plattsättningen samt murar. I 

grupphusprojekten lägger de mycket fokus på exempelvis hur de utformar entrén, 

takfotsdetaljer, anslutning på tak. De har exempelvis en ombonad entré med sido- 
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och överljus men utformningen i övrigt är relativ enkel bestående av fyra väggar 

och tak. En enkel byggnadskropp med fina detaljer på byggnaden och den yttre 

miljön skapar mycket karaktär och identitet anser Kärnhem.  

- Rationellt och anpassat byggande 

Om man ska skapa prisvärda bostäder och projekt som den stora gruppen av 

människor kan bosätta sig i är rationalitet en viktig del i produktionen. Karlsson 

(2014) tror att anledningen till att det byggs stela och enkla hus är för att det ska 

vara rationellt, det ska vara billigt att producera. Och för att det ska kunna bli billigt 

prutar man bort de värden som är identitetsskapande och som ge mer karaktär. I 

grupphusen har Kärnhem med ett rationellt tänkande, enkla huskroppar, fokus på 

att skapa bra miljö runtomkring. En balansgång som Kärnhem studerar i alla 

projekt är att det anpassar sig lite efter vart de bygger. Utvecklar de mark som är 

mitt i centrum så är de inte lika priskänsliga men om de ska in bland befintliga 

byggnader så anpassar de byggnationen mycket just för den platsen. 

- Markpriser 

Kärnhem har märkt av höga prishöjningar på mark runt om i Sveriges kommuner. 

Företaget påverkas negativt av prishöjningarna på mark både när kommunen äger 

marken och även när privata äger marken. I och med att Kärnhem förädlar marken 

och byggnaden så är markpriserna en väldigt viktig komponent i deras prissättning.  

- Planlösningens utformning 

Kärnhem anser att det är viktigt att utformningen kring byggnadernas planer ska ha 

en bra funktion. Det olika beroende på vad det är för produkt de ska utveckla. Om 

det är en barnfamiljsprodukt med flera sovrum eller en produkt för ensamstående. 

Kärnhem tycker också att det är väldigt viktigt hur fönster placeras för att få bra 

ljusinsläpp. Det finns många faktorer som spelar in för att få ett bra ljusinsläpp och 

det är arkitektens uppgift att skapa. 

5.1.2 Intervju med byggherre  

- Identitet 

Tyréns bedömer att identitet sitter i betraktarens ögon. Det är personligt vad man 

anser att identitet är. För Tyréns är identiteten någonting unikt för varje plats, 

ibland sitter det i byggnaderna och ibland i utemiljön.  Det kan exempelvis vara en 

färg, ett konstverk, en hel byggnad eller också ett tema på det hela. Olofsson (2014) 

säger: ”Identitet för oss är någonting unikt för just den platsen”. I deras projekt har 

de oftast förutsättningar som beställaren angivit och som Tyréns utgår ifrån. Det 

kan vara olika krav och önskemål . Tyréns tar alltid hänsyn till omgivningen där de 

granskar om det exempelvis finns hus på platsen sedan tidigare och vilken tid är de 

byggda. Om det ska byggas nytt så analyserar de hur byggnaden ska se ut och vilka 

brukarna är.  Vissa tillfällen finns det inte några önskemål alls. Då tar Tyréns fram 

ett förslag och även en funktionsanalys som innefattar vad Tyréns tycker och tänker 

vad området ska användas till och vad som behövs. Om man tittar på karaktären för 

ett område så kan man jämföra stadsmässighet och landet. I den stadsmässiga anser 

Tyréns att det ska vara tätt, inga överblivna ytor, alltså alla ytor är någonting.  Och 
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om man då jämför miljön på landet så låter man de vara öppna ytor. Där gör det 

ingenting om en yta inte är någonting speciellt.   

- Kvalitet 

Kvalitet är viktigt för Tyréns. Det ska finnas en hållbar tanke bakom varje projekt. 

Det är viktigt att arbeta med hållbara material som ska hålla över en längre tid. För 

att det ska kunna hålla över en längre tid är det viktigt att underhålla materialen, så 

som trädgårdsskötsel, målning och plattsättning. I tidigt skede tar Tyréns fram ett 

skötselprogram till beställaren. Skötselprogrammet innehåller några punkter som 

beställaren ska följa för att materialen ska hålla de åren som de är avsett för.  

- Helhet 

En annan sak som är viktigt är att det ska finnas ett samspel mellan byggnaderna 

och miljön. Om det är en byggnad som är lite enklare så arbetar Tyréns lite mer 

med miljön för att väga upp helheten och få en balans. Och även tvärtom, om 

byggnaden är väldigt dekorativ och ger mycket karaktär så dämpar de lite på miljön 

och ger det en lugn grönstruktur. De nya grönområdena ska även knyta an med det 

befintliga så det hänger ihop. Det är lite beroende på vilket projekt de handlar om 

men det ska alltid finnas en tanke och inte byggas bara för att bygga. I dagens läge 

är det mycket fokus på tillgängligheten men tillgängligheten ska bara finnas där, 

det ska inte ta över miljön.  

- Arkitektonisk utformning/ Tekniska lösningar 

Tyréns försöker alltid ha en balans mellan arkitektonisk utformning och tekniska 

lösningar. På Tyréns har de ett bra samarbete. En medarbetare är utbildad arkitekt 

men har intresse för teknik och en annan är utbildad inom teknik men har intresse 

för arkitektur. På så sätt har de bra utbyte. Det är ofta de har en idé men som de inte 

riktigt har koll på om det funkar i praktiken. Då tar de kontakt med exempelvis 

plåtslagare, plattsättare etc. för att ta reda på om idén går att verkställa. Ibland visar 

det sig att det går men materialet de vill använda blir för dyrt då finns det i vissa 

fall möjlighet att välja ett annat material. Ofta är det budgeten som styr mycket 

vilket gör att det aldrig finns en riktigt rak och tydlig väg.  

- Kravbild från beställare 

När Tyréns har hand om ett projekt börjar de med att ta fram ett ramavtal beroende 

på vilket område det handlar om och vad beställaren är ute efter samt hur stor 

budgeten är att förhålla sig till. Därefter skickar de ut anbud som sedan utvecklas 

om det vinner. Det är ofta de tar fram detaljritningar på exempelvis pergola, staket 

m.m. Det förekommer ofta att beställaren är otydlig med kraven för projektet. Då 

tar Tyréns fram förslag och redovisar samt diskuterar med beställaren. Det finns 

även beställare som har väldigt tydlig kravbild och då är det bra att Tyréns är med i 

tidigt skede så en bra dialog förs om vad som ska göras i området. Dels för att det 

ska bli ett bra samspel mellan byggnader och miljö men även för att undvika dyra 

lösningar eller inga lösningar alls som kan förekomma när Tyréns blir involverad 

sent i projektet.  

 



  
 

24 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

- Markpriser 

Det är svårt att mäta en utemiljö med en byggnad när de gäller markpriser. För 

beställaren är det oftast själva byggnaden som är i fokus. Och därefter kommer 

miljön. Tyréns har inte blivit påverkade av det, det finns säkert där men de vet inte 

hur mycket de påverkas av det.  

