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Sammanfattning  

Bebyggelsen i det svenska samhället präglas av diverse olika stilar, 

utformning, byggmetoder och materialval som berättar om utvecklingen av 

bostäder inom den svenska arkitekturen. Bebyggelsen under 1960- och 

1970-talen är ännu så ny att den inte har blivit tillräckligt uppmärksammad 

och är därför inte lika självklara att bevara. Bostadsbebyggelse från denna 

period finns i stor utbredning vilket gör det svårare att uppmuntra och 

övertyga om bevarandet. Inventering av byggnadsbestånd genomförs för 

ökad vetskap kring hur bostadsområden från 1960- och 1970-talet ser ut. 

Tack vare den ökade kunskapen kring byggnadsbestånden har det blivit ett 

allt mer aktuellt ämne att bevarande modern bebyggelse i alla Sveriges 

kommuner. Om inventering och därigenom arbete med bevarande inte 

forsätter kan det bidra till att mycket av periodens bebyggelse försvinner och 

kommande generationer går miste om de arkitektoniska uttrycken från denna 

tidsperiod.   

 

Målet med denna studie är att beskriva och karaktärisera byggnadsbestånd i 

Växjö. Två utvalda bostadsområden uppförda under 1970-talet i stadsdelen 

Teleborg har studerats. De områden som valts ut är villaområden med 

kedjehus- och grupphusbebyggelse.  

 

Genom inventering har varje enskild villa studerats och dokumenterats 

genom fotografering och relevanta anteckningar. Som komplement till 

inventeringen har intervjuer genomförts för att få en uppfattning om hur 

fastighetsägarna ser på sin villa och de kulturhistoriska och arkitektoniska 

värden den besitter, samt hur de upplever förändringar som skett. Utifrån de 

intervjuer som gjorts kan det konstateras att majoriteten av fastighetsägarna 

inte är medvetna om vilka bevarandeskäl som villorna i bostadsområdet 

besitter. Det går även att avläsa i den inventering som gjorts att många har 

gjort förändringar som har haft inverkan på villans kulturhistorisk värde 

samt hela områdets kulturhistoriska karaktär.  

Förhoppningarna är att kommunen ska kunna använda 

byggnadsinventeringen i arbetet vid handläggning av bygglovsärenden och 

sprida kunskap. Ytterligare en förhoppningen med denna studie är att öka 

kunskap och förståelse hos fastighetsägarna, kring det kulturhistoriska 

värdet i deras enskilda egendom och därigenom öka intresset för bevarandet 

av modern bebyggelse.  
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Summary 

Buildings in the Swedish society are characterized by different styles, 

designs, building methods and materials, which tells us about the 

development in houses within the swedish architecture. Buildings from the 

1960s and 1970s are still relatively young, which have caused them not to 

get as much attantion regarding stocktaking, and therefore not as prioritzed 

to be conserved. 

Houses from this period exists in such wide extent, which is contributing to 

the difficulties of encouraging preservation of these buildings. The 

stocktaking is performed to increase the knowledge about the building stock 

from this period.Thanks to the increased knowledge about the building 

stock, the preservation of all modern buildings have become a more current 

topic for the municipalities in sweden. If the stocktaking and preservation of 

modern buildings does not continune, consequences could be that a lot of the 

buildings disappears by time, and future generations will miss out on the 

architecture from this period.  

 

The main purpose of this project, is to describe and characterize the building 

stock in Växjö. Two residential areas in Teleborg, constructed during the 

1970s have been selected to be studied. The two residential areas consists of 

detached houses/terraced houses and group house buildings. Every particular 

house have been studied and substantiated by photography and relevant 

notings throughout the stocktaking. To reach comprehension of what the 

residents think of the cultural history and architektural values their homes 

possesses and also how they experience changes that have been made in the 

area, interviews with the residents have been excercised as a complement to 

the stocktaking. The conclusion of the interviews is that the residents are not 

aware of the reasons to preserve the buildings. The stocktaking even shows 

that a majority have made modifications to their houses with the 

consequences of changing the cultural character of the whole residential 

area.      

 

The intends of this project is that the municipality of Växjö will be able to 

use the stocktaking when handling errands of building permissions, and also 

continue working with the preservation of modern buildings as well as 

spreading knowledge.  

Other intentions are to increase the knowledge and understanding of the 

residents in the studied area, and thereby increase the interest of preserving 

the modern buildings.   



4 

Oskarsson & Runeson 

Abstract  

För att inte gå miste om den moderna bebyggelsen har det blivit mer aktuellt 

för alla kommuner i Sverige att studera och dokumentera den befintliga 

bebyggelsen. Ett området eller en byggnad som är uppförd under 1960- och 

1970-tal berättar genom arkitekturen och områdets karaktär om den tids 

samhällsutveckling och historia. Detta gör att byggnader kan besitta olika 

kulturvärden och arkitektoniska kvalitéer som gör de är värda att bevara. 

Därför är det viktigt att förmedla kunskap till bostadsägare om 

bevarandeskäl så att nutida och kommande generationer inte ska gå miste 

om bebyggelsen, utan även få ta del av vår tids villaarkitektur.    

 

 

 

Nyckelord: bevarandeskäl, kulturhistoria, bebyggelseinventering, modern 

bebyggelse, kulturvärde, arkitektoniskt värde. 
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Förord  

 

Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Växjö kommun. Vår önskan var 

att utföra ett examensarbete hos en organisation eller ett företag, med ett 

verkligt problem som de ville ha hjälp med att studera noggrannare. Därför 

kontaktades stadsbyggnadskontoret på Växjö kommun. Det resulterade i ett 

arbete som har gått ut på att inventera, studera och dokumentera 

bostadsbebyggelsen av villor på 1970-talet. Förhoppningsvis kan arbetet 

sprida information till villaägarna i de berörda bostadsområdena och även 

fungera som ett underlag till kommunens vidare arbete i hantering av 

bygglovsärenden. 

 

Vi upplever att uppgiften har varit inspirerande och lärorik på många sätt. 

Under arbetets gång har vi fått bredare förståelse för arbetet kring 

bevarande, och de arkitektoniska värden en byggnad eller ett område kan 

inneha. Det har varit intressant att höra bostadsägarnas egen synvinkel på 

frågor kring det vi har studerat. Vi har även upplevt att många av de boende 

fann det intressant att delta i intervjuerna. Där inget annat anges är 

fotografierna tagna av Siri Runeson.   

 

Det finns flertalet personer som har hjälpt till och underlättat i vårt arbete. Vi 

vill därför tillägna ett tack till de personer på stadsbyggnadskontoret som 

varit engagerade i vårt arbete. Det är först och främst vår handledare Marie 

Ståhle (bygglovsingenjör) som funnits där med råd och stöttning under 

arbetets gång.  

Vi vill även tacka Helena Åkerberg (bygglovshandläggare), Henrik Wibroe 

(bygglovschef, stadsarkitekt) och Karl Magnusson (GIS-ingenjör) som 

bidragit och hjälpt oss i vårt arbete.  

 

Sedan vill vi även tacka vår handledare från universitetet, Samuel Palmblad 

för hans engagemang för ämnet samt råd och rekommendationer.     

 

Till sist vill vi tacka fastighetsägarna i de bostadsområden arbetet har berört, 

som genom intervjuer och på andra sätt har medverkat i och bidragit till 

detta arbete. Vi vill även tacka Otto Ryding från Boverket, som ställt upp på 

en intervju. 

 
 

 

Malin Oskarsson & Siri Runesson  

 

Växjö 9 Juni 2015 
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1. Introduktion 

Det svenska samhällets bebyggelse präglas av diverse olika stilar, 

utformning, byggmetoder och materialval som berättar om utvecklingen av 

bostäder inom den svenska arkitekturen. Den avslöjar samtidigt samhällets 

historia. Dagens samhälle inriktar sig mycket mot nybyggnation av bostäder 

för att stilla den rådande bostadsbristen i städerna. Byggas nytt eller byggas 

om, oavsett vilket ska det göras fort eftersom tid är pengar (Dagens nyheter, 

2011). Det är då viktigt att inte glömma bort den redan befintliga 

bebyggelsen som präglar samhället och berättar historier om gångna tider. 

Ett exempel på att den svenska kulturmiljön ibland drabbas av begäret att 

stilla bostadsbristen, är en fallstudie av Folkets Park i Linköping (Rönn, 

2014) där HSB ville bygga bostäder och flytta redan befintliga byggnader av 

samhällshistoriskt intresse för detta ändamål.   

Det är av riksintresse att bevara representativa byggnader från respektive 

tidsepok, oavsett om det är 1800-tal eller så nyligen som 1970-tal. 

Bevarande av byggnader gör det möjligt att fortsätta bygga vidare på en 

kunskapsbank om dåtida och nutida bebyggelse och göra nuvarande samt 

kommande generationer medvetna om den svenska arkitekturhistorien och 

byggtekniken. För att göra detta krävs ett omfattande och kontinuerligt 

arbete av Sveriges alla kommuner. Sveriges riksdag har sedan år 1999 

antagit 16 nationella och aktuella miljökvalitetsmål. Dessa miljökvalitetsmål 

ska ge en tydlig struktur för miljöarbetet i Sverige och ska tillsammans 

skapa det miljötillstånd som vill uppnås (Natruvårdsverket, 2014). Det 

generella och övergripande målet med Sveriges miljökvalitetsmål är att till 

kommande generationer kunna lämna över ett samhälle och ett Sverige där 

de största miljöproblemen är lösta (Särnbratt, 2006 s.30). 

Ett av miljökvalitetsmålen är “God bebyggd miljö”som uttrycks enligt 

följande: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 

att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

främjas." (Miljömål, 2015). Det handlar alltså om att värna om och ta vara 

på naturen och dess resurser. Detta miljökvalitetsmål har haft en betydande 

inverkan på etableringen av byggnadsinventeringar hos landets alla 

kommuner. Miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” har bidragit till ett 

ökat intresse för den befintliga bebyggelsen och bevarande av den bebyggda 

miljön. I och med miljökvalitetsmålen skapas ett ansvar hos alla landets 

kommuner och en eftersträvan att dessa mål ska uppnås (Miljömål, 2012).  

 

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det är kommunen som i sitt 

arbete avgör om, när och hur ett byggande ska ske. För att underlätta i detta 

arbete finns PBL, som står för plan- och bygglagen och är ett regelverk för 

planering och byggande. Tillsammans med annan lagstiftning reglerar PBL 

samhällsbyggande och innefattar regler och lagar kring bebyggelse. Allt i en 
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strävan efter ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.    
 

1.1 Bakgrund 

Inventering av byggnadsbestånd har blivit ett allt mer aktuellt ämne för alla 

kommuner i Sverige. Sedan “God bebyggd miljö” och PBL, kap 3 och 8 

med bland annat varsamhetskravet (PBL, 2010:900 kap 8 §17) 

introducerades har kommuner i landet blivit mer benägna att bevara den 

befintliga bebyggelsen och dess kulturvärde. Därför är det viktigt att ha 

kunskap och dokumentation över vilka byggnader som finns och om de bär 

någon specifik karaktär eller något kulturvärde, eftersom de kulturvärden en 

byggnad eller bebyggelse innehar, kan utgöra ett skydd för bevarande 

(Unnerbäck, 2003).  

 

Rolf Wohlin behandlar i en artikel i tidsskriften Arkitektur (nr. 4 2008) det 

faktum att kommunerna har bristande inventeringar, som står till grund för 

den arkitekturhistoriska vårdslöshet som råder. Växjö kommun saknar i 

dagsläget byggnadsinventeringar över mer ordinär villabebyggelse där störst 

behov ligger i så kallade grupphus- och kejdehusområden byggda under 

1960- och 70-talen. Grupphus är villor i ett område som bär samma 

arkitektur, alltså där alla villor bär lika drag vad gäller utformning och 

kulörsättning.   

Majoriteten av de bostäder som byggdes under 1960- och 1970-talen är en 

del av det svenska Miljonprogrammet som ägde rum under åren 1965 till 

1974. Det innebar att en miljon bostäder skulle byggas under en 10 års 

period, för att råda bot på den rådande bostadsbristen i Sverige (Hall och 

Widén, 2005). Hus byggda under 1960- och 1970-talen är ännu så pass nya 

att de inte generellt sett hunnit bli intressanta att bevara. Det faktum att det 

dessutom finns mycket bostadsbebyggelse från 1960- och 1970-talen gör det 

svårare att uppmuntra och övertyga om bevarandet. Synsättet att dessa 

byggnadsbestånd inte är intressanta har även bidragit till att många har 

renoverat om, byggt till eller på annat sätt ändrat villans yttre och därmed 

tappat 1960- och 1970- talets byggstil. Därför är det viktigt att arbeta fram 

inventeringar över dessa områden för att kommunen ska ha underlag i sitt 

kontinuerliga arbete med bygglovshantering. Detta kan leda till att fler 1960- 

och 1970-tals villor bevaras.  

1.2 Mål, syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är att beskriva och karaktärisera byggnadsbestånd i 

utvalda bostadsområden i Växjö och ge en tydligare bild av vad som gör en 

byggnad och ett bostasområde kulturhistoriskt värdefullt utefter byggnadsår, 

stilepok, utformning, materialval, kulör och byggnadssätt.   
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Syftet är att kommunen ska kunna använda byggnadsinventeringen i arbetet 

vid handläggning av bygglovsärende. Likväl är ett syfte att detta arbete ska 

bidra till bevarande av byggnadsbestånd över lag, men framförallt från 

1960- och 1970-talen. Det innefattar även att genom byggnadsinventeringen 

ge villaägarna en större förståelse för sin bostad och vilka värden den 

besitter.  

 

För att bringa ordning i syfte och mål har några sammanfattande 

frågeställningar ställts upp: 

 I vilken utsträckning är villor i bostadsområden byggda på 1960- och 

1970-talet i Växjö, förvanskade respektive bevarade?  

 Vad är det som gör områden byggda på 1960- och 1970-talen i Växjö, 

värda att bevara?  

 Vad har de boende för vetskap, ställningstagande och kunskaper kring 

deras hus och dess värde?   

 Hur väl medvetna är de boende om att de behöver söka bygglov och för 

vilka åtgärder bygglov krävs?  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till två bostadsområden med enfamiljshus i form av 

grupphus och kedjehus belägna i stadsdelen Teleborg i Växjö, se Figur 8. De 

två bostadsområdena är byggda på tidigt 1970-tal och benämns i arbetet 

Vallhagen och Norra Torparhagen. Inventeringen är bara gjord på områden 

byggda under 1970-talet, men eftersom denna tid till hög grad influeras av 

1960-talet, ur en historisk så väl som byggnadsteknisk aspekt, berörs båda 

årtionden i teorin. Ytterligare avgränsningar som gjorts är att värdering av 

bebyggelse inte görs för varje enskilt hus utan i ett större perspektiv där hela 

området granskas som en helhet, där både villorna och den omgivande 

naturmiljön studerats.  

Faktorer som berörs och studeras vid inventering och värdering är 

utformning, byggnadssätt, kulör, materialval, tomtstorlek, bostadens 

placering på tomten och samspelet med resterande villor i kvarteret. Arbetet 

berör inte energi- eller miljöfrågor inte heller ekonomiska aspekter.  

En annan avgränsning är att inventeringen av villorna endast utgår från det 

som syns och går att studera från gatan, då det inte är tillåtet att beträda 

villaägarnas tomter utan lov.  
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1.4  Rekommendationer 

Efter beskrivning och värdering av varje bostadsområde lämnas förslag och 

rekommendationer för lämpliga förhållningssätt kring bygglovsansökningar 

samt förändringar och bevarande vid eventuell ändring. 
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2. Teori 

I följande kapitel berörs teori som på olika vis kan kopplas till bevarande av 

bebyggelse och de områden som valts ut i studien. De faktorer som berörs är 

bland annat historia rörande Sverige, Växjö och de utvalda områdena under 

den tidsepok som studeras, samt tidstypisk bebyggelse för den tiden. 

Följande kapitel berör även lagar, regler och förordningar som är av vikt vid 

bevarande. Här beskrivs slutligen historia kring inventering, olika 

tillvägagångssätt och modeller som kan tillämpas vid kulturhistorisk analys. 

2.1 Det svenska samhället under 1960- & 1970-talen 

Under 1960-talet hade Sverige utvecklat ett samhälle med en växande 

industri, expansion och en stabil välfärd. I och med den goda ekonomin 

gjordes satsningar för att förnya och förbättra Sverige och skapa bättre 

förutsättningar för befolkningen. Genom den växande industrin ökade även 

behovet av arbetskraft, vilket gjorde att många sökte sig allt närmare 

städerna där industrierna genererade arbeten. Även arbetskraftsinvandringen 

tog fart för att täcka arbetsbristen (Björk, et-al, 2009 s.123).  

Utvecklingen i det svenska samhället hade högt tempo och av inspiration 

från andra länder påbörjades planering för uppbyggnad av ett samhälle 

präglat av bland annat bilism och handel. Sveriges dåvarande innerstäder var 

bristfälliga och hade sämre förutsättning för utvecklingen av ett näringsliv, 

där centrala kvarteret med banker, kontor och handel planerades (Lindvall, 

Myrman, 2001 s.130-131). Många av människorna i innerstäderna levde i 

bostäder som var ohygieniska, (Björk, et.al, 2009 s.123) omoderna och i 

stort behov av upprustning, vilket blev ett argument för den sanering av 

svenska innerstäder som genomfördes under perioden 1950 till 1970 tal.  

Under denna tid skedde även stora förändringar gällande stadsplaneringen i 

Sverige och den mer modernistiska staden började formas. Intresset för 

staden och hur den planeras och formas under 1900-talet är enligt Lars 

Marcus själv, bakgrunden till avhandlingen om behovet av deskriptiva 

metoder för arkitekturforskning. Han beskriver då speciellt övergången 

mellan den traditionella staden till den modernistiska staden som kom till 

efter 1930-talet och fortlöpte även under miljonprogrammets tid (Marcus, 

2000).  

Massbilismens utveckling fick allt större påverkan på det svenska samhället 

och nästintill all samhällsplanering utgick efter den ökande biltrafiken. Detta 

präglade även de många och hårda ombyggnationer som då påbörjades 

(Lindvall och Myrman, 2001 s.130-131). 

Nya bostadområden planerades i tätorter istället för innerstäderna. De nya 

områdena som byggdes upp skulle bilda egna småsamhällen innehållande 
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närservice så som matbutik, dagis, skolor etc. Barnfamiljer ansågs behöva 

områden med mindre trafik för en lugnare, mer stillsam vardag som var 

säkrare för barnen. Innerstäderna ansågs inte längre tillräckligt säkra och 

passande i och med den ökade biltrafiken. 

År 1964 var bostadsbristen i Sverige så hög att regeringen beslutade om att 1 

miljon bostäder skulle uppföras under en tio årsperiod, denna händelse kom 

att kallas miljonprogrammet (Björk, et.al, 2009 s.123). “Samhällets mål för 

bostadsförsörjningen bör vara att hela befolkningen ska beredas sunda, 

rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god 

kvalitet till skäliga kostnader” (Lidelöw, Stehn, Lessing och Engström, 

2015 s.81). Så lyder delar av propositonen 1967:100, sammanställning av 

folkhemmets slutmål, som togs fram i samband med arbetet för en förbättrad 

bostadssituation i Sverige. Två tredjedelar av bostäderna som uppfördes 

under miljonprogrammets första hälft var flerbostadshus och en tredjedel 

utgjordes av småhus och villor. Under miljonprogrammets senare hälft 

ökade sedan byggandet av småhus och utgjorde istället två tredjedelar av 

byggnaderna som uppfördes (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.123, 139). 

Miljonprogrammet pågick under åren 1965-1974. 

 

För att skynda på bostadsbyggandet lockade regeringen med statligt bidrag 

till kommuner för att kunna göra markförvärv. Bidrag gavs även till 

bostadsprojekt där byggnationen planerades för 1000 bostäder eller fler 

(Nylander, 2013 s.151). Redan under tidigt 1970-tal kritiserades 

miljonprogrammet hårt. Bostadsproblemet var löst, men med ett mindre 

genomtänkt utförande då kvantitet hade spelat en större roll än kvalitet 

(Lindvall och Myrman, 2001 s.62), “Produktionsanpassad projektering” som 

det kallades av en byggmästare i början på 1960-talet (Bäck och Palmblad, 

2004). Produktionsteknikens behov gick före utformningen och de 

arkitektoniska kvalitéerna. Större fokus hos befolkningen riktades mot 

småhusbebyggelse då natur och närmiljö efterfrågades (Björk, Nordling och 

Reppen, 2009 s.22). 

1970 talet präglades av den ”gröna vågen” då många sökte efter lugnare 

barnvänliga bostadsområden med villor anpassade för barnfamiljer, bort från 

storstaden och den stress det innebar. Det faktum att villaområden var så 

populära och eftertraktade gjorde att många förtätningar av gamla 

villaområden skedde, då tomter styckades av (Björk, Nordling och Reppen, 

2009 s.139). 

2.2 Växjö under 1960- & 1970-talen 

Under 1960-talet och framåt stod Växjö stad inför stora omvandlingar. År 

1959 vann socialdemokraterna över de borgerliga i kommunvalet. Den 

dåvarande partiledaren George Lücklig kom att ha stor inverkan på den 

hastiga utvecklingen i Växjö. Hans vilja och engagemang i den expansiva 
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markpolitiken och ansträngningarna att dra nya företag till staden gav stora 

resultat. 

Genom stadens geografiska placering mitt i de södra delarna av Sverige, 

utgjorde Växjö en bra småländsk lokaliseringsort. Företag som etablerade 

verksamheten i Växjö hade på så sätt närheten till städerna runtomkring. 

Växjö erbjöd även företag gratis mark eller sålde marker billigt till företag, i 

ett försök att lock företag till etablering. Företagen kunde även erbjuda 

bostäder till sina anställda (Larsson, 1991 s.452). Företag som Fläkten AB 

och TELUB blev två stora viktiga industrier för Växjö historia (Larsson, 

1991 s.449). 

 

Den 27 december 1963 blev Växjö stad utsedd till ”årets stad”, bemärkelsen 

gavs ut av expressen och motiveringen löd enligt följande:“Växjö har byggt 

bort bostadsbristen och byggt på ett människovärdigt sätt. Staden har varit 

framsynt på att skaffa industrier till sig och staden har satsat mycket på 

ungdomar och utbildning, dessutom har Växjö lyckats förena gammalt och 

nytt på ett sätt som gör att medborgarna trivs” (Polback, 2004 s.52). År 

1964 utsågs Växjö även till universitetsfilial för Lunds Universitet. Allt fler 

ville börja studera vilket satte hård press på de större universiteten i landet. 

Växjö som var mitt i expansionstider ansågs vara en ort med bra 

förutsättningar för utveckling inom studier, och 1967 invigdes u-filialen i 

staden. Till en början var u-filialen verksam i nuvarande Växjö kommunhus, 

men byggnationen av nya lokaler var i full gång och 1976 stod lokalerna på 

Teleborg färdiga. Växjö u-filial visade goda resultat och det togs därför 

beslut om Växjö u-filial som egen högskola 1977.  

Under åren 1940 till 1970 genomförde Växjö kommun markförvärv av stora 

centrala ägor i närliggande stadsdelar, det var en nödvändighet för att 

fullfölja den expansionspolitik som bedrevs (Larsson, 1991 s.450-451). 

Under 1960-talet och miljonprogrammet uppfördes stora bostadsområden i 

Araby och Dalbo. Liknande byggnationer skedde samtidigt på 

Biskopsskogen, Öster, Gamla norr och Högstorp (Larsson, 1991 s.470). Den 

9 januari år 1964 köpte Växjö stad Teleborgs gods av dåvarande ägare 

Fredrik Bonde. Godset var över 600 hektar stort och köptes för 3,4 miljoner 

kronor (Växjö Stadsfullmäkiges handlingar, 1964 N:r 4). Teleborg som var 

beläget ca 3 kilometer söder om Växjö centrum ansågs vara ett bra 

markförvärv för att tillgodose det ökade befolkningsantalet. Kommunen 

hade stora förhoppningar på Teleborg och en projektgrupp sattes därför ihop 

för att planera av exploateringen av Teleborgs bostadsområde med tänkta 

tillhörande närservice. Det planerades då för bostäder till 10000 personer. 

För att erhålla en så genomarbetad plan som möjligt bjöd Växjö år 1967 in 

till en allmän arkitekttävling. Tävlingen gick ut på att ge förslag till en 

stadsplanering för Teleborg, där bidraget skulle innehålla nyproduktion av 

40 procent småhus och 60 procent flerfamiljshus. Uppgiften bestod även i 

planering för ett centrum som skulle samspela med ett högstadium och ett 

idrottsområde. En placering för universitetsfilialen var redan reserverad, 
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men att visa på en samverkan mellan universitetsområdet och det tilltänkta 

Teleborgsområdet ingick även det i arkitektävlingen (Arkitekttävling, 1968 

N:2). Arkitekttävlingen som slutfördes 1968 resulterade i 48 olika förslag till 

utvecklingen av området. Det vinnande förslaget blev “JUST”, se Figur 1, 

som var enkelt, genomförbart och hade hög arkitektonisk standard. 

 

 

 

Figur 1. Det vinnande bidraget ur ”allmän arkitektävling över Teleborgsbostadsområde”, 

Växjö 1968 

 

 

Ett år senare, år 1969, var dispositionsplanen för Teleborgsområdet 

färdigarbetat. Planen innebar att 3800 lägenheter i flerbostadshus och 1500 

bostäder i form av småhus skulle byggas. 1970 påbörjades uppförandet av 

de första områdena som innefattades av småhus i norr och studentlägenheter 

i öst, se Figur 2. 
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Figur 2. Flygbild över exploateringen för Teleborgsbostadsomården, Växjö 1971  

Källa: Smålandsmuseum fotoarkiv 

 

 

Efter den markanta expansionen var Växjö år 1970 den största staden i 

sydöstra Sverige (Larsson, 1991 s.448-451). Under tiden för denna markanta 

expansion, se Bilaga 1, hade kommunen ett kösystemet för bostäderna, 

framförallt gällande villorna. Många områden var planerade främst för 

barnfamiljer, bestod familjen då av två barn eller fler resulterade det i att 

familjen automatiskt fick företräde i kösystemet. Tilldelades familjen sedan 

ett villa eller en tomt med pågående byggnation betalade familjen 

handpenning, som utgjordes av priset för tomten. Detta betalades in av 

familjen som en försäkran för familjen att villan var deras, och för 

byggföretaget som familjen hade köpt huset av.1 

2.3 De danska arkitekterna 

Under 1950- och 1960-talet kom fyra danska arkitekter till Växjö stad, som 

alla hade tagit examen vid akademin i Köpenhamn och sökte därefter arbete 

och bättre livsvillkor i Sverige. Bent Jörgen Jörgensen var år 1947 den första 

av de fyra arkitekterna som kom till Växjö. Arkitekturandan som Jörgensen 

bar med sig från utbildningen i Köpenhamn var nyskapande och nytänkande 

i jämförelse med den rådande arkitekturen i Växjö. I och med den 

                                                 
1 Intervju med anonym fatighetsägare på Norra Torparhagen  
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moderniseringsfas staden befann sig i fick Jörgensens arbete mycket positiv 

kritik. Hans arbete och den moderna stiluttryck som det innebar kom att få 

en stor betydelse för Växjö arkitekturhistoria.  

 

Behovet av kunniga arkitekter blev allt större och Jörgensen kontaktade då 

Akademin i Köpenhamn, där han fick då tips om Mogens Barsöe. Barsöe 

var en nyutexaminerad arkitektstudent som tillsammans med en kompanjon i 

form av ytterligare en dansk arkitekt fick erbjudande att komma till Växjö 

och arbeta. Mogens Barsöe i sällskap av studiekamraten Jörgen Egmose 

kom då till Växjö år 1953 och började arbeta som arkitekter för Jörgensen. 

Barsö blev senare erbjuden jobb på stadsbyggnadskontoret, där han arbetade 

mellan åren 1955 till 1959. Egmose arbetade även han kvar hos Jörgensen 

fram till 1959 då han startade egen arkitektfirma (Palmblad och Lissing, 

2008 s.36-48). 

Ib Wibroe var den sista av de fyra betydande danska arkitekterna som kom 

till Växjö. Barsöe var då intresserad av att starta egen arkitektfirma och 

tillfrågade därför Wibroe som var gammal studiekamrat från Akademin i 

Köpenhamn. År 1959 när Wibroe kom till Växjö startade de sedan en 

arkitektfirma tillsammans, under namnet Wibroe och Barsöe (Palmblad och 

Lissing, 2008 s.48-59).  

 

De danska arkitekternas arbeten var likartade trots deras enskilda arbete. De 

använde sig av tidens modernism av likartad arkitektur som avspeglar sig i 

deras lika bakgrund, med utbildning på Akademinen i Köpenhamn. De alla 

fyra har gjort stor inverkan på Växjös arkitekturhistoria, se Figur 3, med sin 

delaktighet av Växjös expanionen under åren 1950- och 1960-talet 

(Palmblad och Lissing, 2008 s.115).  

 

Figur 3. Växjö centurm. De färgade byggnaderna visar nybyggnationer där de fyra danska 

arkitekterna varit delaktiga under 1950- och 1980-talet (Illustration Thomas Lissing) 
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Färgerna har följande betydelse: 

- Rött: Bent Jörgen Jörgensen 

- Gult: Mogens Barsöe/Ib Wibroe 

- Grönt: Jörgen Egmose 

- Blått: Mogens Barsöe (efter 1976) 

- Orange: Ib Wibroe (efter 1976) 

2.4 Det tidstypiska 60-talet  

Under 1960-talet producerades några av de första storskaliga projekten med 

modern byggteknik i Sverige. Eftersom Sverige påverkats minimalt av andra 

världskriget bidrog det till att efterkrigstiden innebar betydande möjligheter 

till ökning av produktion och export. En expansion av industrierna medförde 

behov av arbetskraft, vilket i sin tur ledde till urbanisering och ett ökat 

behov av bostäder (Bäck och Palmblad, 2004). Den snabba 

samhällsutvecklingen gjorde att stadsbyggandet inte hann med, och 

bostadsbristen var snart ett faktum. Regeringen beslutade därför om 

Miljonprogrammet, och den byggnation som uppfördes under denna tid 

innebar i stora drag ett standardiserat byggande. Gruppbyggda kedjehus och 

fristående villor utgjorde en fjärdedel av byggnaderna som uppfördes under 

miljonprogrammet på 1960-talet (Björk, Nordling och Reppen, 2009). 

Rationalitet, industriell produktion och ekonomi var det som präglade 

villaarkitekturen på 1960-talet, som bland annat innebar få utsmyckningar. 

Arkitekturen anpassades efter de produktionstekniska kraven och därför blev 

de arkitektoniska uttrycken sparsamma (Björk, Nordling och Reppen, 2009 

s.124). Arkitekturen på 1960-talet bestod av inslag från kvardröjande 1950-

talsstil samt uttryck från funktionalismen och modernismen. Utformningen 

präglades av enkla former och raka linjer, och den källarlösa enplansvillan 

var den mest dominerande hustypen, se Figur 4. I övrigt var parhus, 

vinkelhus och kedjehus vanligt förekommande (Björk, Nordling och 

Reppen, 2009 s.126-129).  

   

Ett småhusområde av fristående likadana villor som byggdes under denna 

tiden inspirerades mycket av dansk arkitektur med fasader i tegel i 

kombination med mörklaserat trä (Wergeni-Wasberg, 1992 s.32). Villor som 

uppfördes under 1960-talet hade vanligen olika fasadmaterial. Mest 

förekommande var mexisten eller tegel i kombination av träpanel. I många 

fall var endast gavlarna uppmurade i tegel och resterande var träpanel. 

Träpanelen var då ofta målad i starka nyanser av blått, grönt, rött, gult eller 

brunt. Utvecklingen som gjordes inom industri och produktion medförde att 

många nya material, former och tekniker prövades. Bland annat testas 

eternitplattor av olika kulör som fasadmaterial. Gruppbyggda villor bestod i 

rektangulära former och sadeltak med likadan arkitektur. Vanligt var att de 

även försågs med likadan färgsättning. I annat fall var variationen av 

material och färgsättning det enda som skiljde villorna från varandra.  
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Takutformningen under 1960-talet var i många fall en ekonomisk fråga och 

sadeltak var den dominerande varianten. Förutom sadeltak var pulpettak 

vanligt, då på de mer modernistiskt och funktionalistiskt inspirerade 

villorna. Takmaterialet på sadeltaken var tegelpannor eller betongpannor av 

röd eller svart kulör. Vid denna tiden introducerades även en kantpanna som 

ersatte den dåvarande vindskivan. Takmaterial på pulpettaken var papp 

(Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.124). Många av de villor som byggdes 

med sadeltak hade brant takfall vilket resulterade i kraftigt takutsprång som 

begränsade ljusinsläppet (Björk, Nordling och Reppen, 2012).  

I och med rationaliseringen skedde en standardisering av fönster, för att 

anpassas till massproduktionen. Det resulterade i enklare, mer kvadratiskt 

formade fönster utan spröjs. Till en början var de vita, men mot slutet av 

1960-talet övergick de till att vara brunlaserade. Fönstren i vardagsrummet 

var ofta högre, med en lägre bröstningshöjd. Enluftsfönster var 

dominerande, men på övre våningen förekom tvåluftsfönster för lättare 

rengöring (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.132). 

Entréerna var ofta placerade på långsidan och till skillnad från resterande 

utformning ofta påkostade, med dörrar i teak eller andra finare träslag. 

Ytterdörren var mönsterspårad i olika geometriska mönster och hade 

sidoljus. Enklare skärmtak fästes över entrén, som ofta pryddes med 

smidesjärn i de fall då villan hade högre sockel. Entréerna på gruppbyggda 

områden var dock enklare (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.130).  

  

 

Figur 4. Den tidstypiska villan på 1960-talet (Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes villan 

2009) 
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Bilismens utveckling hade stort inflytande på stadsplaneringen under 1960-

talet. Bilismens utbredning bidrog till ett ökat antal olyckor, vilket 

resulterade i omstrukturering av trafikplaneringen. “Riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerheten” gavs sedan uta av Statens 

planverk och Statens vägverk år 1968. De olika trafikslagen så som bilar, 

cyklar och gående skulle nu vara fullständigt separerade för att öka 

säkerheten hos trafikanterna och omgivningen. Villaområdena försågs med 

större gemensamma ytor avsedd för parkering för att minska trafiken in på 

villagatorna (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.134). 

2.5 Det tidstypiska 70-talet 

Under 1970-talet ökade produktionen av småhus kraftigt och i slutet av 

1970-talet svarade småhusen för två tredjedelar av byggnaderna som 

uppfördes under miljonprogrammet. Majoriteten av de villor som byggdes 

var gruppbyggda kedjehus och friliggande villor, det byggdes även 

enplansvillor med källare. Den källarlösa 1 ½-plansvillan var den mest 

tidstypiska och dominerande hustypen, men den mer terränganpassade 

souterrängvillan började bli allt mer vanlig. Takutformningen var även under 

1970-talet en ekonomisk fråga. Vanligt takmaterial var svarta betongpannor 

och vindkivorna utfördes i plåt eller plast (Björk, Nordling och Reppen, 

2009 s.140). Taklutningen på sadeltaken medförde ett kraftigt takutsprång 

vilket bidrog till begränsat ljusinsläpp (Björk, Nordling och Reppen, 2008). 

Ett vanligt inslag i arkitekturen kom söder ifrån och var den på ena gaveln 

indragna balkongen (Wergeni-Wasberg, 1992 s.32).  

Fasadmaterialet på villorna uppförda under 1970-talet var ofta en 

kombination av tegel och trä likt 1960-talet. För områden med gruppbyggda 

villor var träpanel det mest dominerande fasadmaterialet. Färgsättningen 

varierade, men bruna eller mörkröda villor var vanligt. För områden med 

gruppbyggda kedjehus skapades variation i gatubilden genom att färgsätta 

villorna med blå, röda, gröna och gula kulörer (Björk, Nordling och Reppen, 

2009 s.140).  

Entréerna varierade mellan att vara påkostade och mer enkla i allmogestil, 

detta efter att dörrfabrikanterna börjat tillgodose kundernas skilda önskemål. 

De enskilt byggda villorna hade mer påkostade entréer med profilfrästa 

ytterdörrar i teak jämte ett bredare sidoljus. För de gruppbyggda 

villaområdena blev det vanligt förekommande med enklare lösningar i form 

av släta, målade entrédörrar med inspiration från allmogestilen och ett smalt 

sidoljus jämte. Skärmtak förekom inte i och med det djupa takutsprånget 

som skapade tillräckligt regnskydd. Hårdare krav på tillgänlighet gjorde 

även att entrétrapporna försvann och nivåskillnader i marken arbetades bort 

vid entrén (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.146).  

I och med den ökade efterfrågan om villor under 1970-talet började fönster 

massproduceras allt mer, dessvärre följt av bristande kvalité. Placering och 
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kombination av fönster användes för att skapa variation i fasaden, men det 

mest dominerande fönstret var det bruna, ospröjsade enluftsfönstret som var 

vanligt förekommande i grupphusområden. På enskilt byggda hus började 

dock spröjsade fönster bli allt mer vanligt, precis som fönsterluckor, men 

endast som dekoration. I slutet av 1970-talet byggdes många villor med 

inspiration från USA och arkitekturen som var rådande där. Men 

byggnadsvårdsåret 1975 resulterade i att flertalet husfabrikanter återinförde 

de traditionella svenska villorna. Vita knutar, spröjsade fönster och falu 

rödfärg återspeglades i många av de villor som uppfördes under senare delen 

av 1970-talet (Björk, Nordling och Reppen, 2009 s.139-140).   

 

 

Figur 5. visar utformning för den tidstypiska villan på 1970-talet  

(Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes villan 2009, 141) 

 

Efterfrågan på villor blev större då många såg möjligheten att förverkliga 

villadrömmen, vilket sedan ledde till förtätning av gamla villaområden. 

Mindre omsorg lades på utemiljön och trädgårdarna skulle vara 

underhållsfria, medan uteplatsen och grillen blev viktiga inslag i 

villadrömmen. Nya normer och riktlinjer för utemiljön gjorde även att 

lekplatser för barn började introduceras inom villaområdena (Björk, 

Nordling och Reppen, 2009 s.150).  

 

Jämställdhet och solidaritet var viktiga samhällsfrågor under denna tid vilket 

bidrog till att många kvinnor började jobba heltid och sysslor som 

hushållsarbete och barnpassning delades lika mellan kvinnan och mannen. 

Det blev nu även vanligt med två bilar per familj då bilismen tog en allt 

större plats i samhället. De gemensamma parkeringsytorna som var avsatta 
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för varje villaområde tillfredsställde inte villaägarnas behov. Efter många 

försök att anpassa villaområdena efter trafiksäkerheten blev det mot slutet av 

1970-talet vanligt att bilarna parkerades på varje enskild tomt igen. Den 

växande biltrafiken och gatubyggandet bidrog till storskaliga, täta områden 

med likadana villor, i folkmun kallat villaåkrarna (Björk, Nordling och 

Reppen, 2009 s.140, 150)  

2.6 Historien bakom inventering 

Diskussioner kring vårdande av till att börja med den historiska 

bebyggelsen, men senare även modern bebyggelse, och förhållningssätt till 

detta har ägt rum ända sedan 1700-talet. Innan dess ställdes inga speciella 

krav gällande att vårda byggnader. De många katedral- och 

kyrkorestaureringar som ägde rum i England under slutet av 1700-talet och 

under 1800-talet har haft stor betydelse för det synsätt som finns idag, som 

har präglats av kritiken som då uppkom. Några av de då verksamma 

arkitekterna var James Wyatt (1746-1813) som redan under 1790-talet 

startade en stor restaureringsdebatt till följd sina hårdhänta ingrepp på några 

av landets kyrkor och katedraler. Detta följt av arkitekterna G.G Scott och 

G.E Street som var verksamma under mitten av 1800-talet. De engelska 

arkitekterna fick sedan hårt motstånd av konstkritikern John Ruskin (1819-

1900) som senare utvecklade egna restaureringsprinciper som handlade om 

omsorgfullt underhåll och att undvika större ingrepp. Scotts återhållssamma 

och kompletterande tillika motsägelsefullt radikala stilrestaureringar blev 

dock allmänt accepterade i England under 1800-talet. Detta fram till William 

Morris (1834-1896), en av förgrundsmännen till “arts and craft”, 

motarbetade den dåvarande restaureringstrenden med mer konserverande 

restaureringspriciper. Hans prestationer blev av stor betydelse för bevarandet 

av det Engelska byggnadskulturarvet. Den arkitekt, verksam under samma 

tid, som markant kan associeras till stilrestaurering som princip är den 

franska arkitekten E.E Viollet-le-Duc (1814-1879) som utvecklade 

enhetlighetsprincipen. Under 1800-talets andra hälft tilltog kunskaper 

gällande historiska arkitekturstilar och vetskapen och kraven för enhetlighet 

stärktes, därav fick Viollet-le-Ducs principer enormt genomslag 

(Robertsson, 2003). 