5.1.3 Intervju med arkitekt/samhällsplanerare 

-   Idé 

 

Arkitekten och samhällsplaneraren Emma Jonsteg har arbetat som VD på byrån 

Utopia sedan 2008. Det framgick att hon även har jobbat som arkitekt i kommunal 

regi i Göteborg och Mölndal ett antal år tills hon startade sin arkitektfirma 1999. 

Efter ett tag som egen företagare bestämde sig Emma att det var dags för nästa steg 

och utveckla verksamheten och arkitektkontorets förhållningssätt. Resultatet blev 

byrån Utopia där huvudtanken är att skapa god arkitektur och samhällsbyggnad 

som gör en insats för samhällsutvecklingen. Enligt Emma är deras mening att skapa 

en idé baserad på en verksamhet där varje projekt har en tanke bakom sitt yttre. De 

arbetar även aktivt för att lyfta upp debatten kring frågan om stadsbyggnad, 

arkitektur och hållbarhetsfrågor i Sverige. 

-   Identitet 

 

Enligt Emma baseras identitet inom utformning på vilken profil och karaktär som 

ska åstadkommas med ett projekt, det beror på vad man ska bygga. Jonsteg säger: 

”Vi anpassar identiteten på vad vi vill uppnå och de kan både gälla alla typer av 

projekt, så som offentliga miljöer eller bostadsmiljöer”.  Det är viktigt att inte 

blanda ihop gestaltning och identitet. Gestaltning och identitet är två helt olika 

saker, ett områdes gestaltning är en del av identiteten och den kan absolut ändras 

över tid, den är inte tidlös. För att kunna skapa en stark karaktär på en byggnad är 

det viktigt att ha en bra grund att stå på, det ska finnas en tydlig idé och man ska 

veta varför man skapar byggnaden. Det är även viktigt att veta vad byggnaden 

fyller för funktion, alltså skapar man någonting helt nytt eller kompletterar 

byggnaden någonting som redan finns i omgivningen. ”Någonting som är 

identitetsskapande är funktion och innehåll”.  

-   Markpriser 

 

Anledningen till att många hus som byggs ser ut som kvadratiska lådor är på grund 

av många tänker rationellt. En kvadratisk låda är det enklaste och 

produktionsvänligaste sättet att bygga på. Så fort byggnaden börjar få vinklar och 

andra former blir det en merkostnad. De kvadratiska lådorna blir sålda så det finns 

ingen anledning att bygga på något annat sätt när det ändå finns kunder som är 

villiga att köpa de. Om konsumenterna vill att samhället ska se annorlunda ut måste 

de själva ställa högre krav. Delvis är offentliga byggnader som oftast byggs av 

staten eller kommunen mer påkostade än bostadshus, ofta är det olika från fall till 

fall. Och det beror på hur mycket konsumenten är beredd att betala och vad man får 

tillbaka. En anledning till att den arkitektoniska nivån och variation i sitt uttryck 

beror mycket på höga markpriser. Höga markpriser gör det svårare för 



  
 

25 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

byggherrarna att få ihop sina kalkyler. Och för att hålla ihop sin ekonomi som 

byggherre försöker många hålla nere på detaljer och detaljelement, byggherrarna 

pressar kalkylerna. Det viktiga är nyttjandegraden, alltså byggherren stävar efter en 

sådan hög nyttjandegrad som möjligt, så de kan få tillbaka så mycket av det som 

möjligt vid försäljningen. 

5.2 Analys av intervjuer 

Utifrån jämförelse av resultatet mellan intervjuer med byggherrarna och arkitekten 

kan det konstateras att markpriser har en stor betydelse när det gäller att utveckla 

samhället. Både Jonsteg (2014) och Karlsson (2014) nämner att markpriser är ett 

problem för byggherrar. I teorin nämns det att kravbilden kring utförande av 

gestaltningen av ett område inte betraktas så intresserat vid höga markpriser utan de 

är ofta pengarna som styr entreprenaden. Vilket Jonsteg (2014) håller med om då 

hon menar på att byggherrar har svårt att få ihop sina kalkyler vid höga markpriser 

och det medför att byggherrarna håller nere på detaljer och detaljelement för att få 

kalkylen att gå ihop. Även Karlsson (2014) nämner att de värden som ibland kan 

vara lite trevligare identitetsskapande och som ge mer karaktär prutas bort. Både 

landskapsingenjören Louise Olofsson på Tyréns och VD:n Johan Karlsson från 

Kärnhem anser att hållbara material är viktigt för att skapa ett hållbart område. Det 

är viktigt att materialen håller över en längre tid och för att de ska hålla är det också 

viktigt att underhålla de på rätt sätt. 

  

Teorin säger att länge har människan försökt få en förståelse för materialens 

egenskaper och hur materialen beter sig i olika förhållanden och när det åldras. En 

aspekt som visar att materialet åldras är hållbarheten. 

 

Enligt Tyréns är identitet någonting personligt. Det finns både positiv och negativ 

identitet och Tyréns anser att det är individuellt vad man tycker uttrycker identitet. 

Tyréns menar att identitet är någonting unikt för varje plats. I teorin nämner Dock 

(2010) att identitet skapas i människors sinnen. Identitet är unikt och igenkännbart, 

om alla gator och vägar ser likadana ut skapas en likhet och det blir varken unikt 

eller igenkännbart. Helhetsmiljön är viktig för alla tre parter då de ansåg att 

helhetsmiljön skapar en trygg och trivsam miljö.  

5.3 Resultat av fältstudie 

Genom att sammanställa fältstudien till ett resultat kunde det konstateras att den 

större delen av de som svarade på enkäten (37 %) ansåg att det var viktigast att ha  

’Nära till centrum’ i sitt bostadsområde, se . Därefter var ’Nära till friluftsliv’ det 

näst viktigaste i bostadsområdet som 30 % av de som svarade tyckte.  

De visade sig även att ’Nära till arbetsplatsen’ inte var någonting som människorna 

strävade efter när de valde bostadsområde. Gruppen 50-70 år tyckte däremot att det 

var viktigast med ’Nära till friluftsliv`. 
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Figur 8. Vad är det som avgör vilket bostadsområde du väljer att bosätta dig i? 

 

Generellt tyckte urvalsgruppen att det var viktigt med blandad boendetyp såsom 

lägenheter, villor, radhus i sitt bostadsområde och även att det var viktigt med 

blandad bebyggelse såsom bostäder, handel, vårdcentral. Gällande tryggheten i ett 

bostadsområde var belysning en överlägsen faktor för att trygghetskänslan skulle 

uppnås, se . Urvalsgruppen 20-50 år tyckte att det var viktigast med belysning, men 

urvalsgruppen 50-70 år utmärkte sig för att de ansåg att bostadsområdet skulle vara 

lättorienterat för att de skulle känna sig trygga. Urvalsgruppen <70 tyckte att 

blickbarheten samt att ha sikten fri över bostadsområdet vägde tyngre än belysning. 