Sigurd Curman och Erik Lundberg är bara några av de svenska arkitekter 

som på olika sätt varit verksamma i Sverige, där Helgo Zettervall var den 

mest framträdande stilrestaureraren. Helgo Zettervall (1831-1907) anses 

vara Viollet-le-Ducs mest trogna efterföljare och genomförde flertalet 

stilenhetliga restaureringar på domkyrkor i landet. Hans hårda krav på 

stilenhetlighet fick dock kritik genom diverse artiklar skrivna av Verner Von 

Heidenstam i Dagens Nyheter, vars egna åsikter var att anekdotvärdet var 

mycket viktigare än stilenhetlighet (Robertsson, 2003). 

Under det tidiga 1900-talet utvecklade Sigurd Curman (1879-1966) en ny 

princip för restaurering, med inspiration från Italien och Camillo Boitos 
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(1836-1914) som bland annat är grundare till Romkongressen 1883, och vars 

restaureringsprinciper strider mot Violett-le-Ducs. Boitos principer 

utvecklades sedan av Gustavo Giovannini (1873-1947). I Sverige verkade 

Sigurd Curman bland annat som riksantikvarie mellan åren 1923-1946 och 

hans restaureringsprinciper utgick från att patina är en byggnad dyraste 

smycke. För honom handlade restaureringar även om att ta tillvara på de 

historiska inslagen i en byggnad och samtidigt tillgodose de moderna 

funktionskraven. I och med andra världskriget, stannade samarbetet för den 

europeiska byggnadsvården upp och efter krigets slut påbörjades istället 

enorma rekonstruktionsarbeten. Utvecklingen av restaureringsprinciper 

fortsatte senare som följd av italienaren Cesare Brandis teorier kring 

restaurering, vilket haft stor internationell betydelse (Robertsson, 2003).  

Under 1900-talets mitt var Erik Lundberg (1895-1969) verksam i Sverige 

och ledande restaureringsarkitekt. Lundberg utvecklade utifrån Curmans 

grunder egna principer för restaurering. Han ansåg att historiska och 

arkitekturhistoriska kunskaper var viktiga vid restaurering, men fick under 

1960-talet stark kritik då hans restaureringar ofta bestod av omfattande 

omgestaltningar. En arkitekt som har haft stor betydelse för dagens synsätt 

gällande restaureringar och bevarande av bebyggelse är Ove Hidemark 

(1931-) vars principer handlar om att inte bara patina, utan att byggnadens 

materiella helhet är viktig vid restaurering (Robertsson, 2003 s.19-27).  

2.6.1 Viktiga dokument genom historien       

Flertalet dokument, konventioner och deklarationer har betydelse för, och 

har bidragit till, dagens synsätt kring bevarande av bebyggelse och 

bebyggelsemiljö. Athendokumentet, 1931 är det första dokumentet 

innehållande principer för arbetet med byggnadsvård och var starten till det 

synsätt som idag finns gällande varsamhet av befintlig bebyggelse och dess 

omgivande miljö. En utveckling av Athendokumentet är 

Venedigdokumentet, som infördes under Venedigkonferensen 1964 och som 

fortfarande är det dominerande principdokumentet gällande restaurering och 

byggnadsvård. Med Venedigdokumentet vidgades synsättet för bevarande 

till att inte bara inkludera märklig bebyggelse ur historisk och arkitektonisk 

synpunkt, utan även mer vardaglig bebyggelse. Venedigkonferensen 

resulterade även i skapandet av organisationen ICOMOS (International 

Council on Monuments and Sites) år 1965, som upprättar rekommendationer 

och principer gällande restaurering och kulturmiljö (Robertsson, 2003). 

Byggnadsvårdsåret som ägde rum 1975 hade Amsterdamkongressen som 

höjdpunkt under året. Nästkommande principdokument som då antogs var 

Amsterdamdeklarationen som vänder sig till statliga, regionala och 

kommunala organ med uppmaningar att “utveckla lagstiftning för fysisk 

planering med bevarandeinriktning” (Robertsson, 2003 s.30). Ytterligare 

dokument som utarbetades under detta år var Europadokumentet som vänder 

sig till arkitekturarvet. Som fortsättning på Amsterdamdeklarationen och 
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Europadokumentet kommer Granadakonventionen som antogs av 

Europarådet 1985. I denna konvention definieras att byggnadskulturarvet 

innefattas av monument, byggnadsgrupper och kulturlandskapsmiljöer av 

olika slag (Robertsson, 2003 s.27-33). 

2.7 Olika varianter av inventering 

Det finns olika typer av inventeringar beroende på vad de ska användas till 

och vilka krav som ställs på inventeringarna. I en rapport som 

riksantikvarieämbetet gjort (RAÄ, 1976 D12) beskrivs olika varianter av 

kulturhistorisk bebyggelseinventering, dessa i form av selektiv inventering, 

kategoriinventering och totalinventering. Den selektiva inventeringen är 

vanligt förekommande blad äldre gjorda inventeringar, vilket innebär att 

objekt som bedöms vara av särskilt intresse väljs ut för djupare inventering, 

medan övriga byggnader inte behandlas alls, eller ytterst övergripande. 

Kategoriinventering innebär att objekt av samma typ väljs ut och undersöks, 

exempelvis järnvägsstationer och fabriker. Området för inventeringen kan 

sträcka sig inom en region eller hela landet. Denna typ av inventering är 

viktig för bedömning av representativitet och unicitet i en byggnad. Den 

tredje av dessa varianter är totalinventering. En totalinventering innebär att 

samtliga fastigheter inom ett geografiskt avgränsat område undersöks och 

studeras. I denna inventeringsvariant undersöks även nyare byggnader, 

dessvärre ofta kortfattat. Ett homogent och enhetligt område kan därför 

ibland undersökas kvartersvis eller områdesvis. 

I Riksantikvarieämbetets rapport från 1976, vägledning till kulturhistorisk 

bebyggelseinventering, beskrivs att de inventeringar som ska användas i 

samhällsplanering utförs på olika nivåer beroende på vad de ska användas 

till. Den planering och de planer som då avses är kommuntäckande 

planering eller så kallad fysisk översiktsplanering, områdesplanering och 

detaljplanering. För alla tre varianter ligger en totalinventering till grund, 

ofta följt av kompletterande undersökningar och uppgifter. Gällande den 

fysiska översiktsplaneringen rekommenderas kommunerna att genomföra en 

så kallad översiktlig kulturhistorisk områdesanalys följt av en 

totalinventering över hela kommunen. Vidare bör en totalinventering även 

utföras vid områdesplanering. Då kan det även vara lämpligt att göra en 

miljöinventering, innehållande gaturum, vegetation, markbehandling etc. För 

att inventeringar över hela landet senare ska kunna jämföras är det lämpligt 

om alla utförs på liknande sätt. Därför har inventeringsblanketter tagits fram, 

en är utformad för inventering på landsbygden och en för tätorter, se Bilaga 

2. Detaljplanering är den sista, och av namnet givet, innehavande av den 

mest detaljerade inventeringen. Om totalinventering inte redan är utförd ska 

det göras. Utöver detta krävs ofta ytterligare information så som mer 

detaljerade arkivuppgifter och mer ingående beskrivningar. 

Detaljinventering av detta slag utförs många gånger på samma nivå som 

byggnadshistoriska undersökningar (RAÄ 1976, s.19). 
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I samband med den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen finns även 

önskemål om ett närmare samarbete gällande bevarandeplanering, mellan 

kulturminnesvården och naturvården. Inventering av naturen föreslås då 

kunna genomföras utifrån tre angreppspunkter, naturvetenskapliga, 

landskapsbildsmässiga och kulturhistoriska. Även landskapsinventering kan 

då göras på tre olika nivåer i form av översiktlig analys, fältinventering och 

detaljinventering (RAÄ 1976, s.20-21). 

För att underlätta inventeringar bör inventeringsblanketter användas. 

Blanketten kan vara utformad på flera olika sätt men bör enligt 

Palmarekommendationen, som antogs av Europarådet 1965, innehålla 

legala, typologiska, tekniska och kronologiska basdata. Legala basdata 

innebär uppgifter gällande fastighetsbeteckning, ägare, adress etc. 

Typologiska basdata innebär uppgifter om anläggningens art och ingående 

hustyper, tekniska basdata innebär uppgifter om byggnadens tekniska skick. 

Slutligen innebär kronologisk basdata historiska uppgifter om byggnaden så 

som byggnadsår. En fullständig inventering, eller så kallad fältinventering, 

består av flera delar. Det är först och främst själva inventeringen med 

insamlande av basdata på en inventeringsblankett, tillsammans med 

eventuella kompletterande uppgifter. Nästa del, och kanske den viktigaste, är 

fotograferingen. Fotografering bör ske på varje enskild byggnad och ska så 

tydligt och tillrättavisande som möjligt visa byggnadens kvalitéer, 

utformning mm. och dess förhållande till den omgivande miljön, både 

översiktligt och detaljerat. Det bästa är om byggnadens samtliga fasader 

fotograferas, men om det inte finns möjlighet kan det ibland vara tillräckligt 

med endast en bild, då är det lämpligt att i alla fall en gavel och långsida 

syns på en och samma bild (RAÄ). 

Nutida inventeringar kan se olika ut, och vara olika djupgående, beroende på 

vilken kommun som har utfört dem. Men grundprincipen med någon form 

av basdata och kompletterande fotografering är densamma.   

2.8 Olika tillvägagångssätt vid inventering 

Vid bebyggelseinventering finns flertalet olika sätt att angripa denna 

kulturhistoriska undersökning. Det har ännu inte tagits fram någon given 

allmän och revolutionerande metod som kan användas vid alla typer av 

kulturhistorisk inventering. Men en övergripande princip för en inventering 

innefattas av anteckningar i form av basdata och fotografering till en början 

(RAÄ, 1976). Hur inventeringsarbetet sedan läggs upp och utförs är olika. 

Därav finns flera beprövade varianter av inventering, värdering och 

bevarande av bebyggelse, framtagna av personer och organisationer 

verksamma inom området. Nedan följer beskrivningar till några av de 

tillvägagångssätt som kan användas i samband med kulturhistorisk 

bebyggelseinventering. 
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2.8.1 Fem Pelare – en vägledning till god byggnadsvård 

Riksantikvarieämbetet har fått i uppgift att formulera 

byggnadsvårdsprinciper. Detta resulterade i de två skrifterna Fem Pelare - en 

vägledning för god byggnadsvård (Robertsson, 2003) och Kulturhistorisk 

värdering av bebyggelse (Unnerbäck, 2003). Den förstnämnda är en 

vägledning baserad på råd och förhållningssätt till byggnadsvård och 

bevarande av bebyggelse. Den viktigaste delen av vägledningen består i de 

fem pelarna, som utgörs av Kunskap, Varsamhet, Att förvalta, Att förhålla 

sig till historien och Material och teknik.  

Den första pelaren, kunskap, beskriver vikten av att bygga upp kunskaper 

om byggnadsmiljön och dess egenskaper och förutsättningar. För att kunna 

fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas vid ändring eller vårdande av 

en byggnad eller byggnadsmiljö behövs en uppfattning om byggnadens olika 

värden, vilket erhålls bland annat genom att göra en kulturhistorisk 

värdering.  

Varsamhet handlar om att varsamt bevara de karaktäristiska och värdefulla 

byggnaderna som finns i den befintliga miljön. I detta kapitel betonas bland 

annat PBL:s varsamhetsparagraf (PBL, 2010, 8 kap §17) och begreppet 

förvanskning.  

Att förvalta behandlar vikten av att förvalta en byggnad eller byggnadsmiljö 

med insikt och omtanke. En byggnad har både materiella och immateriella 

kulturhistoriska värden, vilket är viktigt att ha i åtanke vid förvaltning av 

bebyggelse. Att förvalta handlar om varsamhet i användning, skötsel och 

underhåll av en byggnad och vidrör även vårdprogram och underhållsplaner. 

Allt som har gjorts och allt som görs vid en byggnad bildar tidsskikt och 

skapar historiska spår.  

Kapitlet om Att förhålla sig till historien betonar vikten av att vara rädd om 

och respektera en byggnads alla tidsskikt. De är viktiga då det är tidsskikten 

som bidrar till byggnadens historia. Restaurera, konservera och rekonstruera 

är tre sätt att förhålla sig till en byggnads historia och historiska spår.  

Material och teknik betonar vikten av att ha kunskap kring vilka material 

och vilken byggnadsteknik som användes i uppförandet av en byggnad. Men 

även förståelse för teknikens och materialets inverkan i byggnadsvården. 

Huvudnotisen i detta kapitel är att använda ursprunglig teknik och material. 

Det finns både tekniska, underhållsmässiga, teknikhistoriska, estetiska och 

arkitektoniska skäl till att utgå från traditionella och ursprungliga tekniker 

och material vid åtgärder och vård av befintlig bebyggelse. Även 

installationstekniken berörs av byggnadsvården.  

Tillsammans skapar de fem pelarna ett hjälpmedel av övergripande råd och 

förhållningssätt för byggnadsvård tillämpbar på all bebyggelse.   
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2.8.2 Ett kulturhistoriskt värderingssystem 

Ett vid Riksantikvarieämbetet utvecklat system för att värdera 

kulturhistorisk bebyggelse redovisas i Axel Unnerbäcks bok Kultuhistirsk 

värdeing av bebyggelse (Unnerbäck, 2003). Själva värderingsprocessen är 

indelad i olika steg, huvudsakligen identifikation, bearbetning och 

sammanvägd värdering. Sedan följer ställningstaganden kring ambitionsnivå 

och uppföljning.  

Ett kulturhistoriskt värde är uppbyggt på olika egenskaper och så kallade 

grundmotiv. I det första steget i värderingssystemet identifieras dessa 

grundmotiv som kan delas in i dokumentvärden och upplevelsevärden. 

Dokumentvärdena är objektiva och beskriver historiska egenskaper som 

byggnadens historia eller dess betydelse i samhället. Några exempel på 

dokumentvärden är arkitekturhistoriskt värde, personhistoriskt värde och 

byggnadshistoriskt värde. Upplevelsevärdena däremot är mer subjektiva och 

beskriver de estetiska och sociala egenskaperna samt upplevelsen av 

byggnaden. Exempel på upplevelsevärden är patina, symbolvärde och 

identitetsvärde, se Figur 6. För vidare förklaring kring varje värde, se 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Unnerbäck, 2003). När byggnaden 

eller byggnadsmiljöns alla grundmotiv har fastställs påbörjas bearbetningen.  

Det andra steget i värderingsprocessen innebär att eventuella förstärkande 

och övergripande motiv kan kopplas till grundmotiven, så som 

kvalitetsvärde, representativitet, autenticitet etc. se Figur 6. I det sista och 

avslutande steget vägs sedan de grundläggande motiven samman med de 

förstärkande motiven till en slutlig sammanvägd kulturhistoriks värdering. 

När värderingen är gjord görs val av ambitionsnivå. Då sker 

ställningstagande kring hur starkt motivet till bevarandet är, och därefter 

görs valet om vilken ambitionsnivå bevarande, dokumentation och vård av 

byggnaden skall följa. Det finns då fyra olika ambitionsnivåer beroende på 

hur starkt det bevarande motivet är. Efter val av ambitionsnivåer sker 

slutligen uppföljningen i form av ett praktiskt agerande och en konsekvent 

hantering kring det faktiska bevarandet och vården av byggnaden eller 

byggnadsmiljön. Detta steg är viktigt då arbetet blir faktiska handlingar. 
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Figur  6. Grundmotiv och förstärkande motiv vid kulturhistorisk värdering.  

Diagram framställt av Siri Runeson. 

 

2.8.3 DIVE 

Riksantikvaren i Norge tog i ett samarbete med Sverige, Finland och Litauen 

fram ”Kulturmiljöanalys: En vägledning för användning av DIVE” 

(Riksantikvaren, 2009). Det är en kulturmiljöanalys som beskriver hur 

DIVE-analysen på olika sätt kan användas i praktiken och är resultatet av 

projektet Communicating Heritage in Urban Development Processes. 

Huvudansvaret ligger hos riksantikvaren i Norge tillsammans med 

representanter från Sverige och Finland. I denna vägledning beskrivs hur 

DIVE-analysen är uppbyggd och vad den går ut på samt vilka begrepp och 

tekniker som används, slutligen ges flertalet exempel på hur DIVE-analysen 

i praktiken har andvänts i projekt Norge, Sverige och Finland. 

Förkortningen DIVE står för Describe, Interpret, Valuate, Enable och är en 

kulturmiljöanalys som är en analys som kan användas av både priviata och 

offentliga aktörer. DIVE kan agera som underlag bland annat för 

“samhällsplanering på regional och lokal nivå” samt “fysisk och 

infrastrukturplanering, från översiktlig till detaljnivå”. Analysprocessen 

består av de fyra huvuddelarna, Beskriva (describe), Tolka (interpret), 

Värdera (valuate) och Aktivera (enable) se Figur 7. 

Figuren nedan beskriver mer bildligt hur analysprocessen för DIVE ser ut 

och vilka delar som ingår i processen. 
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Figur  7. Analysprocessen för DIVE. (Kulturmiljöanalys: En vägledning för användning av 

DIVE) 

 

Vid ett beskrivande av DIVE som ett projekt börjar, precis som vilket 

projekt som helst, även detta med en förberedande del (input) där det 

aktuella projektets mål, syfte, avgränsningar, genomförandeplan och urval 

fastställs. Analysprocessen inleds sedan med en första beskrivande del. 

Denna del går ut på att samla information om ett områdes historia, för att 

sedan systematisera och till sist beskriva och diskutera den insamlade 

kunskapen om historian kring området. Den andra delen, tolkandet, innebär 

att först tolka bland annat karaktärsdrag som varit betydande för samhället 

eller människan. Därefter undersöks hur tydliga de fysiska spåren är idag 

genom bland annat autenticitet och integritet, för att sedan beskriva och 

förmedla vilken betydelse området har haft rent historiskt. Den tredje, 

värderande delen, består i att värdera områdets kulturhistoriska värden och 

bedöma vilka utvecklingsmöjligheter, sårbarheter och förändringskapacitet 

området besitter. Analysprocessen avslutas sedan med den fjärde delen, 

aktivera, som går ut på att utifrån de tre föregående delarna av analysen 

arbeta fram råd och rekommendationer för lämpliga åtgärder i det praktiska 

agerandet då ord blir till handling. Projektet i form av en DIVE-analys 

avslutas sedan med en sammanfattning (output) av analysens innehåll, 

resultat och slutliga rekommendationer (DIVE 2000).   

2.9 Lagar och regler 

Det finns ett antal lagar och regler i Sverige som på olika sätt berör 

bevarandet av kulturhistorisk bebyggelse och därmed även arbetet med 

bebyggelseinventering. Det har under lång tid funnits lagar och regler som 

styrt byggandet i Sverige. De första reglerna och lagarna gällande 

byggnation och samhällsplanering i Sverige tillkom genom 1874 års 

byggnadsstadga och brandstadga. År 1907 tillkom även stadsplanelagen, en 

lag gällande stadsplan och tomtindelning som gjorde stadsplanerna rättsligt 

bindande. Denna verkade tillsammans med 1874 år byggnadsstadga och var 

gällande fram till år 1931, då en ny stadsplanelag och byggnadsstadga föll i 

laga kraft. Den nya stadsplanelagen och byggnadsstadgan var sedan gällande 

fram till år 1947 då efterföljande byggnadsstadga och byggnadslag blev 

gällande, följt av 1959 års byggnadsstadga. Efter ytterligare några år 

introducerades år 1987 den första versionen av Plan- och Bygglagen samt 
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Plan- och Byggförordningen, som kom att vara styrande fram till 2000-talet. 

År 1994 tillkom även kompletterande Byggnadsverkslagen (BVL) samt 

Byggnadsverksförordningen (BVF) som behandlar tekniska egenskapskrav. 

Den senaste upplagan av Plan- och Bygglagen kom i och med nya PBL 

2010, innehållande bestämmelser om byggnation samt planläggning av mark 

och vatten (Boverket, 2015). 