Alla i urvalsgruppen i fältstudien ansåg att det var mer eller mindre viktigt med 

grönområden bland bebyggelsen. Och generellt tyckte den större delen att det var 

mycket viktigt med grönområden (58 %). 

 

Figur 9. Vad är det som gör att du känner dig trygg i ditt bostadsområde? 

 

 

 

 

 

Angående om vad som skapade ett trivsamt grönområde/park så var det relativt 

delade meningar mellan åldrarna. Majoriteten ansåg att det var viktigt med 
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papperskorgar och parkbänkar. De som utmärkte sig var urvalsgruppen 50-70 år 

som ansåg att ’Orört, naturtroget’ var en viktig faktor för att det skulle vara 

trivsamt. Och gruppen 30-50 år ansåg att ’Planterat och utsatt’ var viktigast för att 

uppnå trivsamhet i grönområde/park. Rörande vad det är som skapar karaktär på en 

byggnad ansåg majoriteten att ’Uteplatser/balkonger’ var det som skapade mest 

karaktär. Det var även det alternativ som fick mest röster inom alla urvalsgrupper. 

Det fasadmaterial som var mest attraktivt enligt det sammanställda svaret var trä 

(60 %), se Figur 10. Därefter kom tegel (21 %). Ingen av de som svarade ansåg att 

betong var ett attraktivt fasadmaterial. 

 

 

Figur 10. Vilket material tycker du är mest attraktivt på ett bostadshus? 

Majoriteten av urvalsgruppen ansåg att detaljutformning på en byggnad var ganska 

viktigt. Gruppen 30-50 år tyckte att det var mindre viktigt än vad majoriteten 

tyckte. Gällande mönster i en fasadvägg så tyckte nästan hälften av alla att det var 

mindre viktigt. (49 %), Den stil som ansågs mest attraktiv var modern stil och fick 

nästan hälften av rösterna (49 %), se . Därefter kom nyklassicism som fick drygt 

hälften så mycket röster som den moderna stilen. (23 %). Den stil som var minst 

attraktiv var jugendstilen. Beträffande vad som var ett attraktivt mönster var relativt 

lika mellan två alternativ. ’Inget mönster alls’ (26 %) och ’Regelbundet mönster’ 

(34 %) Den större delen tyckte alltså att regelbundet mönster var mest attraktivt.  
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Figur 11. Vad tycker du är en attraktiv byggnadsstil? 

En fråga som ställdes var om det ansågs viktigt med stora glaspartier på en byggnad 

vilket de flesta ansåg att det inte var. 47 % svarade att det inte var viktigt, 38 % 

ansåg att det var viktigt och 15 % svarade att de inte visste. Gruppen 30-50 och 70 

år var de som ansåg att det var minst viktigt med stora glaspartier.  Och gruppen 20, 

20-30 år ansåg det vara viktigt. De som svarade ja på frågan om stora glaspartier 

ansågs vara viktigt fick även svara på en fråga om vilken utformning som då var 

viktig på fönsterpartierna. Där hälften av alla som svarade tyckte att olika former på 

glaspartierna var en bra utformning, se Figur 12. 

 

Figur 12.  Hur tycker du att stora glaspartier ska utformas? 
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5.4 Analys av fältstudie 

Det urval som använts i fältstudien anser att ha nära till arbetsplatsen inte är någon 

faktor att stäva efter. De flesta är beredda att pendla för att ta sig till arbetet. Det är 

viktigare att ha ett socialt umgänge där av att ha nära till centrum men även att ha 

kontakten till naturen och lugnet för att kunna koppla av. Urvalsgruppen 50-70 år 

ansåg att nära till friluftsliv var mest betydelsefullt vilket kan bero på att de flesta 

har mer fritid som i sin tur beror på att barnen oftast har flyttat ut och den övre 

hälften av urvalsgruppen har gått i pension.  

Angående trygghetsfrågan ’Vad är det som skapar trygghet i ett bostadsområde?’ 

var belysning en viktig faktor för alla åldersgrupper i fältstudien för att uppnå 

trygghet. I teorin nämns att bristen på belysning är ett stort hinder för att många ska 

känna sig trygg vid promenader kvällstid. För att öka tryggheten i bostadsområden 

är det mycket viktigt att ha bra belysning utomhus. Det som stack ut lite mer var 

åldersgruppen <70 år där blickbarhet och bra sikt över ett område vägde tyngst. 

Vilket kan bero på att människor generellt vill ha kontroll på läget. Exempelvis att 

man vill se om de är någon ute på gårdsplanen/bostadsområdet. Urvalet i 

fältstudien 50-70 år utmärkte sig att ’lättorienterat/skyltar, kartor’ var mer 

väsentligt i ett bostadsområde än att ha bra belysning. 

 

Mer än hälften av alla som svarade tyckte att trä var det fasadmaterial som var mest 

attraktivt, vilket kan bero på den avsaknaden av nyproduktion i träbebyggelse av 

bostadshus. Det finns även en romantiserad bild av träbebyggelser. I dagens 

samhälle finns det strävan efter det naturliga som menas med att vi oftare och mer 

medvetet väljer fler levande material som även har mindre miljöpåverkan. En trend 

i byggandet är att de ska vara både hållbart samt funktionellt och två material som 

följer dessa aspekter är trä och tegel. Gällande stora glaspartier tyckte majoriteten i 

urvalsgruppen 50-70 år att de var angeläget att ha stora glaspartier. Det kan bero på 

att de flesta får sämre syn med åldern. Teorin säger att äldre människors optiska 

transmission är minskad vid kortare våglängder, som vanligtvis har maximal 

effektiv hos yngre människor. Stora glaspartier är också viktigt för att få in 

dagsljuset som är en del för bostadens karaktär då dagsljuset kan förstärka 

upplevelsen inne i bostaden. Teorin menar att för att få en bra axialitet, öppenhet 

och en bra rörelse i bostaden är dagsljuset avgörande. Karaktären i rummet 

förstärkts och ljuset utgör mål för riktningar och rörelser. 

Urvalet 30-50 år i fältstudien ansåg att det inte var viktigt med stora glaspartier i 

fasad, det kan bero på att individerna vill ha integritet. Människorna i 70 årsåldern 

och uppåt tycker inte heller att det är viktigt med stora glaspartier. Det kan bero på 

att man varit bosatt i sin bostad under en större del av sitt liv och har sin syn på hur 

en bostad ska vara byggd. Med ålderns rätt byter en del äldre människor bostad till 

en mer tillgänglig bostad och livsstil. Det kan krocka med det moderna tankesättet 

som finns idag gällande byggandet och hur vi anpassar ljusinsläppet. Ett modernt 

sätt att anpassa ljuset är att placera stora glaspartier i fasad som går ner till golvet. 

Några i urvalsgruppen <70 år i fältunderökningen gav kommentarer som ”Det blir 

för mycket insyn, det är lagom med normala fönster, men fortfarande är de viktigt 

med ljusinsläpp i bostaden”. 
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5.5  Resultat av visualisering  

Kvarteret Skärvet är som sagt uppdelat i två sektioner, en väster och en öster. Med 

de uppskattade värdena gällande kvadratmetrarna blev den totala byggnadsarean för 

byggnader 16 025 m2 på Kvarteret Skärvets västra del och den totala byggarean för 

den Skärvets östra del blev 6 600 m2. För att behålla den kvartersstad som Växjö 

kommun tidigare planerat i gestaltningen placerades byggnaderna i en liknande 

struktur där alla byggnadskroppar har en särprägel, men har tydliga gemensamma 

drag som skapar en helhet i området, se Figur 13. Kvarteret Skärvet kommer sätta 

ramar och stildragen för de kommande etapperna och för hela Bäckaslövsområdet. 

  

Figur 17. Vy över Kvarteret Skärvet 

För att Kvarteret Skärvet ska utstråla identitet har utgångspunkten varit att skapa 

något minnesvärt och lekfullt. Idén är att skapa en bebyggelsetyp som är både 

minnesvärd och lekfull. Johansson (2013) menar att noder är viktiga för att 

strukturen då de fungerar som mötesplatser där människor passerar eller stannar 

upp i. Därför är en tydlig fokus att skapa och bygga in naturliga möten med grannar 

och verksamma i området. Då syftet är att försöka främja trivsel, trygghet samt 

skapa ett starkt band mellan varandra i området. 

Som tidigare nämnts i teorin menar Lynch (1992) att ett stråks rum kan förstärkas 

genom att använda samma material på byggnadernas fasader och utforma fasaderna 

på ett likande sätt. Därför skapas en karaktär av lekfullhet i området, en struktur 

bestående av en familj där alla byggnadskroppar har en särprägel med tydliga 

gemensamma drag, som skapar en helhet och en känsla av ett kvarter. 

Arkitektonisk utformning på byggnaderna har utgått från tanken hus i hus, för att 

skapa volymer i både höjd och bredd, där mindre huskroppar i olika material och 

utförande dyker ner i en större huskropp, se Figur 14. Vissa byggnader har fått 

arkitektoniska utstickande balkonger och fönster för att ge byggnaden ett levande 

uttryck. 

En del av gatufasaderna i kvarteret har belagts med rött tegel och är uppbrutna med 

fasadliv eller burspråk. Lövrie (2003) nämner att grönska och växtlighet är en 

viktig faktor för att det påverkar människor på ett positivt sätt. Därför placeras 

klätterväxter i fasaden för att skapa gröna oaser. Byggnaderna som sträcker sig vid 
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södra järnvägsgatan har egna entréer tillsammans med lokaler för att skapa en 

levande gatumiljö. Taken har ett tydligt stildrag då kvarterets byggnader har en 

blandning mellan sedumtak och sadeltaksprofil för att ge området karaktär såväl 

nära inpå som långt ifrån. Byggnaderna har även olika höjder på våningar samt 

taklutningar för att få en känsla av rörelse i området och för att inte göra det stelt 

och icke igenkännbart. 

 

Figur 18.  Vy från Södra järnvägsgatan – Bostäder med affärsverksamhet i bottenvåningen 

 

Växjös invånare som svarade på enkäten ansåg att trä och tegel var det mest 

attraktiva fasadmaterialet, där av är byggnadernas huvudmaterial trä och tegel som 

har blandats för att ge byggnaderna ett utryck. Färgskalan går i en gråbrun skala 

med två accentfärger, en gulgrön ton och röd tegelfärg. Den röda tegelfärgen har en 

viktig del då den skapar kontrast mot de grå trätonerna men även har en viktigt 

historisk prägel.  

Kvarteret Skärvet västra del ska innehålla vanliga bostäder med affärsverksamhet i 

bottenvåning. Det är även planerat att finnas boende för äldre- senior boende, 

trygghetsboende och särskilt boende. Utformningen utav de byggnader som är tänkt 

att vara skärskilt boende, äldreboende samt senior boende har tanken kring 

arkitektoniska utgått från en funktionell prägel där utsiktspunkter så som 

utstickande fasaddelar får ge liv till byggnaden. Byggnaderna placeras intill gränsen 

mot järnvägen med taken på att byggnaderna ska vara i full våningshöjd på fyra 

våningar. Detta blir till en tillgång och hjälp för den bullervall som ligger intill 

järnvägen. De medverkar även att de blir en tyst insida på innergården, se Figur 19. 
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Figur 19. Eken – Särskilt boende 

I teorin nämns att ha affärsverksamhet längs gatan förstärker en gatas stråk, 

exempelvis restauranger och butiker, enligt Lynch (1992). Därför är frisör, kiosk 

samt en restaurang belägen ut med Södrajärnvägsgatan på kvarteret Skärvets västra 

del. Dagljuset har varit en viktig parameter för att på bästa sätt kunna hantera både 

boende kvalitéer och placering utav byggnader på området. Affärsverksamheterna 

har fått större fönsterpartier för att skapa en kontakt mellan ute och inne. Men även 

för att kunna bjuda in sina kunder, då de har skyltfönster. De större fönsterpartierna 

skapar en varierande form för att ge fasaderna liv och rörelse. Det valdes för att 

majoriteten av de som svarade på enkäten ansåg att olika former på glaspartier är 

mest attraktivt i en fasad när det gäller glaspartierna. De större glaspartierna skapar 

en ljus boendeklivmat även inne i varje lägenhet, gentemot de mindre fönstren. I 

teorin nämner (Adamson, Hidemark 1986) att fönsterpartiernas placering i en 

fasadvägg har en stor betydelse för ljusinsläppet och är avgörande för att få en bra 

axialitet, öppenhet och bra rörelse i bostaden. En restaurang som ska vara 

tillgänglig för allmänheten placerades i bottenvåningen i en byggnad ut med 

Södrajärnvägsgatan för att den ska synas väl av besökare. Restaurangen Lövet har 

stora glaspartier och även en uteservering. Under sommartid kan den utnyttjas på 

både morgon och kvällar då under solen går ner i väst, se Figur 20.  

 

Figur 20 a. Vy av restaurang Lövet uteplats  Figur 20 b. Vy från Södra järnvägsgatan 
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Utformningen utav kvarteret Skärvet kommer sätta ramar och stildrag för det 

kommande etapperna och därför har gestaltnigen för både innergård och 

grönområdet varit en viktig parameter, då det är en viktig del när man ska skapa 

identitet. Det är inte bara byggnaden som ska vara i fokus, utan det ska vara en 

helhet mellan byggnader och miljö. Tanken om helhetsmiljön är baserad på 

intervjuerna med byggherrarna som ansåg att det är helheten som är viktig och inte 

byggnaderna och miljön för sig.  Det resterande etapperna kommer ha fokus på det 

gröna och känslan av vatten ju närmare Bergundasjön man kommer.  Stukturen på 

byggnaderna kommer även att gå från kvartersstad till mer småskalig byggnader i 

form av villor samt att strukturen på området kommer successivt gå från kvarterstad 

till mer organisk struktur. Tanken kring Skärvets innergård och 

gemensamhetsutrymmen så väl inomhus som utomhus ska vara utformade på ett 

attraktivt och tillgängliga sätt för alla och på lika villkor. Därför har vi skapat 

många ytor där det bland annat finns gröna oaser som är en form av mötesplatser, 

så som pergola, gillestugor och odlingsbäddar. Möjlighet till aktiviteter har varit en 

viktig del, eftersom människor i vardagen vistas i utemiljöer som påverkar 

människornas hälsa och trivsel beroende på hur området är utformad, enligt 

Faskunger (2013) , se figur 21.  