2.9.1 PBL, Plan- och Bygglagen  

Den första plan- och bygglagen i Sverige vann laga kraft år 1987 och 

efterträdde då flertalet andra lagar och stadgar så som 1947 års byggnadslag 

följt av 1959 års byggnadsstadga, som varit styrande tidigare. Lagen innebar 

tydligare riktlinjer och reglering för landets planering och bygghantering. Då 

lagen innehöll vissa brister planerades det för en ny plan och bygglag (PBL 

2010:900), som med stöd av regeringsformen lagstiftades av riksdagen den 2 

maj 2011. Den nya plan- och bygglagen arbetades fram med syftet att 

förtydliga och förenkla lagtexterna och därigenom underlätta 

samhällsbyggandet (Mattsson, 2011 s.19). 

 

Plan-och bygglagen (PBL) är en lagstiftning med målet att reglera 

markanvändning, byggande och bevarande. Den innehåller bland annat 

bestämmelser kring hur mark- och vattenområden bör användas på 

lämpligaste sätt. Målet tydliggörs i portalparagrafen: “...med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer” (PBL, 2010:900, 1 kap. 1§)  

Tillsammans med annan lagstiftning reglerar PBL samhällsbyggande och 

innefattar regler och lagar kring redan befintlig bebyggelse från flera hundra 

år tillbaka i tiden, men även kommande bebyggelser, som ska kunna möta 

framtidens förändringar. Allt i en strävan efter ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart samhälle (Mattsson, 2011 s.19, 28). 

 

Målet med samhällets utveckling kan enligt lagstiftningen uppnås genom 

regler om planläggning, tillstånds- och anmälningsplikt för 

byggnadsåtgärder, tillsyn över byggnadsverksamhet och slutligen 

föreläggande och straffavgifter. Fyra planeringsformer finns sedan angivna i 

PBL och utgörs av regionplan, översiktsplan, detaljplan och 

områdesbestämmelser. För att kunna nyttja den mark som regleras i 

planerna, finns i PBL flertalet bindande tillstånd som kan sökas, ges ut och 

godkännas i form av förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov, 

startbesked och slutbesked (Mattsson, 2011 s.28-32).       

 

PBL har länge kritiserats, men samhällsbyggandet kräver inte bara täckande 

lagstiftning. Det ställs krav på kunskap och kompetens hos de som hanterar 

och arbetar med lagtexterna, även de som på andra sätt kommer i kontakt 
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med lagen, exempelvis genom byggprojekt. Med god kompetens skapas 

bättre förutsättningar för ett långsiktigt bra samhällsbyggande (Mattsson, 

2011 s.19).  

Parallellt med PBL gäller annan lagstiftning som berör samhällsbyggandet. 

PBL hänvisar ibland till bestämmelser i andra lagar som måste tillämpas i 

vissa situationer. Men ibland bör annan lagstiftning tillämpas utan att det 

framgår i PBL. Byggnadsnämnden kan då hjälpa till och informera om vilka 

andra lagar som påverkar. Det är viktigt att alla de olika lagarna och balkar 

som berör samhällsplaneringen tas i beaktande. Rönn’s fallstudie 

Kulturmiljö som riksintresse i planprojekt, är ett bra exempel på att 

samarbetet mellan samhällsutvecklingen och bevarande av redan befintlig 

bebyggelse är viktigt. Kulturhistoriskt intressanta objekt och områden kan 

tas i beaktande vid utveckling av samhället och tillsammans med ny 

bebyggelse kan de skapa en fungerande helhet. Studien visar hur 

Kulturmiljölagen, Miljöbalken och kommunens arbete med stöd i PBL kan 

påverkas av varandra, och hur viktigt det är med samspel mellan lagarana 

(Rönn, 2014).    

 

PBL (2010:900) är uppbyggd på 16 kapitel som berör allt från syftet med 

lagen till myndigheters rättigheter att i enstaka situationer göra avsteg i 

lagstiftningen. Kapitel i plan- och bygglagen som berör ämnet i denna studie 

är till en början kapitel 2, 8, 9 och 11. Då i synnerhet kapitel 8 som 

behandlar krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 

platser.  

 

Kapitel 2 innefattar 11 paragrafer och ger riktlinjer för markanvändning 

samt beskriver allmänna och enskilda intressen. De paragrafer som är mest 

relevanta för detta arbete är §3 och §6. Paragraf 3 behandlar hur 

planläggning ska främja utformning och byggnationer med hänsyn till natur- 

och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 

regionala förhållanden (PBL, 2010:900, 2 kap. 3§). Paragraf 6 behandlar 

sedan hur byggnationer som inte kräver bygglov lämpligast ska placeras och 

utformas på den avsedda marken med hänsyn till diverse faktorer. Denna 

paragraf betonar även att områdets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värdes ska skyddas vid åtgärder, samt att förändringar ska 

göras med varsamhet (PBL, 2010:900, 2 kap. 6§).  

 

Kapitel 8, (som är mest relevant för detta arbete) behandlar krav på 

byggnadsverk, byggprodukter, tomter samt allmänna platser. Av alla de 26 

paragrafer som innefattas är paragraferna 13, förbud mot förvanskning, samt 

14 till 18, underhåll och varsamhet, de mest betydelsefulla för denna studie. 

Paragraf 13 säger att “En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” 

(PBL 2010:900, 8 kap) likaså gäller för anläggning, tomt, allmän plats och 

bebyggelseområde ur olika aspekter. I boken Fem Pelare - en vägledning för 

god byggnadsvård, beskrivs att en förvansking inträffar när ändring av 
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byggnader sker till den grad att byggnadens karaktärsdag och kulturvärden 

helt eller delvis förstörs eller minskar (Robertsson, 2003 s.148).  

Paragraferna gällande underhåll och varsamhet berör hur byggdsverk och 

tomter ska vårdas och underhållas.  

Den paragraf av dessa som i folkmun ofta benämns “varsamhetsparagrafen” 

lyder enligt följande: “Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 

ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och 

tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden.” (PBL 2010:900, 8 kap 17§) och är den paragraf 

som allra främst bör finnas i åtanke vid förändring av en byggnad. 

Varsamhet bekrivs i boken Fem pelare - en vägledning för god 

byggnadsvård, som att vid ändring ta till vara på byggnadens olika 

karaktärsdrag, även vid tillämpning av tekniska krav (Robertsson, 2003 

s.152). En i PBL tidigare angiven paragraf riktas mer åt underhållet av ett 

byggnadsverk och lyder: “Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 

underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 

§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 

och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt.” (PBL 2010:900 8 kap. 14§) Övriga paragrafer i detta 

stycke berör bestämmelser för tomter samt ändring och flyttning av 

anläggning (sveriges riksdag, 2010:900)  

Kapitel 9, innehåller sammanlagt 43 paragrafer som bland annat förklarar 

när det krävs respektive inte krävs olika typer av lov likt bygglov, 

rivningslov och marklov. Det behandlar även hur handläggningen av dessa 

ärenden ska gå till samt vilka förutsättningar och villkor som gäller. Andra 

paragrafen (2§) redogör att bygglov krävs för uppförande av ny byggnad 

samt renovering, tillbyggnad eller annan ändring av redan befintlig byggnad. 

Kapitel 11 berör sedan de eventuella konsekvenserna av att inte söka 

bygglov för en bygglovspliktig åtgärd. Detta kapitel innefattas av 66 

paragrafer som på olika sätt behandlar regler gällande tillsyn, tillträde, 

ingripanden samt åtgärder. Det tydliggörs då att byggsanktionsavgifter, viten 

och förbud av olika slag kan åläggas. Ett exempel är 51§ som säger att 

byggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot 

bestämmelser, föreskrifter eller beslut som har stöd i plan- och bygglagen. 

För att minimera riskerna för sådana påföljder är det därför viktigt att följa 

PBL och söka lov för de åtgärder som kräver det (Sveriges riksdag, 

2010:900). 

2.9.2 Boverket och Boverkets byggregler  

Boverket har anor redan från tidigt 1600-tal men bildades den 1 juli 1988 

efter en sammanslagning av Statens Planverk och Bostadsstyrelse. Namnet 

“Boverket” blev dock inte officiellt förrän år 1991. De var till en början 

lokaliserade i Stockholm men flyttade år 1989 till Karlskrona och har sedan 

dess haft verksamheten lokaliserad där (Boverket, 2008). 
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Boverket är en organisation som i första hand arbetar med frågor rörande 

samhällsplanering, byggande och boende (Boverket, 2014). Deras 

huvudsakliga uppgift är bland annat att utföra de uppdrag som finns angivna 

i intruktionen och regleringsbrevet. Boverket har sedan arbetat fram fyra 

målområden som de fokuserar kring. Dessa målområden är hållbara städer, 

fungerande bostadsmarknad, hållbar energianvändning och effektiv 

statsförvaltning (Boverket, 2014). Regeringen har sedan lång tid tillbaka 

varit uppdragsgivare åt Boverket varje år blir tilldelade nya och fortsatta 

regeringsuppdrag. Regeringsuppdraget är samlat i instruktionen samt i det så 

kallade regleringsbrevet, innehållande de uppdrag som regeringen har givit 

Boverket (Sveriges Riksdag, 2012). Bortsett från de uppdrag som finns 

angivna i regleringsbrevet har Boverket även övriga uppdrag som består av 

internationellt arbete, tillsyn över bidrag, intygsgivare för ekonomiska planer 

samt uppföljning av plan- och bygglagen (Boverket, 2014). Utanför 

regleringsbrevet och dess övriga uppdrag har Boverket ytterligare,“aktuella 

uppdrag”, som handlar om allt från klimat, miljö och ekonomi till regler och 

lagar inom fysisk planering och byggande (Boverket, 2014). Det som ligger 

i grund för Boverkets arbete är plan- och bygglagen, miljöbalken samt 

bostadsförsörjningslagen. År 1996 fick boverket en egen webbplats under 

namnet www.boverket.se där både privatpersoner och fackligt folk kan hitta 

information och nyheter om Boverkets arbete samt lagar, regler och nyheter 

inom samhällsplanering, byggande och boende (Boverket, 2008 s.17).    

Organisationen är uppbygd i form av en styrande generaldirektör med bland 

annat insynsråd och rättschef. Underliggande är fyra avdelningar som består 

av två verksamhetsavdelningar, analysavdelning samt en administrativ 

avdelning. Den första verksamhetsavdelningen berör på olika sätt “hållbara 

byggnader och byggprodukter”, “tekniska egenskaper”, styrmedel och 

fastighetsekonomi”, samt “energi och samhällsekonomi”. Den andra 

verksamhetsavdelningen berör “strategisk planering”, “plan och bygg”, 

“boende och stadsutveckling” samt “stad och land” (Boverket, 2014).   

Boverket har en författningssamling (BFS) där alla Boverkets författningar 

är samlade på ett och samma ställe. Dessa är i huvudsak BBR, KA och FRI. 

KA står för kontrollansvariga och behandlar föreskrifter och allmänna råd 

gällande certifiering av kontrollansvariga, de föreskrifter och råd som är 

angivna är baserade på kraven som finns i plan- och bygglagen gällande 

certifiering (Boverket, 2011). FRI behandlar råd gälladen friyta för lek och 

vistelse utomhus på olika platser (Boverket, 2015).   

Den tredje författningen är BBR, som står för Boverkets byggregler. BBR är 

föreskrifter och allmänna råd gällande brand, energi, säkerhet, miljö, hälsa, 

tillgänlighet och utformning. Det ska förtydligas att BBR endast är 

tillämpbart på byggnader, inte andra byggnadsverk, och gäller då vid 

nybyggnation, tillbyggnad, ombyggnad samt mark- och rivningsarbeten. 

Som komplement till BBR, för att underlätta användandet och öka 

kunskaperna kring BBR har Boverket även givit ut läsanvisningar för regler 
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om byggande och BBR. Det innehåller läsanvisningar för de ingående 

avsnitten, sakregister, utdrag ur PBL samt Plan- och byggförordningen 

(Boverket, 2011). BBR är indelat i nio avsnitt, där de två första avsnitten 

behandlar läsanvisningar och gemensamma regler gällande tekniska 

egenskapskrav, användbarhet, tillgänglighet samt utformningskrav vid 

utformning av en bostad. De resterande sju avsnitten behandlar sedan de 

olika kraven mer djupgående. Utöver detta innehåller BBR bland annat ett 

sakregister (kompendium 2014, husbyggnad med fysisk planering, 

1BY014).  

2.9.3 Miljöbalken 

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för Miljöbalken (MB). 

Deras uppgift är främst att se till att miljöbalken följs och att miljömålen 

uppnås, men även att förmedla kunskap och skapa underlag för att utveckla 

miljöarbetet, det egna och andras (Naturvårdsverket, 2014). Miljöbalken 

vann laga kraft i januari 1999 (Miljöbalk 1998:808) och har sedan dess varit 

den styrande miljölagstiftningen. Det är en lagstiftning för miljö och hållbar 

utveckling och är en sammanslagning av 16 tidigare miljölagar. Miljöbalken 

består av 7 avdelningar med sammanlagt 33 kapitel som tillsammans 

omfattar tusentals bestämmelser (Naturvårdsverket, 2014). Flertalet kapitel 

innehåller bestämmelser som berör kulturmiljön på olika sätt, de är främst 

kapitel 1, 3, 4 och 6. I det första kapitlet beskrivs att Miljöbalken ska 

tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. 

Kapitel 3, 4 och 6 behandlar sedan riksintressen för kulturmiljön och 

miljökonsekvensbeskrivningar. Därför är Miljöbalken även ett viktigt 

verktyg för Riksantikvarieämbetet, vars uppgift bland annat är att beskriva 

de olika kulturmiljöer och kulturvärden som kan skyddas av Miljöbalken, 

samt att utveckla och ta till vara på värdena (RAÄ).  

De ovan uppräknade kapitel är bestämmelser som får konsekvenser för 

prövningar enligt PBL. Flertalet av de prövningar som görs enligt PBL ska 

appliceras till bestämmelser enligt Miljöbalken, samtidigt som bestämmelser 

kopplade till Miljöbalken ska bygga på planer och planläggning som finns 

angivna i PBL. De båda lagarna innefattar därför gemensamma. men även 

skilda krav och bestämmelser. På de som tillämpar lagarna ställs därför höga 

krav gällande sakkunnighet samt kunskaper om regelverk och 

detaljkunskaper (Matsson, 2011 s.144). Miljöbalken har för övrigt 

betydande koppling till PBL med syften att kommunernas beslut enligt PBL 

ska ta hänsyn till relevanta krav som ställs gällande miljö, samt att beslut 

enligt PBL värnar om riksintressen, strandskydd och miljökvalitetsnormer 

(Adolfsson, 2013 s.40). PBL tillsammans med Miljöbalken är även två av de 

lagstiftningar som bland annat står till grund för Boverkets arbete (Boverket, 

2014). Flera andra lagar har kopplingar till Miljöbalken, bland annat 

skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Dessa lagar hänvisar, precis 

som PBL, till bestämmelser i Miljöbalken (Naturvårdsverket, 2014).  
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2.9.4 Kulturmiljölagen 

Kulurmiljölagen (KML), tidigare benämnt Kulturminneslagen, syftar till att 

öka utbudet och tillgången av kulturmiljöer för nuvarande och kommande 

generationer. Det innehåller blsnd annat bestämmelser om skydd av 

kulturarvet och inled på följande vis: “Det är en nationell angelägenhet att 

skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 

Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 

kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 

kulturmiljön undviks eller begränsas.” (KML,1988:950 kap.1 §1). De fem 

kategorier som KML i huvudsak behandlar är Ortsnamn, Fornlämningar, 

Byggnadsminnen, Kyrkliga kulturminnen samt utförsel av kulturmål. Som 

komplement till KML finns även kulturmiljöförordningen (1988:1188).  

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har i uppgift att bevara kulturarvet och 

ansvarar för frågor gällande kulturmiljö, kulturföremål och kulturlandskap i 

Sverige. Riksantikvarieämbetet är dock inte ensamma i ansvaret om 

Sveriges kulturmiljövård. Utöver riksantikvarieämbetet har även landets alla 

kommuner ansvar för kulturmiljövården genom de bestämmelser som finns 

givna i plan-och bygglagen. Men som kulturmiljölagen inleds är det av 

nationellt intresse att vårda om landets kulturmiljö och det därför inte bara 

upp till riksantikvarieämbetet och landets alla kommuner att ansvara för 

detta, utan den enskilda individen bär lika mycket ansvar för bevarandet av 

kulturmiljön. Plan- och bygglagen och kulturminneslagen är därför båda två 

viktiga lagar för kulturmiljön tillika den mer vardagliga bebyggelsemiljön 

och samarbetet mellan de båda är betydelsefullt för bevarandet. 

2.9.5 Kommunen 

Olika kommuner har olika förutsättningar gällande geografisk placering, 

storlek och organisation. Men i beslut angående planering av 

markanvändning, byggande och bevarade ska kommuner med hjälp av PBL 

(2010:900) ha större möjlighet att ta liknande beslut trots de skilda 

förutsättningarna. Kommuner har planmonopol, vilket innebär att det är 

kommunen som i sitt arbete avgör om, när och hur uppförandet av en 

byggnad eller ett byggnadsverk ska ske. I plan- och bygglagen finns 

bestämmelser för fyra olika planeringsformer, som utgörs av regionplan, 

översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser. De beskrivs i kapitel 3 

till och med 7 och tillsammans bildar de det svenska plansystemet och 

kommunens metoder för långsiktig planläggning av mark- och 

vattenområden, både på översiktlig, strategisk och detaljerad nivå (Mattsson, 

2011 s.32).  

Regionplanen hanterar de frågor som inte kan lösas med fysisk planering på 

lokal nivå. Den verkar för ett samarbete och en samordnad planering mellan 

flera olika kommuner. Det berör då frågor som bland annat handlar om 

kommunikationssystem, anläggnignar, trafik och energi så som vindkraft 
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(Detaljplanehandboken, 2013 s.42). Regionplanen ska vara vägledande för 

hur översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser utförs och kan vara 

gällande i högst åtta år. Upprättandet av en regionplan har samma 

tillvägagångssätt som för en översiktsplan, med enda skillnaden att 

regionplanen har en utställningstid på tre månader (Mattson, 2011 s.33).      

I översiktsplanen ska kommunen redovisa avsikterna för mark- och 

vattenanvändning, allmänna intressen, utveckling, bevarande och 

användning av den byggda miljön samt samordning med nationella och 

regionala mål (PBL Kunskapsbanken, s.21-23). Översiktsplanen visar 

därigenom kommunens långsiktiga vision för mark- och vattenanvändingen, 

samt utveckling och bevarande av bebyggelsen. Alla kommuner ska ha en 

heltäckande översiktsplan, men ytterligare översiktsplaner kan göras för 

begränsade områden av kommunen, exempelvis över LIS- områden 

(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) eller lämpliga områden för 

vindkraft (Mattsson, 2011 s.33-34). Översiktsplanen är inte juridiskt 

bindande utan bara vägledande och verkar som underlag för detaljplanen, 

den måste därför hållas ständigt aktuell vilket görs genom att dess aktualitet 

prövas minst en gång varje mandatperiod (Mattsson, 2011 s.34). 

Översiktsplanen är inte bara användbar i kommunens arbete utan ger även 

allmänheten information om hur kommunens utvecklingsplaner ser ut, samt 

vilka miljöer och områden kommunen vill värna om (PBL Kunskapsbanken, 

s.20).   

 

Områdesbestämmelser är till skillnad från regionplanen och översiktsplanen 

juridiskt bindande (Detaljplanehandboken, 2013 s.42). De kan användas för 

att säkerställa översiktsplanens syfte i områden som inte är detaljplanelagt 

sedan tidigare, men reglerar då endast grunddragen för användningen av 

mark- och vattenområden (Mattsson, 2011 s.51). Områdesbestämmelser är 

ett komplement till översiktsplanen och är av samma karaktär som 

bestämmelser i en detaljplan, men ger till skillnad från detaljplanen ingen 

byggrätt och har därför en begränsad användning (Detaljplanehandboken, 

2013 s.43). Områdesbestämmelser kan användas istället för en detaljplan för 

att reglera redan befintlig bebyggelse då kommunen vill ställa enhetliga krav 

på många fastigheter gällande att bevara, ändra eller komplettera (Mattsson, 

2011 s.51). Det enda som egentligen skiljer områdesbestämmelserna från 

detaljplanen är att det förstnämnda inte har någon gräns för minsta innehåll 

och inte heller några regler för hur de ska genomföras (PBL Kunskapsbank 

s.87).     

 

Detaljplanen är precis som områdesbestämmelserna juridiskt bindande. När 

den antagits utfärdas därmed byggrätt till markägare under utsatt 

genomförandetid (Mattsson, 2011 s.39). Markägare har alltså, under den tid 

detaljplanen är gällande, rätt att bygga eller utföra annan åtgärd som 

stämmer överens med planen, så länge utförandet görs regelrätt. 