 

 

Figur 21.  På området finns en boulebana för att skapa fritidsaktivitet i närmiljön 

 

För att stärka den gröna känslan i området har de flesta byggnaderna gröna tak samt 

gröna fasader på några av tegelbyggnaderna där klätterväxter kan bidra till den 

gröna miljön. Bland annat är de lägre byggnaderna med pulpettak klädda med gräs 

för att skapa en nära kontakt med grönytorna. Det finns en fontän på området i den 

västra delen för att få känslan av närhet till vatten och knyta an till Bergundasjön. I 

mitten av kvarteret Skärvet har en aktivitetsbyggnad placerat ut för att utgöra och 

skapa en mittpunkt i området. Denna byggnad ska kunna hyras ut av de boende 

eller verksamma i området. I och med att den större delen av invånarna som 

svarade på enkäten ansåg att modena byggnader var mest attraktivt så har 

gestaltningen till aktivitetsbyggnadens form inspirerats av att växthus och en 

modern byggnad som har formen som en trubbig triangel. Byggnadens utformning 

har tanken att triangel ska signalera att etappen Skärvet bara är en början på 
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Bäckaslövområdet som kommer att växa och utvecklas med tiden. 

Aktivitetsbyggnadens fasader är utformat med glasade fasader. För att skapa 

kontakt med områdets innergårds aktiviteter samt det naturliga ljusflödet in till 

byggnaden. Det finns även en uteplats i anslutning till aktivitetsbyggnaden som kan 

utnyttjas under sommaren, se Figur 22. 

 

Figur 22.  Aktivitetsbyggnaden med uteplats 

För att skapa struktur och orienterbarhet för ett bostadsområde finns några viktiga 

element att kunna ta hjälp ifrån. Struktur är en viktig del och eftersom vi vardaglige 

vistas i utemiljöerna så påverkas vår hälsa och trivsel av hur städer och 

bostadsområden är utformade. Utformningen påverkar också människans fysiska 

rörelsemönster. Hur vi förflyttar oss, våra motionsvanor och hur barnen leker i 

utemiljön. Ett viktigt element för att skapa struktur är stråk. Som tidigare nämnt i 

teorin är stråk färdvägar som används både för biltrafik och gång- cykeltrafik, som 

är väldigt viktiga för att en stad ska kännas och upplevas trivsamt och lättorienterat, 

enligt Lynch (1992). Där av är vår ambition att stråken i området ska utvecklas från 

en hård stadsdel till en mer mjuk och grön del längre in i området Bäckaslöv. I 

kvarteret Skärvet finns det flera stråk för att ta sin in och ut ur området, se Figur 23. 

De röda markerade stråken är gång och cykeltrafik, de blå ut markerade stråken är 

mindre belagda gångvägar. I stråken finns de en serie av små inbjudande platser 

och de återkommande platserna är tänkt att ge stråket en variation och en inbjudan 

till möten, se Figur 24. 
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Figur 23.  Kvarteret Skärvet flera stråk ut markerade 

 

Figur 24.  Några parkbänkar som ska symbolisera ett litet inbjudande rum för möte vid entrén till 

restaurang Lövet och stråket vid Södra järnvägsgatan 

För att tydliggöra vart stråket går kan man förstärka det med exempelvis material, 

såsom fasadmaterial eller markbeläggning samt belysning, se Figur 25. I teorin 

menar Lynch (1992) att man även kan förytliga ett stråk med trädalléer och 

utformningen på fasaderna kan göra att stråkets rum blir tydligt. Som här är menat 

att skapa en liknande utformning och även trädalléer som följer biltrafikens stråk. 

Dessa alléer kommer även följa med i de kommande etapperna. Stråkets rum kan 

även bli tydligt om det finns verksamheter längs gatan så som det finns längst 

Södra järnvägsgatan. Som tidigare utnämnts i teorin anser Faskunger (2013) att 

belysning är viktigt för att människor ska känna trygghet i ett bostadsområde, 

därför har området bra med belysning som är utformad i olika skalor både i ljushet 

och i höjd. Kvarteret Skärvet har en blandning av utplacerade belysning i mark, 

mindre ljuskällor och stolpar. För att både kunna ta hänsyn till omgivningen och ge 

trygghetskänsla. Den mindre belysningen har ett dovare ljus så inte belysningen 

inte stör omgivningen runt om. För att kunna ge en hög känsla av trygghet på 

gångbanor och cykelstråk är belysningen högre och har ett starkare ljus. Vissa av 
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byggnadernas väggar på kvarteret Skärvet har fått punktbelysning som även bidrar 

till att byggnadens drag och karaktär förstärks samt gör området lättorienterat.  

 

 

Figur 25. Tydliggöra stråken med markbeläggning 

Som tidigare nämnts av Johansson (2003) är noder en annan faktor som behövs för 

att skapa ett lättorienterat område. Det kan man säga är en planerad knutpunkt där 

många människor passerar eller stannar upp i. Noder är viktiga för ett områdes 

struktur då de även fungerar som mötesplatser och ett sådant ställe kan vara 

exempelvis ett torg, en korsning eller park. Här kan ni se en nod som spelar en 

central roll för området skärvet, här korsar vägarna varandra och möjlighet att träffa 

någon bekant, se Figur 26. 

 

Figur 26. Nod, där vägarna korsar varandra 

I den östra delen av etappen kvarteret Skärvet har vårdcentral och apotek samt 

bostäder placerats i samma byggnad. Byggnaden är formad som en båge i olika 

våningar där det finns två tydliga entréer till byggnaden, se Figur 27. Apoteket är 

placerat i samma byggnad som vårdcentralen för att det ska vara lättillgängligt att 

hämta ut exempelvis recept efter ett besök på hos läkare. Den östra delen är även 

bebyggd med lägre byggnader som består av förråd och miljöhus för att skapa 
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varierad volym i området. Ett antal parkeringsplatser måste naturligtvis in i 

området. Ett fåtal parkeringsplatser placerades på den östra delen nära 

vårdcentralen och de resterande parkeringsplatser finns tillgängliga i parkeringshus 

under marken. Det finns endast en infart för bilister till området i den östra delen på 

grund av a minska biltrafiken inom kvarteret Skärvet. Det finns flera cykel- och 

gångstråk för att lätt kunna ta sig in och ut från området. Biltrafiksstråken följs av 

grönområden och även träd är utsatta längs stråken för att höja karaktären på det 

gröna i området. Byggnaderna närmst järnvägen har över lag fått maximal 

våningshöjd för att komplettera den fyra meter höga bullervallen som är ett krav 

gällande ljudnivån, enligt Växjö kommun (2014) Enligt kraven angående ljudnivån 

får det inte placeras några balkonger mot järnvägen, på grund av att den är en tyst 

sida, de placerades istället på insidan gården. 