Detaljplanen reglerar även rättigheter och skyldigheter mellan markägare 

samt kommun och markägare (PBL Kunskapsbanken, s.48).  
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Med hjälp av detaljplanen kan kommunen förverkliga bebyggelsepolitiken 

och främja den ekonomiska och rationella byggproduktionen (Mattsson, 

2011 s.39). En detaljplan reglerar användingen av mark- och vattenområden 

samt bebyggelse på ett begränsat område i kommunen. Planen kan därför 

även användas för att undersöka hur lämplig bebyggelsen är i det angivna 

mark- och vattenområdet. (PBL Kunskapsbanken, s.47-48) Flertalet 

obligatoriska uppgifter måste finnas med i detaljplanens reglering. Det ska 

bland annat framgå hur gemensamma frågor är lösta och att hänsyn då har 

tagits till av lagen enskilda och allmänna intressen. De områden som ska 

regleras kan även delas in i tre huvudkategorier, allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden. Utöver vilka uppgifter som ska regleras i 

en detaljplan finns även bestämmelser kring hur detta ska göras. En 

detaljplan ska vara tydlig, inte omfatta ett större område än nödvändigt och 

ska inte vara mer detaljerad än nödvändigt (Mattsson, 2011 s.40). De 

huvudsakliga handlingar en detaljplan ska innehålla är plankarta och 

planbeskrivning.  

Planprocessen för en detaljplan medger att myndigheter, allmänheten och 

intressenter som berörs av planen har inflytande i processen. Den detaljplan 

som slutligen antas ger markägare byggrätt samt reglerar hur ansvaret för 

planens genomförande ska fördelas mellan markägare och kommun. En 

detaljplan kan var gällande från fem upp till femton år. När 

genomförandetiden sedan är slut fortsätter planen att gälla och kommunen 

kan då ändra planen utan att bli ersättningsskyldiga i eventuella tvister med 

fastighetsägare. Men detaljplanen kan även förlängas med fem år i taget 

(Mattsson, 2011 s.41).    

 

PBL beskriver vilken anmälan som krävs, vad ett bygglov är, vilka 

ändringar som kräver bygglov och även när bygglov söks och hur 

bygglovsansökan prövas. Kommunen godkänner i enlighet med PBL 

flertalet lov så som bygglov, rivningslov och marklov. En av deras 

arbetsuppgifter är handläggning av dessa, vilket respektive kommuns 

byggnadsnämnd ansvarar för. Byggnadsnämnden ska vid bygglovsprövning 

bedömma hur lämplig och genomtänkt utformningen av en byggåtgärden är. 

Ytterligare bindande tillstånd som kan ansökas om hos byggnadsnämnden är 

förhandsbesked, startbesked och slutbesked (Mattsson, 2011 s.31).  

Ett bygglov kan sökas av vem som helst och är därmed inte personligt, utan 

tilldelas fastigheten som åtgärden är tänkt för. Bygglovet har en giltighetstid 

på fem år efter det vunnit laga kraft och ska då påbörjas inom två år, annars 

går lovet förlorat och nytt bygglov krävs. Om åtgärden påbörjas under de två 

åren gäller bygglovet i ytterligare fem år för att kunna slutföra handlingen 

(Mattsson, 2011 s.73, 80).  

Ytterligare en del av kommunens arbete är att inventera kulturhistoriskt 

värdeful bebyggelse så väl som modern bebyggelse. Enligt en delrapport 

från Boverket gjord 2003 (Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) har de 
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flesta kommuner någon form av kunskapsunderlag för att identifiera 

värdefullbebyggelse, det finns dock fall då underlaget är ofullständigt och 

föråldrat, behovet av kunskapsuppbyggnad är därför stort.   

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i lovpliktiga, 

anmälningspliktiga och helt befriade från lov- och anmälningsplikt 

(Mattsson, 2011 s.60). Om varken lov eller anmälan krävs för en åtgärd kan 

det ibland vara bra att ansöka om lov i alla fall, som en försäkran att 

åtgärden följer PBLs direktiv. Tidigare (PBL 1987) omfattades en 

lovprövning bland annat av lokalisering, placering, yttre utformning, 

omgivningspåverkan, inre utformning och tekniskt utförande. Efter reformen 

1995 fastslogs att lovprövningen endast skulle omfatta lokalisering, 

placering och yttre utformning. Då tillkom även kravet på bygganmälan, för 

att kunna kontrollera att de tekniska egenskapskraven uppfylls (Mattsson, 

2011 s.58). 

 

Bygglov krävs generellt för nybyggnad, tillbyggnad och ändring av 

byggnad. Ändringar av en byggnad innefattas bland annat av byggnadens 

exteriör så som fasad- och takmaterial samt kulörändringar. Vilka åtgärder 

som kräver respektive inte kräver bygglov förklaras tydligare i plan- och 

bygglagen kap.9 (PBL 2010:900). Även anläggningar så som plank, murar, 

parkeringsplatser, nöjesparker, skyltar och ljusanordningar kräver bygglov 

och i plan- och byggförordningen kap. 6 (PBF, 6 kap. 1§) görs en mer 

detaljerad beskrivning av vilka anläggningar som kräver bygglov, samt inte 

kräver bygglov men är anmälningspliktiga. Åtgärder som inte kräver 

bygglov men är anmälningspliktiga är förutom de som berörs i PBF 6 kap. 

exempelvis rivning av byggnad eller del av byggnad, ändring av 

konstruktion, ändring som berör byggnadens brandskydd samt installation 

eller ändring av eldstad, ventilation, avlopp eller dylikt. Även de åtgärder 

som varken kräver lov eller anmälan finns uppräknade i kap. 6 i PBF.  

 

Ett rivningslov innebär att ta bort en byggnad eller delar av en byggnad. Lov 

krävs för rivningsåtgärder inom detaljplanelagt område, men även utanför 

detaljplanelagt område om så anges i områdesbestämmelserna. Rivningslov 

krävs oftast inte för åtgärder som inte krävt bygglov (PBL Kunskapsbanken, 

s.118). Om ett lov inte fordras kan vissa åtgärder istället kräva anmälan.  

Ett marklov har innebörden att utföra schaktning eller fyllning i ett 

detaljplanelagt område. Det kan i områdesbestämmelser även innefattas av 

trädfällning och skogsplantering (PBL Kunskapsbanken, .s120-121). 

Marklov inom detaljplan krävs för åtgärder som avsevärt ändrar markens 

höjdläge, vilket kan skilja i olika delar av Sverige. Det kan även bli aktuellt 

med marklov för att skydda träd eller dylikt vars inslag i den bebyggda 

miljön är värdefulla. Marklov krävs däremot inte för plantering av 

exempelvis fruktträd på den egna tomten. Om sprängning eller dylikt skall 

utföras krävs tillstånd från polisen. (Göteborgs Stad, 2015)      
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Byggnadsnämnden kan i vissa avseeden med hjälp av bestämmelserna i 

detaljplanen sänka eller höja omfattningen av lovplikten. De kan alltså 

bestämma att lov för en åtgärd i ett detaljplanelagt område inte krävs, trots 

att det egentligen är lovpliktigt enligt lagen. Däremot kan de inte kräva 

bygglov för en åtgärd om kravet sedan tidigare inte framgår av lag och 

förordningar. Likaså får de inte lämna lovbefrielse om grannars och 

allmänna intressen behöver tas tillvara på. Det är regeringen som i Plan och 

byggförordningen beslutar om anmälningspliktiga åtgärder (Mattsson och 

Hagander, 2011 s.58-66) och i juni år 2014 beslutade regeringen för 

ytterligare en icke bygglovspliktigt åtgärd, det så kallade attefallshuset 

(Sveriges riksdag, 2013/14:CU32 2014).  
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3. Metod 

Kapitlet beskriver vilka metoder som har berörts för genomförandet av 

studien. 

I studien används både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 

kvantitativa metoden består av en byggnadsinventering, som innefattats av 

fältobservation, fotodokumentation samt studier av kartor och tidigare 

bygglovsärenden. Villorna studeras endast från gatan då det inte är tillåtet att 

beträda en tomt utan tillåtelse. Kvantitativ metod används genom en 

sammanställning av inventering vartefter en byggnadsvärdering utförs för 

vardera område. Bedömningen har stöd från litteraturstudier från liknande 

arbeten, Fem pelare, DIVE- analysen och Unnerbäck (kulturhistoriskt 

inventering av bebyggelse). Sammanställning och värdering har genomförts 

med hjälp av Helena Åkerberg (Bygglovhandläggare, 

Stadsbyggnadskontoret Växjö) och redovisas i textform.  

För bredare förståelse över ägarnas uppfattning och tycke om frågor som 

berör ursprungskaraktär, värdering och bevarande, genomförs även 

intervjuer. Sammanställning av intervjuerna redovisas sedan i text och bild.   

Slutligen görs rekommendationer, baserade på de byggnadsvärderingar som 

gjorts.   

 

Inspiration, och utgångspunkter till arbetes metod har varit DIVE-analysen, 

Fem Pelare - en vägledning till god byggnadsvård (Robertsson 2003), samt 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Unnerbäck 2003). Dessa har sedan 

tillsammans med inspiration från tidigare genomförda kulturhistoriska 

värderingar, skapat en metod specifikt anpassad till denna studie.  

3.1 Urval 

Den litteratursökning som har gjorts har främst inriktat sig på böcker och 

tidigare skrivna rapporter inom ämnet som på olika sätt är relevanta för detta 

arbete. 

Urvalet baseras på gruppbebyggelse och kedjehus. Enbart stadsdel Teleborg 

där två områden studerats för en mer sammanhållen inventering. Område 1 

(trekants-husen) och område 2 (kedjehus). 

Intervjuer från område 1 och område 2 gjordes under dagtid, vilket gör att de 

flesta som har svarat på intervjuer är pensionärer. Spannet av åldrar blir 

därför smalt i denna undersökning, men de flesta som har intervjuats har 

därmed även bott i området ända sen det byggdes. Således har de varit med 

om alla de förändringar som skett i området. Deras kommentarer kan därför 

komma att väga tyngre i undersökningen. För att även få kommentarer från 

de som arbetar under dagtid gjordes telefonintervjuer.  
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3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har använts som underlag för inventeringen och typen av 

teori som har studerat är empiri. För en bredare förståelse för utförandet av 

inventering har tidigare utförda inventeringsarbeten studerats. 

Litteraturstudie har gjorts genom att studera och söka information i böcker, 

tidigare skrivna rapporter och sökningar i olika databaser som på olika sätt 

berör ämnet.  

3.3 Empiri 

I denna studie har de kvalitativa intervjuerna varit en bra komplement till 

den kvantitativa inventeringen och slutligen sammanställning av resultatet. 

Eftersom det inte finns någon inventering gjord för dessa områden sedan 

tidigare, finns heller ingen sekundärdata att gå efter, utan studien utgår 

endast från den primärdata som samlas in. Likväl är detta arbete en induktiv 

studie då den empiriska datan är huvudfokus eftersom inventering för detta 

område inte är gjord tidigare (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011 s.85-

87).  

3.3.1 Inventering  

Den kvantitativa metoden i denna studie består av en byggnadsinventering. 

Det finns flertalet olika sätt att göra en inventering på. Den typ av 

inventeringsmetod som valts ut är anpassad specifikt till detta arbete, där det 

finns influenser från både Fem pelare, DIVE-anlysen och Unnerbäcks 

värderingsprocess. 

I fältobeservationerna studerades villorna endast från gatan då det inte är 

tillåtet att beträda fastighetsägarnas tomt utan tillåtelse. Att utgå från 

gaturummet var därför en förutsättning i denna studie. Vid inventering har 

en specifik inventeringsblankett använts, specificerad för stad och tätort, se 

Bilaga 2. Slutligen fotograferas vadera villa för ytterligare dokumentation.  

3.3.2 Intervjuer  

Den kvalitativa metoden i detta arbete består av besöksintervjuer samt 

telefonintervjuer med fastighetsägarna i de bostadsområden som inventeras 

och studeras.  

3.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten för just detta arbete är hög, då samma resultat med största 

sannolikhet skulle uppnås vid en ny inventering av områdena, så länge större 
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förändringar inte skett på bebyggelsen eller i området.  

De detaljerade resultaten kan därmed förändras hela tiden som därför blir 

mindre reliabelt så länge fastighetsägarna gör utvändiga förändringar på 

villorna. Resultaten av intervjuerna kan dessutom bli annorlunda om det sker 

ägarbyte av villorna. Valet av metod har naturligtvis betydelse för resultatet 

då olika inventeringar ger olika djupgående resultat, men upplägget är 

detsamma. Arbetets reliabilitet kan stärkas något då det är ett samarbete med 

kommunen, som har biragit med kunskap och resurser och har goda 

erfarenheter av denna typ av arbete. 

 

Även validiteten i detta arbete är av hög rang då det egentligen inte finns 

några specifika metoder som bör användas vid inventering. En inventering 

är vad som har efterfrågats och en inventering är vad som har genomförts. 

Med de metoder som används har förväntade resultat frambringats. Ett av de 

villaområden som valts ut att studeras är av speciell karaktär till skillnad från 

en ordinär villa från samma tidsperiod. Det gör därför att resultaten som 

frambringats blir ännu tydligare och mer uppenbara och metoden visar vad 

som önskas. De olika metoder som används i arbetet har tagit fram resultat 

som är relevanta genom fastigheternas åsikter och tankar kring de 

arkitektoniska och kulturhistoriska värden som respektive villa innehar. Men 

även genom fotografier under inventeringen som visar vilka förändringar 

som skett i jämförelse med ursprungsförfarandet.    
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4. Genomförande 

Nedan följer en beskrivning på hur arbetet genomfördes. Det första som 

gjordes var att fastställa vilka årtionden som var mest intressanta att 

inventera, därefter valdes vilka områden som skulle inventeras och studeras. 

Sedan påbörjades litteratursökning kring ämnet, följt av inventering, 

intervjuer och slutligen sammanställning, värdering och rekommendationer  

  

Dialoger med kommunen har skett kontinuerligt under arbetets gång för att 

ta hänsyn till kommunens önskemål gällande inventering och innehållet i 

rapporten.    

4.1 Litteraturstudie 

För att erhålla kunskaper om kulturhistoriska inventeringar och skapa 

uppfattningar kring dess historia genom tiderna, samt alla de övriga delarna 

en inventering på olika sätt berör, gjordes först en litteraturstudie. Litteratur 

som då studerats är i form av böcker och rapporter samt elektroniska källor. 

Utöver detta har redan gjorda kulturhistoriska inventeringar studerats för att 

skapa en uppfattning om hur en sådan rapport kan struktureras och vad den 

kan innehålla, för att sedan skapa ett koncept som passar specifikt till detta 

arbete. För detta har bland annat sökningar i universitetsbibliotektes 

databaser gjorts. Litteraturstudie har även inneburit ett besök på 

kommunarkivet för att hitta eventuella uppgifter kring tillkomst, 

uppbyggnad och projektering för Norra Torparhagen och Vallhagen, de två 

områden som studeras.  

De böcker, rapporter och elektroniska källor som studerats är litteratur som 

berör samhällshistoria i Växjö, men även i Sverige i stort, under 1960- och 

1970-talet. Då även information om de arkitekter som var verksamma under 

denna tid, och som var inblandade i uppförandet av de för detta arbete 

utvalda inventeringsområden. Litteraturen berör även hur villor byggdes 

gällande byggteknik, utformning, material och kulörer. Utöver detta 

studerades litteratur som behandlar lagar och regler som på olika sätt kan 

knytas till inventeringar av bebyggelse, samt koppling till kommunen och 

deras arbete. Naturligtvis studerades även historia kring uppkomsten av 

inventeringar samt olika inventerings- och värderingssystem.  

4.2 Fältstudie 

Fältstudien i detta arbete består av flera delar, där det huvudsakliga 

elementet är inventeringen, som bland annat innehåller fotografering. För att 

kunna genomföra inventeringen godtagbart och väl förberedda har diverse 

förberedelser gjorts, bland annat i form av sökningar i kommunens databaser 

samt att skicka ut en skrivelse för att i förväg underrätta fastighetsägarna att 
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inventeringen skulle äga rum. Utöver inventeringarna gjordes även 

intervjuer med fastighetsägarna.  

4.2.1 Förberedelser 

I förebyggande syfte och för att göra fastighetsägarna medvetna om 

inventeringen gjordes en skrivelse, där det förklarades att en inventering 

skulle genomföras av två studenter som en del i ett examensarbete och att 

det var ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Växjö Kommun. Där 

beskrevs även att det i samband med inventeringen skulle ske en 

fotografering av bostäderna, då med fokus på själva villan och inte 

fastighetsägarna, samt att det i samband med inventeringen även skulle 

genomföras intervjuer med fastighetsägarna för de som är intresserade att 

medverka. Denna skrivelse lämnades sedan till alla berörda villor innan 

inventeringen ägde rum.  

4.2.1.1 Databassökning 

Som förberedelser till inventeringen, samt att erhålla förkunskaper kring 

varje fastighet på de områden som inventeras, utnyttjades 

stadsbyggnadskontorets digitala arkiv, innehållande ritningar, 

bygglovshandlingar, stadsplaner och detaljplaner. De bostadsområden som 

studeras i denna studie söktes upp i databaserna för att hitta uppgifter om 

eventuella ändringar som gjorts, bygglovsansökningar, samt ritningar på de 

ursprungliga husen. Allt som var av intresse för studien studerades.      

4.2.2 Inventering 

Inventeringarna av de utvalda bostadsområdena gjordes genom att studera 

utvändigt materialval och kulörer för varje villa. Till detta användes en 

inventeringsblankett där det för varje hus, fylldes i med uppgifter gällande 

fasad- och takmaterial, fasad- och takkulör. Detta kompletterades med 

kommentarer kring övriga detaljer som kan ha betydelse för värderingen, till 

exempel tillbyggnader, utbyggnader, växtlighet, murar och plank etc. I 

samband med att villorna studeras fotograferas de även, fokus på bilderna 

ligger då i att visa villans fasad och form, där både gavel, långsida och tak 

bör vara synligt för bästa resultat.  

4.2.3 Intervjuer 

Intervjufrågorna som arbetas fram formulerades för att få en uppfattning om 

hur fastighetsägaran ser på sin villa och dess kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden, hur medvetna de är om vilka värden det har, hur de 

upplever förändringar som har skett i området sedan de bosatte sig där. 

Ytterligare frågor handlade om huruvida de ser förändringarna som positiva 
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eller negativa. Frågorna formulerades även för att skapa en förståelse kring 

vilka förändringar de själva gjort på sin villa, om de var bygglovspliktiga, 

om fastighetsägarna är medvetna om att och när något är bygglovspliktigt, 

och slutligen om dessa samtalsämnen är något som diskuterats bland 

grannarna. Utöver detta ställs även specifika frågor passande för varje 

enskilt område. När varje intervju är genomförd lämnas en skrivelse där 

vederbörande tackas för medverkan i intervju och därmed detta 

examensarbete. Där lämnas även kontaktuppgifter för att i efterhand kunna 

komplettera med uppgifter eller skicka eventuella fotografier på husets 

orginalutförande eller vid och efter eventuella förändringar.  

För ett få en uppfattning om hur Boverket ser på situationen kring 

inventering och bevarande av modern bebyggelse kontaktades Otto Ryding 

på Boverket. En telefonintervju genomfördes då, och några av de frågor som 

ställdes till Otto var gällande hans uppfattning var om hur Sveriges 

kommuner hanterar inventering och bevarande av modern villabebyggelse, 

om det finns kommuner som gör ett exemplariskt arbete och tvärtom 

kommuner som gör ett mindre bra arbete. Andra frågor som ställes var 

hurvida de har givit ut några publikationer som behandlar modern 

villabebyggelse från 1960- och 1970-talen. 

4.3 Sammanställningar av data 

När alla inventeringar, intervjuer och sökningar i databas har gjorts 

sammanställs, studeras och analyseras de. Utifrån sammanställningarna fås 

sedan ett resultat som på olika sätt presenteras med hjälp av text, bild, 

tabeller och diagram. Sammanställningen av intervjuerna visas i form av 

diagram över resultatet av varje intervjufråga samt en sammanfattande text. 

Inventeringarna redovisas genom områdesbeskrivingar, områdesanalyser, 

värderingar och rekommendationer, då med hjälp av löpande text samt 

bilder och diagram med tillhörande texter.  