   

Figur 27. Bågformade byggnad och innehåller vårdcentral och bostäder på östra delen av kvarteret 

Skärvet 

5.6 Analys av visualisering 

Som tidigare nämnt är grönskan är viktig del för att skapa identitet i ett område. 

Resultatet av visualiseringsmodellen består till stor del av grönområden. Bland 

annat finns det gröna oaser som kan användas som mötesplats. Det ska finnas 

möjlighet för de boende att spendera tid ute i miljön och det är även viktigt att det 

är inbjudande. Teorin nämner att en strategiskt placerad knutpunkt där många 

människor passerar eller stannar upp kallas noder. Noder fungerar som 

mötesplatser och är viktiga för städers struktur. I området finns det även en 

aktivitetsbyggnad som är tillgänglig för de boende. Den fungerar som en 

samlingspunkt i området.  

I teorin anses stråken vara en viktig del i städers struktur. Stråk är färdvägar som 

används för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Biltrafikens stråk samt gång- och 

cykelstråken har olika struktur och anpassningar. I området finns ett flertal 

lättillgängliga cykel- och gångstråk för att lätt kunna ta sig in och ut från området. 

Stråken för biltrafiken är omringade av grönområden och träd som är utsatta längs 

med stråken för att höja karaktären på det gröna i området.  I teorin nämns det även 

att stråkens utformning och struktur kan förstärkas av olika faktorer. Exempelvis av 

trädalléer som markerar stråkets rum. Stråken kan även förstärkas med likande 
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fasader, detaljer eller tema samt att det finns någonting symboliskt. I området har 

byggnadskropparna likande struktur med genensamma drag. Ytterligare en faktor i 

teorin som stärker stråkets riktning är att det kan vara affärsverksamhet längs gatan 

vilket finns i området. Där en restaurang är belägen ut med gatan för att vara väl 

synliggjord för allmänheten. Även kiosk och frisör är placerat längs med samma 

gata.  

Som tidigare har nämnts i teorin är belysning en viktig faktor för att skapa ett 

trivsamt område som känns tryggt. Belysningen i området är utformad i en lägre 

skala. Det är en blandning av belysningen i marken och stolpar i lägre skala. 

Belysning bidrar även till att byggnadens drag och karaktär förstärks. Teorin 

nämner att bostadens inre karaktär förstärks med hjälp av dagsljus och på samma 

sätt stärkts byggnadens yttre utformning av belysning.  

Hur ett fönster är placerat och utformat har stor betydelse för ljusinsläppet i 

bostaden. I teorin nämns att fönster som sitter högre upp ger ett bättre ljusinfall 

jämfört med ett fönster som sitter längre ner. Ljus som faller in i fönstrets överkant 

i ett normalt placerat fönster är effektivare än i fönstrets underkant. 

Aktivitetsbyggnaden som har en glasad fasad får in mycket dagsljus vilket är bra 

enligt teorin. Bland annat påverkas människans sömn och energi av bristen på 

dagsljus. Det påverkar människans dagsrytm. Men med stora fönster ges en bra 

tillgång till dagsljus även om man befinner sig inomhus.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Både Lövrie (2003) och Kärnhem (2014) anser att utemiljön är en viktig del för att 

skapa en trevlig miljö. Det är lätt att hålla med om det tack vare att det ska knytas 

an mellan byggnader och natur. Naturen ger mer än vad vi tror, den ger en känsla 

av både liv och harmoni. Naturen har även viktiga hälsoaspekter som påverkar oss 

positivt. Enligt Faskunger (2013) påverkas människan av hur städerna utformas 

bland annat människors rörelsemönster och beteenden. Fältstudien visade på att det 

var många som tyckte att det var viktigt med grönområden bland bebyggelsen 

vilket överensstämmer med teorin då det var viktigt med grönområden med tanke 

på människors hälsa. Den större delen av invånarna som svarade på fältstudien 

ansåg att det var viktigast med belysning för att skapa ett trivsamt bostadsområde. 

Faskunger (2013) menade att bristen på belysning är ett problem för att människor 

ska ta promenader på kvällstid. 

Enligt Jonsteg (2013) är det viktigt att nya områden studeras och får den funktion 

som samhället eller platsen är i behov av. Även det är lätt att hålla med om då det är 

viktigt att platsens potential och funktion utvärderas innan en byggnation av ett 

projekt påbörjas.  

Enligt de kvalitativa metoderna kan det fastställas att markpriser har en betydande 

del för samhällets utveckling. Vilket är förståeligt då ekonomin har en stor roll och 

styr mycket i samhället gällande byggandet. Systemet för markpriser bör ändras då 

det verkar påverka både byggherrarna men även byggandet i Sverige då det råder 

bostadsbrist i större delar av landet. Miljöingenjörer och landskapsarkitekter 

påverkas inte lika mycket av markpriser på grund av att den största delen av 

fokusen ligger på byggnaden. Vilket borde få en ändring då även miljön är viktig 

för helheten och för att få ett samspel mellan byggnad och miljö.  

För att skapa identitet på ett bostadsområde måste det finnas en helhet. Det går inte 

bara att granska byggnaderna i sig utan det måste passa ihop med omgivningen. Det 

är många faktorer som spelar in när det ska skapas ett bostadsområde. Och om det 

ska bli ett område som utstrålar mycket identitet så är det viktigt att faktorerna går 

ihop bra. Det kan även fastställas att belysning också är en viktig del för att ge 

området en känsla av trygghet. Belysningen är även viktig för att förstärka 

byggandens drag och karaktär. Det blir på så sätt en trevligare miljö. 

6.2 Slutsats 

För att skapa en unik byggnad krävs det en lekfullhet och någonting som sticker ut 

från mängden. Det ska även finnas en balans mellan byggnad och miljö. Det kan 

exempelvis vara ett tema eller någon detalj som knyter ihop helheten. Dock tycker 

människor olika och alla människors tycken kan inte uppfyllas i samma projekt. 

Därför går det inte att bygga fram identiteten utan identiteten sitter i betraktarens 

ögon. Att identiteten är personlig stärks av fältstudien då svaren varierar väldigt 

mycket i åldersgrupperna. Gestaltning och identitet är två helt olika saker och bör 
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inte blandas ihop. En identitet är mycket mer i ett område än bara ett uttryck. Det är 

folket som bor där, vilken funktion platsen har och även hur platsen upplevs. 

Eftersom Bäckaslövs utveckling sker under en lång tid är det viktigt att ha en röd 

tråd mellan etapperna för binda ihop de med varandra. Det kan bland annat göras 

genom att knyta an till platsens historia och granska vad som exempelvis har 

funnits på platsen tidigare och hur det sett ut, för att få en känsla av helhet. 