Områdena har analyserats och studerats ur olika synvinklar för att få en 

bredare och tydligare bild av vilka förändringar som utförts, i förhållande till 

byggnationen på 1970-talet. Det är tydligt att många förändringar gjorts 

eftersom ingen av villorna har kvar originalutförandet.   

Området Norra Torparhagen har 7 gator som har studerats var för sig och 

sedan som en helhet. Det har även studerats i hur stor utsträckning villorna 

kan ha påverkats av varandra. Eftersom villorna ligger likadant placerade, 

med samma sida mot gatan, får de jämnlika bedömningar. Villorna studeras 

utifrån fem utvalda huvudparametrar för att analysera vad som utgör 

störande förändringar. De fem parametrar som studerats är plank och staket, 

tak, fönster och fasad. Hur stor andel av fastighetsägarna som har ansökt om 

bygglov för ändringsåtgärderna tydliggörs med hjälp av de sökningar som 

gjorts i kommunens databaser.  
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4.3.1 Värdering 

När alla sammanställningar är gjorda görs en värdering. Vad som ligger till 

grund för värderingen är de samlade teoretiska kunskaper som genom 

litteraturstudie erhållits om ämnet så som arkitektoniska värdeaspekter, 

tidstypiska hus, färgsättning, materialval, omgivande miljö etc. Det 

tillsammans med slutsatser och sammanställningar av intervjuer och 

inventering av bebyggelsen. För att göra en så rättvis, realistisk och 

trovärdig bedömning som möjligt har hjälp tagits från Helena Åkerberg. 

Hon har arbetat som byggnadsantikvarie på Smålands museum och arbetar 

numera som bygglovshandläggare på Växjö kommun. Helena har bistått 

med erfarenheter och kunskaper av tidigare inventeringar.  

Vid värderingen ligger fokus på att studera resultatet från inventering och 

intervjuer och jämföra detta med de uppgifter som litteraturstudien 

frambringat. Det faktum att byggnaden eller området är förvanskat 

respektive bevarat påverkar då den slutgiltiga värderingen. Sedan studeras 

bebyggelsen även ur synvinkeln i värderingssystemet i Kulturhistorisk 

värdering av bebyggelse (Unnerbäck, 2003). Då studeras om området och 

dess bebyggelse innehar några dokumentvärden, upplevelsevärden eller 

förstärkande motiv till den kulturhistoriska värderingen. Byggnaderna och 

området studeras även utifrån andra synsätt, som kan förstärka eller försvaga 

värderingen.  

4.3.2 Rekommendationer 

För varje bostadsområde som studerats gjordes sedan rekommendationer, 

baserade på byggnadsvärderingarna som gjordes utifrån litteraturstudie samt 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Dessa rekommendationer bör ses som 

tips och råd till kommunen angående deras förhållningssätt kring framtida 

plan- och bygglovshantering för de områden som studeras i detta arbete. 

Rekommendationerna gäller inte varje separat fastighet utan är mer 

övergripande rekommendationer för bostadsområdet och alla villor som en 

helhet.   

4.4 Kritik till vald metod och genomförande 

En kritik mot vald metod är att det inte finns någon speciell mall för 

inventering som är specifik för den bebyggelsesort som undersöks. Det finns 

inga speciella och angivna normer för hur en inventering måste genomföras. 

Det har resulterat i att inventeringar kommunerna emellan kan skilja sig 

mycket åt, där vissa utför inventeringen mer detaljerade än andra. Det kan 

även resultera i att olika kommuner ser på inventeringen och objekten ur 

olika synvinklar och infallsvinklar, som då kan leda till skilda resultat. Det 

finns dock beprövade modeller, men den är mer som en vägledning för 

kulturanalys.  
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Annan kritik som kan riktas mot metoden är valet av att genomföra personliga 

intervjuer. Personliga intervjuer kan vara känsligt då de som intervjuas oftast 

vill uppfattas engagerade och inte vill “svara fel”, därför kan det även bidra till 

svar som de tror att den som intervjuar vill höra, alltså vad om förväntas, och 

inte vad de egentligen tycker.  

Ytterligare en negativ konsekvens av personliga intervjuer är det faktum att 

många intervjuer görs under kort tid, och de som utför intervjuerna kan bli 

trötta och uppfattas som oengagerade under intervjuerna.   
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5. Resultat och Analys 

Nedan redovisas resultatet av de byggnadsinventeringar och intervjuer som 

har genomförts för två utvalda bostadsområden i Teleborg, se Figur 8. De 

presenteras i form av områdesbeskrivning, områdesanalyser ur olika synsätt, 

arkitektoniska värdeaspekter och slutligen byggnadsvärderingar och 

rekommendationer. Den områdesbeskrivning som görs har liknelse vid en av 

de fyra olika framställningsstrategier som presenteras i Ulrika Nyléns bok 

Att presentera kvalitativa data- framställningsstrategier för 

empiriredovisning (2005, s.70) den sammanhållna fallbeskrivningen, som 

innebär att i detta fallet en geografiskt avgränsad miljö i form av de 

villaområden som inventeras, presenteras som en helhet med ambitionen att 

förmedla kunskap. Foto, om inget annat anges: Siri Runeson  

 

 

Figur 8. Översiktskarta över Teleborg, de röda markeringarna visar de områden som studeras, 

2015 

 

Vallhagen 

Norra 

Torparhagen 
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5.1 Norra Torparhagen  

Område 1, Norra Torparhagen är beläget i stadsdelen Teleborg ca 4,9 km 

från Växjö centrum, se Figur 8. Norra Torparhagen byggdes år 1971 och 

ritades av arkitekterna Morgens Barsöe och Ib Wibroe. Bostadsområdet är 

av karaktären gruppbebyggelse och innefattar 64 fristående 1-plansvillor 

med inredd vind. Området är uppdelat på de sju gator, se Figur 9, som sedan 

är indelat i tio olika kvarter benämnda Drillingen, Studsaren, Bössan, 

Geväret, Kruthornet, Jakthornet, Dreven, Settern, Stövaren och Taxen.  

 

 

Figur 9. Karta över området Norra Torparhagen, 2015 
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Villorna är tätt placerade med ca 2-3 meters mellanrum och utgör en 

sammanhållen upplevelse. Tomten uppfattas liten från gatan men 

information från situationsplanen och besök på platsen säger att ytterligare 

tomtyta finns på baksidan. Villorna är placerade med framsidan riktad mot 

gatan och alla har uteplats mot söder. Området är beläget avskilt från större 

trafikerade vägar och är därmed lugnt och stillsamt. Det är nära till 

cykelvägar, lekplatser samt intillliggande dagis och lågstadieskola vilket gör 

att området upplevs välplanerat för barnfamiljer.  

Från början hade alla villor fasadbeklädnad av brunlansera träpanel samt 

eternitplattor placerade under fönsterna på framsidan och vid uteplatsen, se 

Figur 10.Etinintplattorna bar olika färger från gata till gata så som gul, röd 

och grön vilket bröt av kvateren lite från varandra. Uppgifter en av 

residenterna talar om att eternitplattorna på en gata bar två nyanser av 

antingen grönt eller rött och gult. Ljus och mörk nyans av exempelvis grön 

skiftade diagonalt mellan villorna på gatan. Carporten som är placerad på 

vänster sida om villan har ursprungligen en vägg av gult tegel samt ett platt 

tak. Villorna på området har ursprungligen sadeltak som är belagt med 

svarta betongpannor och saknar takutsprång. Området hade från början, likt 

bilden nedan, ett lågt brunt staket i trä, se Figur 10. 

 

 

Figur 10. Originalbild över villa på Norra Torparhagens bostadområde enligt ursprung 1972  

(Anonym privat bild)  
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Något som utmärker detta område är den trekantsform (takfot som går ner 

till marken) som villorna bär. Från början hade området många smeknamn 

så som “kåtor” och “tält” vilket berodde på den speciella utformningen av 

villorna. På grund av den speciella karaktären och smeknamnen fick 

området under en tid en mindre attraktiv uppfattning av de utomstående, 

men upplevs idag som något annorlunda och säreget.2  

Sedan ursprung har stora förändringar skett i området. Alla villorna är 

ommålade och det finns därför näst intill ingen villa kvar med ursprungsfärg 

eller kulör. De flesta i området har bytt fasadmaterial och det är få som har 

kvar eternitplattorna under fönstren. Flertalet har även bytt takmaterial och 

vissa har samtidigt byggt ett takutsprång. 

5.1.1 Områdesanalys 

 

De fem parametrar som studerats i områdesanalysen är plank och staket, tak, 

fönster och fasad. 

Resultatet för staket och plank visar att av de 64 villorna på Norra 

Torparhagen är det 39 st som har monterat upp staket eller plank. Resterande 

25 st har inte monterat upp staket eller plank. För att tydliggöra resultatet för 

staket och plank har de delats in i tre olika grupper beroende på höjden, se 

Figur 11. Hur den totala fördelningen av staket och plank på de olika 

höjderna ser ut redovisas nedan, se Figur 12. De uppgift som har tagits fram 

gällande bygglov visar att 1 av de 13 som satt upp staket eller plank har sökt 

bygglov för åtgärden. Det görs i samband med dessa siffor inga antaganden 

för vilka av åtgärder som är bygglovspliktiga eller inte.  

 

 

                                                 
2 Intervju med anonym på Norra Torparhagen  
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Figur 11. Diagrammet visar hur stor andel av det totala antalet villor som har 0-1m, 1-2m 

respektive inget staket eller plank. 

 

 

 

 

 

Figur 12. Diagrammer visar hur stort antal som har respektive inte har staket eller plank och hur det 

fördelar sig över gatorna 
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Figur 13 a) visar ett exempel på utförda 

plank i området 

 

Figur 13 b) visar ett exempel på utförda 

plank i området 

 

 

  

Då inventeringen sammanställs med utgångspunkt i taket kan det konstateras 

att en majoritet i form av 37 st av 64 villor (58%) på området har byggt ut ett 

takutsprång. Därmed har en minoritet på resterande 27 st av de 64 villorna 

(42%) då kvar ursprungsutförandet. Detta redovisas med hjälp av 

diagrammet nedan, se Figur 14. Information som har samlats in visar att 

endast 9 har ansökt om bygglov för förändring av tak i olika ändamål. 

Längre ner visas även ett diagram som redogör för hur många villor på varje 

gata som har byggt takutsprång respektive har kvar ursprungligt utförande, 

samt hur det varierar mellan gatorna, se Figur 15.  

 

 

Figur 13. Diagrammet visar fördelningen mellan hur stort antal som har byggt takutsprång, samt hur 

stort antal som har kvar ursprungsutförandet 

58%

42%

Utan (37st) Med (27st)
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Figur 14. Gatuvis fördelning mellan takutsprång respektive inget takutsprång. 

 

 

 

 

Bilderna nedan visar exempel på en villa på Norra Torparhagen med takutsprång 

och en villa utan takutsprång. Detta för att tydliggöra vilken skillnad det kan 

göra på områdets karaktär, se Figur 15a) och 15b).   

  

Figur 15 a) Visar ett original utförande utan 

takutsprång  

 

Figur 15 b) Visar ett utförande med 

takutsprång 2015 
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Gällande takmaterialet visar inventeringen att majoriteten av villorna som 

har genomgått ett takbyte har bytt till ett svart tak likt ursprunget. Men det 

finns även ett fåtal som har bytt till ett rött eller ljusare grått tak. Detta är en 

förändring som blir synnerligen påtaglig, då resterande av alla de 64 villorna 

på området har svarta tak av ny eller föråldrad karaktär. Det bidrar till att 

upplevelsen av området blir mindre enhetligt och mindre harmoniskt, se 

Figur 16a) och 16b). Uppgifter om ansökan av bygglov visar att mer 

utmärkande förändringar så som val av rött tak, inte har någon 

bygglovsansökan registrerad.  

 

  

Figur 16 a) Tak likt originalutförande med 

svarta betongpannor, 2015 

 

 

Figur 16 b) Takt med röda takpannor, 

2015 

 

  

Av inventeringen kan det gällande skorstenar avläsas att 24 av de 64 villorna 

belägna på området har installerat en braskamin i villan och har därav 

monterat en skorsten på taket, se Figur 17. I figur 18 redovisas även hur 

fördelningen av monterade skorstenar varierar mellan gatorna, se Figur 18. 

Lösningar för montaget av skorstenen har gjorts på olika sätt, några exempel 

på detta går att avläsa i, se Figur 19 a) och b), som visar utvalda exempel på 

olika typer av skorstenar samt bättre och sämre lösningar ur ett 

arkitektoniskt synsätt. Då skorstenarna har flera olika utförande blir detta en 

förändring av områdets enhetlighet i jämförelse med mer ursprungligt 

utförande, se Figur 19 c) och d).   
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Figur 17. Antalet som har monterat skorsten samt hur många som inte har monterat en skorsten, 2015 

 

 

Figur 18. Hur fördelningen av monterade skorstenar ser ut på de olika gatorna. 
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Figur 19 a) Villa på Norra Torparhagen med 

olika utföranden av skorsten, 2015 

Figur 19 d). Villa på Norra Torparhagen med 

olika utföranden av skorsten, 2015 

  

Figur 19 a) Villa på Norra Torparhagen utan 

skorsten 

Figur 19 b) Villa på Norra Torparhagen utan 

skorsten 

 

Vid förändring av fasad är färg- och kulörsättning på villorna en 

ändringsåtgärd som påtagligt förändrat villaområdets ursprungliga karaktär. 

Något enstaka hus har den bruna laseringen kvar, men förnyad. En 

sammanställning av inventeringen visar på att det är 7 villor av de 64 som 

har de ursprungliga eternitplattorna kvar. Övriga har bytt ut dessa mot 

träpanel. Träpanelen på fasaden är utbytt och ändrar från den ursprungliga 

panelkaraktären på 36 villor, medan 28 villor har ursprunglig eller likvärdig 

träpanel. Exempel på detta visas på bilderna nedan, se Figur 20a) och 20b). 

Nedan visas även ett diagram över hur stor andel av totalen som har kvar en 

träpanel likt utförandet och hur stor andel som inte har det, se Figur 21. 
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Figur 20 a) ett utförande som är förändrat 

och skilt från original. 

 

Figur 20 b) Utförandet av fasad likt 

original  

 

 

 
    

 

 

 

 

Figur 21. Totalen av hur stor andelsom hr bytt fasadmaterialmen liknar original, samt hur stor andel 

som har bytt till fasad som inte liknar originalutförande. 

 

 

Inventeringen antyder att 6 av 64 hus på olika sätt har avlägsnat takfoten 

(eller takfötterna) som går hela vägen ner till marken, den så kallade 

trekanten, antingen på framsidan, baksidan eller båda. De 6 villor vars 
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trekantsform har avlägsnats har då istället byggt upp staket, gjort tillbyggnad 

eller dylikt. Figur 22 visar 6 olika utföranden som ersatt trekantsformen, se 

figur 22 (a-f). Uppgifter talar om att av de 6 som gjort denna förändring som 

avsevärt ändrar ursprungsformen på villan är det endast 1 som sökt bygglov.  

 

 

  

Figur 22 a). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 

Figur 22 b). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 

  

Figur 22 c). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 

Figur 22 d). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 

  

Figur 22 e). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 

Figur 22 f). trekantsformen av olika 

anledningar tagits bort, 2015. 
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5.1.2.1 Jämförelse mellan gatorna 

 

Området Norra Torparhagen består av sammanlagt 64 villor som är 

fördelade på 7 gator. Väddklintsvägen har 9 villor, Vättrosvägen har 8 villor, 

Vitsippsvägen innefattas av 11 villor, lika så Vårfrylevägen. Vidare har 

Brunkullavägen 9 villor, Blodrotsvägen har 8 villor och slutligen har även 

Brunörtsvägen 8 villor.  

 

Vad som kan avläsas när inventeringens resultat studeras gata för gata är att 

det varierar väldigt mycket i vilka förändringar som varit återkommande på 

de olika gatorna. Även antalet som genomfört respektive inte genomfört 

förändringen varierar. Men det går även att analysera kring att de boende har 

påverkat varandra med förändringar som gjort. Ett exempel är de fall då 

ursprungsformen har ändrats, där 6 av de 64 villorna har tagit bort 

trekanterna och tre av dessa sex är belägna på samma gata, se Figur 22. Ett 

annat exempel är Vättrosvägen där 7 av 8 villor har byggt takutspårng samt 

Blodrotsvägen där alla 8 villor har byggt takutsprång. Detta i jämförelse med 

Brunörtsvägen där endast 1 villa av 8 har byggt takutsprång och resterande 

har kvar originalutförande, se Figur 14. Även detta exempel visar på 

möjligheterna till att grannarna på respektive gata kan ha påverkat varandra, 

både positivt och negativt.   

 

Figur 12, 14 och 18 visar sedan olika förändringar och hur många 

förändringar som har genomförts på respektive gata. De åtgärder som 

redovisas är utbyggnad av takutsprång, montering av skorsten och 

avlägsnade trekanter. 

 5.1.3 Kulturvärden  

Området Norra Torparhagen har utifrån gjorda analyser tilldelats fyra 

kulturvärden, varav tre av dessa är dokumentvärden och det fjärde är 

upplevelsevärde. Villorna på detta område är dock inte av sådan speciell 

karaktär att de innefattas av något förstärkande motiv till kulturhistoriskt 

värde.  

 

Arkitekturhistoriskt värde:  

Norra torparhagen har på grund av sina trekantiga former en framträdande 

och speciell karaktär för sin tid. Utöver detta har villorna för övrigt en 

koppling till den tidstypiska arkitekturen för 1970-talet och har därmed ett 

arkitekturhistoriskt värde. Något som förstärker detta dokumentvärde 

ytterligare är att arkitekterna som ritat villorna har stor betydelse för 

bebyggelsen i Växjö under denna tiden. De bär de för Växjö välkända 

namnen Morgens Barsöe och Ib Wibroe och är två av de flera danska 

arkitekterna som kom till Sverige och bistod med arkitektur under 1960- och 

1970-talen. 
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Samhällshistoriskt värde:  
Detta området är byggt under 1970-talet och är därmed en del av 

miljonprogrammet som då ägde rum.Området byggdes även upp under den 

tid då Växjö genomgick enorma stadsexpansioner. Därför har området och 

de innefattande villorna ett samhällshistoriskt värde, eftersom det berättar 

om samhällets historia ur nationell, regional och lokal synvinkel.   

 

Miljöskapande värde:  
Villaområdet har länge varit omtalat och är igenkänt av många på grund av 

sin speciella karaktär. Området utmärker sig i och med arkitekturen och den 

ursprungliga enhetligheten skapar en sammanhållen miljö som smälter in i 

området, men sticker ut ur mängden. Därmed tilldelas detta område ett 

miljöskapande värde.   

 

Arkitektoniskt värde:  
Slutligen har området även ett upplevelsevärde. Detta i form av ett 

arkitektoniskt värde eftersom villorna sedan ursprung är enhetliga i och med 

dess lika utformning och placering mot gatan. Idag är detta fenomen inte 

lika påtagligt, men upplevelsen av enhetlighet finns fortfarande kvar.  

5.1.4 Sammanställning intervjuer  

På Norra Torparhagen intervjuades 28 utav 64 residenter. Alla 64 residenter 

blev tidigt informerade om att intervjuer skulle genomföras vilket bidrog till 

större engagemang och medvilja. 15 besöksintervjuer genomfördes dagtid 

och resterande 13 intervjuer genomfördes som telefonintervjuer. Nedan fäler 

en redovisning av resultatet från intervjuerna. 

Fråga 1. Hur länge har ni bott i er villa?  

Av de fastighetsägare som tillfrågades var det 12 av de 28 som hade bott 

sedan området byggdes 1972. Av de resterande 16 var det 11 som hade bott i 

mer än tio år och fem hade bott i mindre än tio år. Fördelningena redovisas i 

diagrammet nedan, se Figur 23. 
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Figur 23. Svarar på fråga 1 och visar hur länge de intervjuade har bott i området 

 

 

 

Fråga 2. Har ni gjort förändringar/gjort om huset eller funderar på att göra 

förändringar? 

Av de fastighetsägare som blivit tillfrågade är det 25 av 28 (89%) som har 

gjort förändringar under tiden de har ägt och varit bosatta i villan. 

Diagrammet nedan visar i procent hur många som gjort förändringar, se 

Figur 24. Intervjuerna talar om att de flesta gjort tillbyggnader i form av 

inglasade uterum eller tillbyggnad av rum eller förråd. Många har även gjort 

förändringar på taket, antingen bara lagt nytt eller då även byggt 

takutsprång. Uppgifter från intervjuerna talar om att de boende i vissa fall 

har blivit underrättade av en takläggare ett takutsprång är bättre för villan än 

inget takutsprång. Det kan även vara anledning till att många valt att utföra 

den åtgärden. De flesta som bott länge har även bytt fasad. Den ursprungliga 

fasaden utgjordes av träpanel med specialmått, alltså icke standardmått. 

Detta kan enligt intervjuade ha bidragit till att många valt att köpa en annan 

träpanel. Flertalet har bytt ut de gamla fönstren mot nya och braskaminer hr 

även installerats på många håll. 
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Figur 24. Svar på fråga 2, om hur många av de tillfrågade som har gjort förändringar. 

 

 

Fråga 3. Om ja, var åtgärderna bygglovspliktiga? 

Intervjuerna visar att många inte ha sökt bygglov vid förändring av sin 

bostad. Antingen har förändringarna ansetts  för små för att kräva bygglov, 

eller så har de bara undvik att söka. Många förändringar är så gamla att 

ägarna har svårt att komma ihåg om de sökt bygglov eller inte. 7 av de 28 

(25%) som tillfrågades hade sökt bygglov vid förändring av sin villa. 

Diagrammet nedan visar i procent hur fördelningen ser ut, se Figur 25.  
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Figur 25. Antalet fastighetsägare som sökt bygglov för ändringsåtgärd 

 

Fråga 4. Hur upplever ni de förändringar som skett i området? 

Av de fastighetsägare som blivit till frågade är det 15 av 28 (53%) som 

upplever förändringarna i bostadsområdet som positiva. Många av de 

tillfrågade berättar om hur lugnt, familjevänligt och trivsamt de tycker 

området är. Ett mer utmärkande svar från flera håll, är att de uppskattar och 

ser det positivt att många har målat om och satt en egen prägel på villan. 

Detta för att de tyckte villornas ursprungliga utseende, då alla villorna var 

mörkbruna och identiska, var aningen enformigt. 5 av 28 (18%) upplever 

förändringarna negativt då många ändringar är utförda utan varsamhet 

gällande fasadkulör, tillbyggnad eller ombyggnad. Vidare är det 8 av 28 

(29%) som inte har upplevt eller funderat kring de förändringar som skett i 

området. Många anser även att alla får göra som de själv vill med sina egna 

villor. Diagrammet nedan förtydligar de tillfrågades inställning till de 

förändringar som skett i området, se Figur 26.  
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Figur 26.  Vad fastighetsägarna anser om förändringarna i bostadsområdet 

 

 

 

Fråga 5. Tycker ni att området har tappat eller behållit sin 

ursprungskaraktär? 

13 av de 28 residenterna som tillfrågades anser att området fortfarande 

besitter sin ursprungskaraktär då de anser att de flesta behållit formen på 

villan vilket är den som utgör det speciella i område. 10 av 28 anser att 

karaktären är tappad eller är förlorad då stora förändringar är utförda på 

många håll. De anser att förändringar har gjort att villorna kan ha tappat sin 

ursprungkaraktär och ser nästan helt annorlunda ut vilket har påverkar den 

homogena karaktären. 5 av 28 har inte funderat eller har ingen kunskap om 

ursprungskaraktären ursprungskaraktären och säger sig därför inte veta 

huruvida området har tappat eller bevarat sin karaktär. Diagrammet nedan 

visar i procent vad residenterna har för ställningstaganden i frågan, se Figur 

27. 
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Figur 27. Redovisar vad fastighetsägarna anser om bostadsområdet idag. Omdet har tappat eller 

behållit sin karaktär. 

 

 

 

Fråga 6. Har ni någon gång funderat på villans arkitektoniska värden? Vilka 

värden som finns och om det finns bevarandeskäl? 

På denna fråga var det 20 av 28 som hade funderat över det arkitektoniska 

värdet i villan. De flesta känner till att området är ritat av en arkitekt och att 

det utgör ett visst värde i sig. Många anser att husen är välplanerade och att 

designen på huset, med den speciella trekantsformen, utgör en bra funktion 

gällande insynsskydd, vindskydd och stor altan. Många anser att det vore 

väldigt synd om den gaveln med trekantsformen inte bevarades, då det är 

den detaljen som utgör den speciella karaktären för dessa villor. Vidare är 

det 8 av 20 som inte har funderat över det arkitektoniska värdet och har inget 

emot om någon ändrar på ursprungskaraktären. Totalen visas i diagrammet 

nedan som i procentsats tydliggör hur många av residenterna som tidigare 

funderat på värdet i villan, se Figur 28. 
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18%

Bevarad (13st) Tappad (10st) Ingen Kommentar (5st)
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Figur 28. Visar om fastighetsägarna har funderat på det arkitektoniska värdet i sin villa. 

 

 

Fråga 7. Har ni någon gång pratat med grannarna om dessa frågor? 

10 av 28 har någon gång pratat med grannar om frågor som berört ämnet 

kopplat till förändring eller bevarande i området. Det som har diskuterats är 

val av kulör på fasad eller takmaterial, påtagliga ombyggnationer vid husen 

som varit påtagliga etc. Men mycket som har diskuterats har även varit 

positiva tankar om förändringarna, många anser det trevligt det som skett 

etc. 16 av 28 har inte tidigare diskuterat frågor som berör området med 

grannarna eftersom det kan vara ett känsligt ämne eftersom den goda  

grannsämjan väger tyngre. Men av de 16 så har många inte heller haft behov 

av att prata med grannarna om detta. 2 av 28 lämnade ingen kommentar. 

Tydligare siffror visas i diagrammet nedan, se Figur 29.  

71%

29%
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Figur 29. Visar om fastighetsägarna någon gång tidigare har talat med grannar om frågor 

rörande förändring och bevarande. 

 

 

5.1.4 Byggnadsvärdering  

Norra torparhagen är ett bostadsområde av gruppbebyggelse som till en 

början bar en speciell ursprungskaraktär. Eftersom området i stora drag är 

förändrat och inte längre bär den ursprungliga homogena karaktären till följd 

avpåtagliga förändringar har området inte längre något värt att q-märkas för. 

Skyddet q-märkning betyder att en byggnad är kulturhistoriskt värdefull och 

inte får förvanskas. Dessa skydd är bestämmelser som preciseras i 

plankartor, och en q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan ha i en 

detaljplan. Det kan innefattas av bestämmelser som rivningsförbud eller 

gestaltning och hur underhållet bör skötas (Länsstyrelsen, Kalmar). På grund 

av reducerade värden kan området inte längre förses med ett skydd. Hade 

området däremot sett ut mer som ursprunget hade det funnits större 

anledning att sätta en q-märkning och därmed skydda det. Området är dock 

fortfarande av sådan speciell arkitektur och karaktär att det är av intresse att 

bevara det som fortfarande går att bevara.   

5.1.5 Rekommendationer 

De rekommendationer som ges för området Norra Torparhagen, baserat på 

inventeringen och byggnadsvärderingen, lyder enligt följande:  
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Områdesförening 

Starta någon form av områdesförening som ansvarar för arkitektur och 

karaktär i området, som kan göra upp diverse riktlinjer gällande förändringar 

och ändringsåtgärder i området. En ordningsgrupp dit ägarna kan vända sig 

för att be om tips och råd angående kulör, material och tillvägagångssätt vid 

ändringar. En områdesförening där alla grannars åsikter blir hörda vilket kan 

bidra till ökad grannsämja och bättre överenskommelse mellan grannarna.   

Ej ändring av ursprungsform 

Trekantsformen bör inte avlägsnas eftersom den utgör den speciella 

karaktären över villorna. Om trekanten avlägsnas tappar villan sitt 

arkitektoniska värde eftersom ursprungsdesignen försvinner. Ändras denna 

form tappar även området i sin helhet sin samhörighet och enhetlighet och 

ursprungskaraktären för områden försvinner.   

Kulör 
Vid val av kulör som används vid målning av fasad bör valet ske med 

varsamhet. Kulörer kan ha stark inverkan på varandra och därför bör 

kulörval inte förhastas. För att området ska få en mer honomgen upplevelse 

bör alla försöka hålla sig inom samma ramar, exempelvis att alla har samma 

nyans ljusa, klara eller mörka nyans av kulörer, men inte nödvändigtvis 

samma kulör. Kulör är dock väldigt individuellt och det är därför svårt att 

spekulera i vad som är fint eller inte men för ett område som detta blir 

upplevelsen mer harmonisk vid kulörval av samma nyans.  

Ej takutsprång 
Villorna bör inte förses med takutsprång då detta är en påtaglig förändring 

av den ursprungliga karaktären. Rent praktiskt kan det vara positivt för huset 

att ha takutsprång i from av regn- och vindskydd. Men eftersom 

förändringarna av den ursprunglig karaktären, arkitekturen och arkitektens 

intentioner blir så påtagliga bör denna förändringen inte genomföras.  

 

Fönster 
Vid fönsterbyte bör fönster i detta område inte förses med spröjs då det inte 

är en del av ursprunget och ur arkitektoniskt synsätt inte passar till villans 

karaktär och arkitektur. Fönsterspröjs “gullifierar” i detta fallet villan och 

ändrar dess karaktär väsentligt.    

 

Panelbyte 
Om fasadändring skall göras bör detta vara till en träpanel med smala brädor 

likt den ursprungliga, just för att bibehålla och/eller återfå den ursprungliga 

karaktären på villan. Att putsa fasaden är inte att rekommendera då detta 

fullständigt skulle förstöra husets ursprungliga uttryck och även hela 

områdets uppfattning.    

  

Plank och staket  
För att upplevelsen av området inte ska få negativa konsekvenser i form av 
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avskärmade villor, bör det finnas i åtanke att inte bygga plank och staket så 

höga och täta att det utmärker sig markant i omgivningen.   

5.2 Vallhagen 

Område 2, benämnt Vallhagen är beläget i norra delen av stadsdelen 

Teleborg i Växjö, ca 3 km från Växjö centrum, se Figur 8. Området 

innefattas av 29 villor uppdelat på 3 gator med karaktären kedjehus, se Figur 

30. De tre gatorna kan delas in i fyra kvarter som benämns Skogsägaren, 

Apteraren, Skogvaktaren och Jägmästaren. Villorna är 1-plansvillor med 

källare, byggda 1972 och är ritade av Jörgen Edmose.  

 

 

 

Figur: 30 Översiktskarta över bostadsområdet Vallhagen 

 

 

Kedjehusen består av en sammanbyggd länga av antingen fyra eller fem 

villor. De delas upp på gatorna Lunningsvägen, Stickvägen och Basvägen. 

Lunningsvägen innefattas av 9 villor och resterande två av 10 villor var. 

Gatorna sluttar neråt och därmed finns en liten höjdskillnad mellan varje 

villa, vilket skapar liv i området, det upplevs inte lika enformigt som om de 

hade varit byggda på samma markhöjd.  
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Den ursprungliga karaktären i detta område utgörs av kedjebebyggelse med 

platt tak. Takmaterialet var papp och takets utformning var ett modernt 

inslag för sin tid. Fasadmaterialet var ursprungligen en kombination mellan 

gult tegel och brunlaseratd träpanel samt eternitplattor i olika kulörer likt 

bilderna som visas nedan, se Figur 31a) och 31b). Eternitplattorna var 

placerade under fönstren vid uterummet samt på motsvarande sida om 

villan. Carporten, som är den detalj som separerar villorna från varandra var 

även de utförda i brunlaserad träpanel och gult tegel samt platt tak.  

 

  

   

Figur 31 a). En originalbild över en villa 

på området Vallhagen 1972, bilden till 

vänster visar framsidan av villan och 

bilden till höger visar baksidan på samma 

villa. (Anonym rivat bild) 

 

   

Figur 31 b). En originalbild över en villa på 

området Vallhagen 1972, bilden till vänster 

visar framsidan av villan och bilden till 

höger visar baksidan på samma villa. 

(Anonym privat bild) 

 

 

 

Villorna har tillhörande carport vilket är den del som sammanlänkar 

kedjebebyggelsen. Eftersom villorna sitter ihop går endast tomten ut mot 

gatan att beskåda och den del av tomten upplevs liten. Genom information 

från situationsplan och besök på platsen finns uppgifter om ytterligare lite 

tomtyta på baksidan. Men detta område präglas av små tomter med mycket 

markanvändning till villan. Alla bostäder i detta område har placerats i 

samma riktning. Det betyder att alla har sin uteplats mot söder, vilket i detta 

område gör att två olika sidor blir vända ut mot gatan.  

I området har förändringar av olika stor skala skett, vilket är en följd av det 

faktum att villorna är placerade med två olika sidor mot gaturummet. På den 

sidan där uteplatsen är riktad mot gaturummet har nästintill alla ändrat eller 

byggt till uteplatsen, medan den andra sidan utgörs av en framsida där 

endast ommålning eller ändring av fasadmaterial har skett. 
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Området var sedan ursprung till för barnfamiljer och ansågs vara lugnt och 

stillsamt med nära till djur och natur. Grönområden eller lekplats till barnen 

finns idag inte specifikt tillhörande området men i nära anslutning. När 

bostadsområdet var nybyggt innehöll det främst stora åkermarker 

närliggande bostadbebyggelsen, men sedan 1972, se Figur 32, har Teleborg 

utvecklats och området är nu mycket mer samhällsbebyggt. Uppgifter från 

de intervjuade säger att området trots närheten till en större trafikled, 

fortfarande upplevs som lugnt och stillsamt. I bilden nedan avspeglas hur 

omgivningen runt området Vallhagen såg ut på 1970-talet när det var 

nybyggt och innan Teleborg expanderade, se Figur 32. 

 

 

Figur 32. En originalbild på området Vallhagen 1972 och synen ner mot stan då stora delar endast 

var åkermark (Anonym Privat bild) 

 

 

5.2.1 Området sett ur olika synvinklar    

Då villorna i detta område är låsta i och med kedjehusformen och därmed 

har begränsade möjligheter till förändring, finns det inte många påtagliga 

förändringar gjorda gentemot villornas karaktär. De flesta förändringar som 

har gjorts är i form av utbyggnad, ombyggnad eller ändring av uteplats, eller 

ombyggnad av carport till garage och förändring av fasadmaterial och 

färgsättning.  

Området Vallhagen delas in i två olika gaturum, 1 och 2. Detta för att 

villorna ligger med olika sidor placerade mot gatan och en uppdelning gör 

att bedömningen blir mer rättvis, se Figur 33. Gaturum 1 består av de 

villorna med udda husnummer, och innefattas av de villor som har sina 

givna uterum placerade mot gatan. Därav kan dessa villor automatiskt få 

tillgång till två uteplatser, en på varje sida huset, eftersom baksidan blir 

tillgänglig för detta ändamål. Gaturum 2 består av villorna med jämna 

husnummer, och innefattas av de villor som har sina givna uteplatser vända 

från gatan. Villorna med denna sidan riktad mot gatan ligger även placerade 
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närmre gatan. Denna placering av kedjehusen bidrar till att villorna på 

gaturum 1 analyseras mer utifrån de förändringar som skett på uteplats och 

carport, medans villorna på gaturum 2 analyseras utifrån de förändringar 

som skett med fasaden och carporten. Genom insamlad information gällande 

bygglovsansökningar med hjälpa av kommunens databaser beskrivs nedan 

hur stor andel av de boende som sökt bygglov för de berörda 

ändringsåtgärderna.  

 

  

    

Figur 33. A) Bilden visar gaturum 1 

 

    

Figur 33. B) bilden till höger visar gaturum 

2. 

 

 

5.2.1.1 Områdesanalys, Gaturum 1 

Gällande uteplatsen kan det utifrån inventeringen konstateras att sammanlagt 

10 av de 14 villorna i gaturum 1 på Vallhagen har gjort om den ursprungliga 

altanen till någon form av inglasat uterum eller uteplats med skärmtak. 

Nedan visas ett diagram över hur dessa fördelar sig över gatorna på området, 

se Figur 34. Uppgifter gällande bygglov av detta slag uppger att 9 av 10 har 

ansökt om bygglov för tillbyggnad eller ändring av uterum.  
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Figur 34. Visar hur många som har förändrat uteplaten respektive inte förändrat uteplatsen 

 

 

 

 

 

  

Figur:35 a) Visar ett exempel av 

förändrade uteplatser  

 

Figur:35 b) Visar ett exempel av 

förändrade uteplatser  

 

 

    

 

En fasadändring som är enkelt gjord är att måla om villan. Men efter 

genomförd inventering kan det konstateras att alla 14 villor av 14 möjliga i 

gaturum 1 har kvar det gula teglet på fasaden och har alltså inte målat den. 
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För att tydliggöra detta visas nedan ett diagram som redovisas gatuvis detta, 

se Figur 35. 

 

 

  

Figur 35. Redogör för hur många villor i området som har målat tegelfasaden eller inte. 

 

 

  

 

 

Gällande carport har en majoritet av villorna, närmare bestämt 12 av 14 st, 

kvar carporten likt ursprungligt utförande, medan resterande 2 villor har 

byggt in/klätt in carporten till ett garage. Denna åtgärd har dock bidragit till 

en mindre välkomnande entré med tanke på att entrédörren är belägen i 

anslutningen mellan carporten och den privata bostaden, se Figur 37a) och 

37b). Insamlade uppgifter gällande bygglov visar att ingen har sökt bygglov 

för ombyggnation av carport. 
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Figur 36. Diagrammet visar hur stort antal som har byggt in carporten till ett garage samt vilka 

som har kvar carporten. 

 

 

 

 

  

Figur 37 a) visar ett exempelt då carport 

byggts om till garage 

 

Figur 37 b). visar ett exempelt då carport 

byggts om till garage 
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5.2.1.2 Områdesanalys, Gaturum 2 

Gällande fasader i gaturum 2 på Vallhagen finns det en villa som har kvar 

fasaden i originalutförande, vad gäller både fasadmaterial, färger och 

kulörer. Resterande 14 villor har på olika vis gjort förändringar i fasaden. En 

förändring är tegelväggen som i detta gaturum är belägen på gavlarna. Av de 

15 villorna som finns på området är det 12 villor som fortfarande har kvar 

den ursprungliga gula tegelväggen. Övriga 3 villor har målat tegelväggen 

vit. Detta kan avläsas i diagrammet nedan, se Figur 38. Genom insamlad 

information har 4 av 15 ansökt om bygglov för fasadändring.  

 

 

Figur 38. Hur många villor på Vallhagen som har kvar ursprungliga fasaden respektive de som 

gjort förändringar av fasaden. 

 

 

 

 

En annan parameter gällade fasaden är om de ursprungliga eternitplattorna 

fortfarande finns kvar. Efter studerande av sammanställning av 

inventeringen kan det konstateras att i gaturum 2 på Vallhagen är det 6 villor 

av 15 som fortfarande har kvar eternitplattorna. Exempel visas i Figur 40a) 

och 40b). Övriga 9 har bytt ut eternitplattorna, vanligen mot träpanel av både 

liggande och stående slag. Fördelningen över gatorna på området visas i 

diagrammet nedan, se Figur 39.  
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Figur 39. Redogör för hur stort antal av områdets villor som har kvar respektive inte har kvar 

eternitplattorna 

 

 

 

  

Figur 40 a)  exempel på villor som har kvar 

eternitplattorna 

 

Figur 40  b). exempel på villor som har 

kvar eternitplattorna 

 

 

    

Figur 40 a) och b). Två exempel på villor som har kvar eternitplattorna 

 

I gaturum 2 på Vallhagen är det 11 av de 15 villorna som har kvar den öppna 

carporten enligt ursprunget. Resterande 4 villor har byggt i carporten till ett 
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garage. Dessa siffror, och hur de fördelar sig över gatorna på området 

redovisas i diagrammet nedan, se Figur 41. Genom insamlad information har 

ingen ansökt om bygglov för inbyggnad av carport. 

 

 

Figur  41. Visar hur carport samt inbyggnad av carport fördelar sig på området. 

 

 

 

 

 

  

Figur 42 a, exempel på carport som byggts om 

till garage 

Figur 42 b, exempel på carport som byggts om 

till garage 
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5.2.2 Arkitektoniska värdeaspekter 

Området Vallhagen har efter gjorda analyser tilldelats fyra kulturvärden, 

varav tre är dokumentvärden och ett av de är upplevelsevärde. För övrigt är 

detta område inte av sådan art att det tillhandahålls något förstärkande motiv 

till kulturhistoriskt värde.   