Gestaltningsprinciper för kvarteret Skärvet kan ses som en förlängning av centrum 

där byggnaderna står nära vägen och skapar en känsla av småstad. Kvarteret 

Skärvet kan kopplas till grönområden som är en viktig del i området. 

Något som också kan konstateras är att markpriser har en betydande roll i 

utvecklingen av samhället. Ekonomin styr mycket och påverkar byggnadernas 

utformning. Risken för monotoni och anonymitet påverkas av den rationella 

byggtekniken som råder idag och är en stor utmaning i den arkitektoniska 

utformningen. En väl fungerande ekonomi handlar om att skapa rimliga 

förutsättningar när det gäller rationellt byggande utan att pruta bort arkitektoniks 

kvalité och byggnadens varierande utformning. 

För att få ett bättre resultat av vad byggherrarna anser om identitetsskapande och 

karaktär hade det vart en fördel att intervjua fler byggherrar då svarsbilden skulle 

bli tydligare. Därmed hade det vart lättare att göra en tolkning utifrån det. Ett mer 

tillförlitligt resultat skulle åstadkommas om det var jämt fördelade svar i 

åldersgrupperna. För att åstadkomma ett jämt fördelat resultat kan alternativet vara 

att fältundersökningen sker på fler tidpunkter och fler områden. 

De slutsatser som vi kan dra utifrån valda metoder och teori är att det är viktigt att 

ha en röd tråd mellan etapperna för binda ihop de med varandra eftersom 

utvecklingen av Bäckaslöv kommer ske under en lång tid. En väl genomtänkt 

planering mellan byggnader och miljön är viktigt för att få en helhet och en känsla 

av positiv identitet. För att skapa en unik byggnad eller miljö krävs det en lekfullhet 

och någonting som sticker ut från mängden. Dock så tycker människor olika och 

alla människors tycken kan inte uppfyllas i samma projekt. Därför går det inte att 

bygga fram identiteten utan identiteten sitter i betraktarens ögon. Det är upp till var 

och en vad som anses vara identitet. Det kan vara en unik byggnad, en unik plats, 

en plats som man kopplar minnen till. 

Om samhället ska se annorlunda ut måste konsumenterna själva börja ställa högre 

krav på vad vi vill ha för miljöer i samhället. Alltså beställaren bör vara tydligare i 

sin kravställning och även ha en tätare dialog med både byggherrar och arkitekter. 

De är först då som samhället kommer kunna se annorlunda ut. Precis som Växjö 

Kommun tänker, de vill kunna ge byggherrarna en kravbild vilket förtydligar deras 

sätt att arbeta. Som sagt var vårt mål att ta fram en konkret kravbild och de som har 

pressteras innan är bara ett förslag på hur man kan utforma och strukturera kvarteret 

skärvet. 

 

 

 



  
 

41 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

7. Referenser 

Adamson, Bo., Hidemark, Bengt. (1986). Byggforskningsprojekt: Utformning av 

solenergihus  

Brusman, Mats. (2008) Den verkliga staden: Norrköpings innerstad mellan urbana 

idéer och lokala identiteter. Institutionen för studier av Samhällsutveckling och 

Kultur, Linköpings Universitet 

Boverket. (2014). PLB Kunskapsbanken PDF   

Cigén, Sunna. (2003) Materialleverantören i byggprocessen: en studie av 

kommunikationen mellan träkomponentleverantören och byggprocessens övriga 

aktörer. Forskningsprojekt, licensuppsats. Avdelning för träbyggnad vid Luleå 

tekniska Universitet. 

Elmqvist, Thomas (2002) Stadens ekosystem lever av andra ekosystem. 

Stockholms Universitet.  

Fjeld, Tove. (1999). Greentime Kompetanse a s, oslo, mars 

Gunnemark, Kerstin. (1998). Hembygd i storstad: Om vardagslivet praktik och den 

lokala identitetens premisser. Skrifter från etnologiska föreningen i väst Sverige 26, 

etnologiska institutionen Göteborgs Universitetet: Etnologiska föreningen i 

Västsverige, Göteborg. 

Gehl, Jan. (2010). Cities for people. Washington (Washington, D.C.), USA: Island 

Press. 

Gehl, Jan., Gemzøe, Lars., Kirknæs, Sia & Søndegaard, Erik.(2006). New City 

Life. Köpenhamn, Danmark: The Danish Architectural Press. 

Johansson, Martin. (2013). Från industrihamn till blandad stadsbebyggelse med 

stationsnära läge - Utvecklingsaspekter med en kommersiell fokus för Nyhamnen i 

Malmö  

Johansson, Dessiré. (2007). Material i Landskapet om att åldras med skönhet; 

Stockholm  

Johansson, Martin. (2013). Från industrihamn till blandad stads- bebyggelse med 

stationsnära läge. Utvecklingsaspekter med en kommersiell fokus för Nyhamnen i 

Malmö, Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola 

Jansson, Anna. (2006). Vad förklarar prisbildningen på mark i Stockholm? 

Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitetet  

Kylin, M. & Lieberg, M., 2001, Barnperspektiv på utemiljö, Nordisk 

Arkitekturforskning , nr 1/2001, s. 63-75. 

Lynch, Kevin. (1992). The image of the City. London, Storbritannien och 

Cambridge, Massachusetts, USA: The MIT Press. 



  
 

42 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

Nylander, Ola., Forshed Kjell. (2003). Bostadens omätbara värden  

Stenius, Johanna. (2014). Tema markpolitik: Kommunens möjlighet att skapa 

kvalitet och hållbarhet, tidningen från Stockholms byggmästarförenings nummer 

2/2014 1-4 

Boverket (2014) 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Gronstruktur/ [2014-03-29] 

Boverket (2005) 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/taxor_avgifter_och

_markkostnader_i_samband_med_bostadsbyggande.pdf [2014-04-25] 

Boverket (2005) 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/markpolitik_och_k

ommunala_markpriser.pdf [2014-04-25] 

Dock, M. (2010) http://healthycities.se/wp-content/uploads/2013/07/Trygg-och-

valmaende-2_infrastruktur-identitet_2010-2.pdf [2014-05-01] 

Växjö kommun. Detaljplan (2013) http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik--

samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Detaljplaner-och-planprogram-

pagaende/Skarvet6/ [2014-04-01] 

Faskunger (2013) 

http://www.friskinaturen.org/media/samh_llsplanering_f_r_ett_aktivt_liv_fhi.pdf 

[2014-04-05] 

Lövrie, K. (2003) http://pub.epsilon.slu.se/380/1/Avhandling.pdf [2014-04-18]  

Lövrie, K., 2001, Vad är grönstruktur i staden? – om att analysera ett 

stadsbyggnadselement, Nordisk Arkitekturforskning, nr 1, 2001, Nordisk förening 

för arkitekturforskning, Aarhus, s. 53-62. 

Utbildningsradion (2014). http://www.ur.se/Produkter/178460-UR-Samtiden-

Arkitektur-skapar-identitet-Hoga-markpriser-hotar-staden [2014-03-25] 

Växjö kommun. Planprogram (2014) http://www.vaxjo.se/Trafik--

samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Planeringsguiden/1-Ide-till-

byggestart-detaljplan/ [2014-04-25] 

 

Växjö kommun. Planprogram (2014) 

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Stadsbyggnadskontoret/B%C3%84CKA

SL%C3%96V%20planprogram%20godk%C3%A4nt%20av%20BN.pdf  

[2014-04-25] 

 

 

 

 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Gronstruktur/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/taxor_avgifter_och_markkostnader_i_samband_med_bostadsbyggande.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/taxor_avgifter_och_markkostnader_i_samband_med_bostadsbyggande.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/markpolitik_och_kommunala_markpriser.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/markpolitik_och_kommunala_markpriser.pdf
http://healthycities.se/wp-content/uploads/2013/07/Trygg-och-valmaende-2_infrastruktur-identitet_2010-2.pdf
http://healthycities.se/wp-content/uploads/2013/07/Trygg-och-valmaende-2_infrastruktur-identitet_2010-2.pdf
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Detaljplaner-och-planprogram-pagaende/Skarvet6/
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Detaljplaner-och-planprogram-pagaende/Skarvet6/
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Detaljplaner-och-planprogram-pagaende/Skarvet6/
http://www.friskinaturen.org/media/samh_llsplanering_f_r_ett_aktivt_liv_fhi.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/380/1/Avhandling.pdf
http://www.ur.se/Produkter/178460-UR-Samtiden-Arkitektur-skapar-identitet-Hoga-markpriser-hotar-staden
http://www.ur.se/Produkter/178460-UR-Samtiden-Arkitektur-skapar-identitet-Hoga-markpriser-hotar-staden
http://www.vaxjo.se/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Planeringsguiden/1-Ide-till-byggestart-detaljplan/
http://www.vaxjo.se/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Planeringsguiden/1-Ide-till-byggestart-detaljplan/
http://www.vaxjo.se/Trafik--samhallsplaner/Detaljplaner-och-planprogram/Planeringsguiden/1-Ide-till-byggestart-detaljplan/
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Stadsbyggnadskontoret/B%C3%84CKASL%C3%96V%20planprogram%20godk%C3%A4nt%20av%20BN.pdf
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Stadsbyggnadskontoret/B%C3%84CKASL%C3%96V%20planprogram%20godk%C3%A4nt%20av%20BN.pdf


  
 

43 
 

                                    Madelene Humbla & Linn Näslund 

Bilagor 
 

Bilaga A: Frågeställning i fältstudien



 

  

Bilaga A 1: (3) 

Madelene Humbla & Linn Näslund 

Bilaga A 

 

Fältstudie 

 
Undersökningen görs för att ta reda på vad befolkningen anser om utformningen av både 

en byggnad och ett bostadsområde. Svaren sammanställs till en del av resultatet för vårt 

examensarbete som berör samhällsplanering och byggnadsutformning. 

 

Ålder: 

 

 >20  20-30  30-50  50-70  <70 

 

 

1. Vad är de som avgör vilket bostadsområde du väljer att bosätta dig i? Välj ett 

alternativ 

 

          

 

Nära till 

skola/förskola 

 Nära till 

arbetsplatsen 

 Nära till 

centrum 

 Nära till 

friluftsliv 

 Övrigt: 

Nämn 

 

 

2. Hur viktigt är det med blandad bebyggelse i ett bostadsområde? T.ex. handel, 

vårdcentral och äldreomsorg. 

 

          

 

Inte 

alls 

viktigt 

 Mindre 

viktigt 

 Ganska 

viktigt 

 Viktigt  Mycket 

viktigt 

 

 

 

3. Hur viktigt är det med blandad boendetyp i ett bostadsområde? T.ex. villor, 

flerfamiljshus och lägenheter. 

 

          

 

Inte 

alls 

viktigt 

 Mindre 

viktigt 

 Ganska 

viktigt 

 Viktigt  Mycket 

viktigt 
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4. Vad är det som gör att du känner dig trygg i ett bostadsområde? Välj ett alternativ 

 

          

 

Belysning  Blickbarhet 

över 

området 

 Lätt 

orienterat, 

Skyltar, 

kartor 

 Sikten fri, 

inga dolda 

hörn 

 Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

 

 

 

5. Hur viktigt är de med grönområden bland bebyggelsen i bostadsområdet? 

 

1.           

 

Inte alls 

viktigt 

 Mindre 

viktigt 

 Ganska 

viktigt 

 Viktigt  Mycket 

viktigt 

 

 

 

6. Vad tycker du skapar ett trivsamt grönområde/ park? Välj ett alternativ 

 

2.           

 

Orört – 

naturtroge

n växlighet 

 Planterat 

utsatt 

växlighet 

 Parkbänkar/ 

papperskorga

r utsatta 

 Gångstråk/ 

cykelvägar 

 Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

7. Vad tycker du skapar utformning och karaktär på en byggnad? Välj ett alternativ 

 

3.           

 

Fönster/ 

dörrar 

 Tak  Uteplats/balkonger  Fasadmaterial  Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

8. Vilket material tycker du är mest attraktivt på ett bostadshus? Välj ett alternativ 

 

          

 

Trä  Puts  Tegel  Betongskivor  Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

9. Hur viktigt är de med struktur, detaljutformning på en fasadvägg? 

 

          

 

Inte alls 

viktigt 

 Mindre 

viktigt 

 Ganska 

viktigt 

 Viktigt  Mycket 

viktigt 
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10. Hur viktigt är de med mönster på en fasadvägg? 

 

          

 

Inte 

alls 

viktigt 

 Mindre 

viktigt 

 Ganska 

viktigt 

 Viktigt  Mycket 

viktigt 

 

 

 

 

11. Vad tycker du är en attraktiv stil för en byggnad? Välj ett alternativ 

 

10.           

 

Nyklassicismen 

(snickarglädje 

1800-tal) 

 Jugend 

(dekorativa 

växtformer 

1900-tal) 

 

 Funktionalismen 

(stilrent, 

avskalat 1930-

tal) 

 Modernt  Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

12. Vilket mönster tycker du är mest attraktiv i fasadvägg? Välj ett alternativ 

 

13.           

 

Inget 

mönster/ 

slät 

vägg 

 Grafiskt 

mönster/ 

stiliserat, 

förtydligat 

 Abstrakt/ 

oregelbundet 

mönster 

 Konkret/ 

regelbundet 

mönster 

 Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

13. Tycker du det är viktigt med stora glaspartier på en byggnad? 

 

14.  Ja  Nej  Vet ej 

  

 

14. Om du svara JA på föregående fråga: På vilket sätt tycker du att stora glaspartier 

ska utformas så blir de mest attraktivt på en byggnad? Välj ett alternativ 

 

15.           

 

Glasvägg 

 

 Fönster som 

går ner till 

golvet 

 Olika 

former på 

glas- 

partierna 

 Flera 

glaspartier 

 Övrigt: 

Nämn 

 

 

 

 