 

Arkitekturhistoriskt värde:  
Vallhagen innehar ett arkitekturhistoriskt värde i och med dess tidstypiska 

karaktär med platta tak och att de är kedjehus. Något som förstärker det 

arkitekturhistoriska värdet ytterligare är det faktum att de är arkitektritade av 

den danska arkitekten Jörgen Edmose. Edmose var en av flera danska 

arkitekter som var aktiva inom byggbranschen och villabyggandet i Växjö 

under 1960 och 1970-talet och som har varit delaktiga i mycket av den 

bebyggelse som uppfördes under denna tid.  

Samhällshistoriskt värde:  
Området innehar tillika ett samhällshistoriskt värde genom att det byggdes 

under tidigt 1970-tal och är därmed en del av miljonprogrammet. För 

stadsdelen Teleborg har miljonprogrammet en betydande inverkan på 

stadens historia och uppkomst då denna statsdel av obefintlig innan dess. I 

och med detta berättar området om samhällshistoria på både nationell, 

regional och lokal nivå och innehar därför ett samhällshistoriskt värde.  

Arkitektoniskt värde: 
Slutligen har detta område ett upplevelsevärde i form av arkitektoniskt 

värde. Detta på grund av att området är av karaktären kedjehusområde som 

därmed gör området enhetligt och regelbundet. Det försvagas dock något av 

att kedjehusen har olika sidor placerade ut mot gatan. Men eftersom denna 

skiftning sker identiskt på vardera gata skapas trots detta ett intryck av 

regelbundenhet och enhetlighet. 

5.2.3 Sammanställning intervjuer  

I bostadsområdet Vallhagen har 12 residenter intervjuats utav 29 villor. 

Även här var residenterna medvetna om att intervjuer skulle genomföras. Av 

de 12 intervjurna är 10 besöksintervjuer och 2 är telefonintervjuer.  

Fråga 1. Hur länge har ni bott i villan? 

 

När frågan ställdes hur länge de tillfrågade bott i villan, gavs resultatet att en 

majoritet på 58% hade bott sedan nybyggnationen 1972. Fördelningen 

redovisas i procentsats i nedanstående diagram, se Figur 43.  
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Figur 43. Diagrammet redovisar hur länge de tillfrågade fastighetsägarna har varit bosatta i 

villan. 

 

 

 

 

Fråga 2. Har ni gjort förändringar/gjort om villan eller funderar på att göra 

förändringar? 

Av vad intervjuerna talar om kan det konstateras att det är 9 av 12 som har 

förändrat något på sin bostad. Vad som även framgår är att 7 av 12 har byggt 

till uterum samt att endel har förändrat fasadmaterial, lagt om tak eller byggt 

om carport till garage. Födelningen över villorna i området redovisas i 

diagrammet nedan, se Figur 44. 
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Från nybyggt 1972 (7st) > tio år (3st) < tio år (2st)
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Figur 44. Redovisar hur stort antal som har genomfört förändringar på villan. 

 

 

 

Fråga 3. Om ja, var åtgärderna bygglovspliktiga? 

Resultatet av intervjuerna visar har 5 av 10 förändrat något på sin villa utan 

att söka bygglov. Antingen beror det på ovisshet för vilka förändringar som 

kräver bygglov eller har förändringarna inte varit bygglovspliktiga. Se 

diagrammet nedan för tydligare siffror, se Figur 45. 

 

Figur 45. Antal som sökt bygglov för ändringsåtgärder 
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Fråga 4. Hur upplever ni de förändringar som skett i området? 

De intervjuade är överlag positivt inställda till förändringarna som skett i 

området. Många riktade sina svar mot främst ommålning av fasad och anser 

att det är en positiv förändring. 1 av 12 anser att ombyggnationerna inte 

alltid är bra utförda och att det bidrar till en negativ förändring. 3 av 12 har 

inte funderat över några förändringar. Diagrammet nedan visar i procentsats 

hur fördelningen mellan de olika ser ut, se Figur 46. 

 

 

 

 

Figur 46. Hur fastighetsägarna ser till förändringar som skett i området. 

 

 

 

Fråga 5. Tycker ni att området har tappat eller behållit sin 

ursprungskaraktär? 

9 av 12 (75%) som intervjuades upplever att ursprungskaraktären finns kvar. 

Formen av villorna är rätt låsta i och med kedjebebyggelsen vilket då 

försvårar påtagliga förändringar och att området tappar karaktär. 3 av 12 

(25%) anser att en del har förändratsl, men syftar då främst till området i 
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Positiva (7st) Negativa (1st) Inte tänkt på det (4st)



84 

Oskarsson & Runeson 

stort. De berättar då om utvecklingen av Teleborg som är förändrad i stora 

drag sen de flyttade in i villan. Någon anser att förändringarna i kvarteret har 

minskat ursprungskaraktären av villan eller området. Se diagrammet nedan, 

se Figur 47. 

 

 

 

Figur 47. Fastighetsägarnas ställningstaganden till om området har bahållit eller tappat sin 

karaktär. 

  

Fråga 6. Har ni någon gång funderat på villans arkitektoniska värden? Vilka 

värden som finns och om det finns bevarandeskäl? 

Av de  som tillfrågats är det 5 av 12 som anser att det finns bevarandeskäl av 

området då det är arkitektritat. Intervjun visar även att några har funderat på 

ursprung och förösker efterlikna med ursprungsmaterial, ursprungsfönster 

etc. Några tyckte att det är viktigt att värna om och bevara områdets lika 

utseende. 7 av 12 har inte funderat på det arkitektoniska värdet i området 

eftersom de anser inte området så speciellt, se Figur 48.  

75%

25%

Bevarad (9st) Tappad (3st)
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Figur 48. Hur stor andel av de tillfrågade som har funderat kring respektive inte funderat kring 

det arkitektoniska värdet. 

 

 

 

Fråga 7. Har ni någon gång pratat med grannarna om dessa frågor? 

Resultatet av denna intervjufråga visar att 5 av 12 har pratat med sina 

grannar om frågor gällande förändring eller bevarande, dock svarade många 

att de har god kontakt med sina grannar men har då berört frågor om positiva 

förändringar. 7 av 12 har inte pratat med sina grannar om frågor gällande 

förändring eller bevarande i området. Diagrammet nedan visar hur stor andel 

av de tillfrågade som tidigare har pratat med sina grannar om dessa frågor, 

se Figur 49. 

42%

58%

Ja (5st) Nej (7st)
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Figur 49. I hur stor utsräckning grannarna pratar med varandra om frågor som berör 

bevarande eller förändrignar. 

 

 

 

Fråga 8. Hur upplever ni det att bo i kedjehus, som en stor helhet eller som 

ert enskilda hus? 

Alla de residenter som tillfrågats, alltså 12 av 12, upplever inte att 

kedjebebyggelsen minskar känslan av en egen separat villa, utan alla 

upplever att de har en egna och privata villa och störs inte av att husen sitter 

ihop. Mycket tack vare carporten som är belägen mellan villorna, se Figur 

50. 

42%

58%

Ja (5st) Nej (7st)
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Figur 50. Antalet på området som upplever villan som privat och inte enbart en del i helheten. 

 

5.2.4 Byggnadsvärdering  

Den slutgiltiga värderingen lyder att villorna på detta område inte är av 

sådan speciell karaktär eller arkitektur att de kan förses med något skydd i 

from av exempelvis en q-märkning. Dess arkitektur är inte av unika slag då 

det finns fler områden av samma karaktär byggt under denna tid. Däremot är 

det fortfarande av intresse att bevara det av ursprungsförfarandet på villorna 

som fortfarande går att bevara. Det för att inte gå miste om arkitekturen och 

för att behålla den homogena känsla som fortfarande finns kvar. 

5.2.5 Rekommendationer 

Här ges rekommendationer för bostadsområdet Vallhagen, då gällande 

området som helhet och därmed både gaturum 1 och gaturum 2. 

Rekommendationerna lyder enligt följande:  

  

Fasadändring 
Vid ändring av fasad bör sockeln inte byggas över med annat fasadmaterial. 

Samt för de villor som fortfarande har kvar eternitplattorna bör de inte bytas 

mot annat fasadmaterial. Det rekommenderas även att behålla 

kombinationen av tegel och trä som fasadmaterial.  

 

Kulör 

100%

Enskild (12st) Helhet (0st)
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Vid val av kulör som används vid målning av fasad bör valet ske med viss 

varsamhet. Kulörer kan ha stark inverkan på varandra och därför bör 

kulörvalet inte förhastas. För att området ska få en mer honomgen 

upplevelse bör alla försöka hålla sig inom samma ramar. Exempelvis samma 

ljusa, klara eller mörka nyans av kulör, men inte nödvändigtvis samma 

kulör. Kulör är dock väldigt individuellt och det är därför svårt att spekulera 

i vad som är fint eller inte men för ett område som detta blir upplevelsen mer 

harmonisk vid kulörval av samma nyans.  

  

Tegelväggar 
De tegelväggar som kedjehusen är försedda med bör inte putsas eller målas, 

utan bevaras i ursprungligt utförande, då målning av teglet skulle betyda en 

ändring av kedjehusets karaktär. En ändring som dessutom inte går att få 

ogjord.    

Carport 
Carporten bör inte byggas igen till ett garage. Dels för att det avskärmar 

kedjehuset, men även för att det gör entrén mindre välkomnande än den 

redan är.   

 

Fönster 
Vid ändringsåtgärder gällande fönsterbyte bör de nya fönstren vara bruna 

likt ursprung istället för de traditionella vita, detta för att bibehålla villans 

karaktär. Utöver detta bör fönstren inte förses med spröjs, då även detta 

skulle förändra karaktären väsentligt.  

5.3 Jämförelse mellan fristående hus och kedjehus  

Det finns stora skillnader mellan förändringarna som skett i området Norra 

Torparhagen och området Vallahagen. Villorna vid Norra Torparhagen är 

friliggande villor vilket gör att de lättare kan ändras eller byggas om, fler har 

då haft möjlighet att i större utsträckning ta bort eller ändra på den 

ursprungliga arkitektoniska karaktären.  

I Vallhagen har området en mer låst karakteristisk arkitektur då 

kedjebebyggelse inte möjliggör förändring i lika stor utsträckning som vid 

en friliggande villa. Därför upplevs inte förändringar lika påtagliga vid 

Vallhagen som förändring vid området Norra Torparhagen. I villorna på 

Norra Torparhagen upplevs de boende dessutom vara mer uppmärksamma 

på de arkitektoniska värden som finns i villan, än de boende på Vallhagen. 

Hade de båda områdena varit oförändrade sedan de byggdes hade Norra 

Torparhagen, ur arkitektonsikt synsätt, varit mer intressant att bevara. Detta 

med tanke på dess unika och speciella arkitektur och karaktär, i jämförelse 

med den mer ordinära arkitektur och karaktär som villorna på Vallhagen 

besitter. 
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5.4 Intervju med Boverket  

 

Av de svar som Otta gav under telefonintervjun kan det konstateras att det 

inte görs mycket inventeringar på kommunerna, och majoriteten av de som 

är gjord är äldre och otillräckliga. Gällande själva genomförandet av 

inventering av homogena villaområden, anser Otto att det bästa alternativet 

förmodligen inte är att studera varje hus enskilt, utan att istället studera hela 

bostadsområdet som en helhet. Otto förklarar även att Boverket för ett par år 

sedan gjorde en undersökning där de studerade hur många inventeringar och 

vilka sorters inventeringar som var gjorda på landets alla kommuner. Utifrån 

denna undersökning kunde de sedan konstatera att många kommuner ligger i 

underläge gällande bebyggelseinventering för arbete mot bevarande. I frågan 

om det fanns praktexempel på kommuner som gjort ett mindre bra, rent ut 

sagt dåligt arbete, lämnades dock inga kommentarer. Däremot berättade Otto 

att det finns flertalet kommuner och län som gjort ett utmärkande arbete för 

bevarande och inventering av modern bebyggelse. Ett exempel var Lomma 

kommun. Även Kronobergs län, som arbetat med typhusbebyggelse, samt 

Hallands län som lyft fram 1970-talsbebyggelsen. Rekommendationer gavs 

att även kontakta Hallands län för att höra deras åsikter, synpunkter och 

kommentarer.3    

5.5 Analys av resultaten  

Områdena som är studerade har tydliga kopplingar till 1960- och 1970-talets 

samhällsutveckling. Dels genom arkitekturen, och även planeringen för 

bostadsområdet.  

Norra Torparhagen, med fristående grupphusbebyggelse har en tydlig 

koppling till både 1960- och 1970-tals arkitektur genom kombinationen av 

tegel- och träfasad, men även genom mest tidstypiska takutformningen, 

sadeltak, som var vanligt under den perioden. Villornas fasad innehar från 

ursprung en mörk träfasad i kombination med tegel i gul nyans, samt 

enluftsfönster med enkel form utan spröjs. Området har den tidstypiska 

karaktären med kombinationen av materialval men med en egen 

arkitektonisk utformning från arkitekten.  

Vallhagen, men kedjehusbebyggelse, är ett område som även det har tydliga 

kopplingar till 1960- och 1970 talet, men är främst inspirerat av de 

modernistiska och funktionalistiska inslag, så som pulpettak och 

fönstersättning, som fanns i 1960-tals arkitekturen. Även detta område har 

materialkombinationen med mörk träfasad och tegel i gul nyans, med 

enluftsfönster i enkel utformning och raka linjer utan spröjs.    

De båda bostadsområdena har även influenser av samhällsutvecklingen som 

skedde under 1960- och 1970-talen. Denna tid kännetecknas mycket av 

bilismens utveckling och påverkan av samhällets normer. Under 1970-talet 

                                                 
3 Telefonintervju, Otto Ryding, Boverket, 2015-05-07  
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blev det allt mer vanligt att fler familj hade tillgång till två bilar. Detta 

avspeglas i de båda bostadsomårderna där varje enskild villa ha en egen 

uppfart avsedd för två bilar. Båda bostadområderna är även planerade för att 

undvika mycket trafik på gatorn. Detta med en gemensam avseed yta för 

parkering till boende och besökare, för att undvika trafikerade gator och 

därmed öka säkerheten för framförallt barnen men även övriga residenter i 

området. Det märks även att de båda områdena är väl planerade med fokus 

på hemmakära och trygga miljöer, framförallt planerade för barnfamiljer. 

Det i och med de lugna avskilda kvarteren och närheten till skola, lekplats, 

grönområden samt cykel- och gångstråk. Uppgifter från residenterna kan 

även styrka teorierna att Norra Torparhagen är ett välplanerat område för 

barnfamiljer. Eftersom Vallhagen inte är ett lika stort område, och inte lika 

avskilt och avlägset placerat bidrar det till att planeringen för just detta 

område inte upplevs lite utförligt och barnvänligt som Norra Torparhagen. 

Närheten till skola, lekplats och grönområden är heller inte lika utpräglat i 

detta området. Uppgifter från de som intervjuades säger dock att området 

från början var mer barnvänligt än i dagsläget och att det med tiden har 

förändrats på grund av exploateringen av bostäder och handel.  

 

Med resultatet av inventeringen kan det fastslås att områdena innehar vissa 

av de kulturvärden som behandlats i teorin och som sedan används i 

byggnadsvärderingen för respektive område. Men i och med att 

inventeringen även visar att områdena är förändrade, blir dessa värden något 

försvagade. När inventeringen nu är gjord som visar på detta, kan ytterligare 

förändringar som försvagar värdena mer förhindras i större utsträckning.  

 

De finns många lagar i Sverige gällande planering av byggande med 

bygglov och bevarande av bebyggelse för att uppnå en god bebyggd miljö 

och föra vidare arkitekturhistoria till kommande generationer. PBL säger 

bland annat att de förändringar som sker utan bygglov och så att byggandens 

kulturhistoriska och arkitektoniska värden avtar ska straffas, antingen genom 

återställande eller böter. Trots detta visar resultatet av intervjuer och 

inventering att många förändringar sker utan bygglov, där konsekvenser av 

negativa förändringar inte heller har vidtagits. 

 

Genom intervjuerna finns uppgifter att många av bostadsägarna på dessa 

områden inte har sökt bygglov. I detta avseende hade kommunen med hjälp 

av PBL kunnat kräva att de som inte varit varsamma i förändringar 

återställer villan eftersom svensk lag säger att bygglov ska sökas. Det kräver 

till en början att någon utomstående anmäler att en fastighetsägare inte sökt 

bygglov, därefter sker handläggning från kommunens sida för att undersöka 

om det finns anledning att föra ärendet vidare. Ärenden blir preskiberade om 

det har gått mer än tio år sedan byggnationen genomfördes, då går det inte 

längre föra ärendet vidare. Den processen är dock komplicerad och kan bli 

kostsam för både kommun och fastighetsägare.     
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6. Diskussion  

Generellt sett har människor idag ännu inte börjat se de kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden som finns i modern bebyggelse. Detta just för att den 

är modern. Den är för ny för att anses som speciell och intressant. Folk ser 

därför ännu ingen vikt i att bevara denna bebyggelse, om inte för att det 

finns så mycket utav den.  

Om 70-tals bebyggelsen inte värdesätts nu kommer det till slut inte finnas 

mycket kvar av den tidstypiska 1970-tals arkitekturen, likväl den 

sammanhållna grupphusbebyggelsen präglad av enhetlighet som studerats i 

detta arbete. Det är viktigt att kommunen tar tag i problemet med modern 

bebyggelse så att den moderna bebyggelsen inte förstörs och försviner i och 

med de förändringar som görs. Vetskapen finns om att folk gör förändringar 

och att förändringar går väldigt fort. Därför borde det vara av stort intresse 

att vara i tid och ligga steget före när det gäller inventering av bebyggelse 

och bygglovsärenden.  

    

Vikten av inventeringar är uppenbar då det kan bidra till en mer rättvis 

handläggning av bygglov. Därför är ett dokument av detta slag viktigt, för 

att handläggarna ska ha något att luta sig mot och förhoppningsvis ge alla en 

likvärdig bedömning. Bygglovshandläggarna på kommunen borde dock 

arbeta för ett bättre samspel i hur bygglovsansökningar bedöms. De kan i 

vissa fall ha olika bakgrund och utbildningar, och har därför olika synsätt 

gällande vilka bygglov som kan godkännas eller inte. En rekommendation är 

att på kommunen försöka skapa någon egen form av praxis för vilka typer av 

bygglov som kan godkännas i olika bostadsområden.  

 

De områden som har studerats i detta arbete är Vallhagen och Norra 

Torparhagen på området Teleborg i Växjö. Dessa områden är olika stora och 

är av olika bebyggelse. Det ena grupphusbebyggelse av fristående villor och 

det andra av kedjehusbebyggelse. Vallhagen som är av kedjehuskaraktär är 

mer låst vid förändringar, vilket även går att urskilja från sammanställning 

av inventeringen, som tydligt påvisar att större förändringar har skett på 

Norra Torparhagen, med grupphusbebyggelse av fristående villor.  

6.1 Resultatdiskussion  

Bostadsområdet Norra Torparhagen hade till en början vad som kan kallas 

ett dåligt rykte med ökennamn som “tält” och “kåpor”. Det kan i sin tur ha 

varit en bidragande faktor till att fastighetsägaran i detta område inte såg det 

som något större problem att förändra sina villor. Borttagning av “tre-

kanterna”, byte av fasadmaterial, utvändig ommålning, tillbyggnad av 

takutsprång samt montering av höga staket och plank är ändringsåtgärder 

som under årens gång på olika vis haft stor inverkan på karaktären på 

villorna i området Norra Torparhagen. “Tre-kanterna” är den detalj som gör 
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dessa villor speciella. Att då på ett eller annat sätt ta bort dessa gör att villan 

efter en sådan förändring lika gärna kan liknas vid en helt ordinär villa, som 

många andra kataloghus som byggdes under samma tid. Efter detta 

praktexempel (Norra Torparhagen) är det uppenbart att kommunens arbete 

för bevarande av äldre men framförallt även modern bebyggelse är viktig för 

att inte gå miste om speciell arkitektur i samhället, och för att förhindra att 

den försvinner. Norra Torparhagen är ett bra exempel på “De små 

förändringarnas tyranni” där de enskilda förändringar som gjorts inte 

nödvändigtvis är påtagliga, men alla små förändringar tillsammans påverkar 

området negativt. I ett område som Norra Torparhagen, som redan har 

genomgått markanta förändringar kan det bli svårare för kommunen att 

hantera bygglovsansökningar utan att bryta praxisen att om någon tillåts 

göra förändring, kan nästa inte nekas att göra samma förändring.     

 

I det andra området, Vallhagen, finns inte många av villorna kvar med 

ursprungsfasaden med eternitplattor under fönstren och stående panel. Trots 

dessa förändringar har villornas ursprungskaraktär inte påverkats i stor 

utsträckning eftersom de förändringar som kan göras på dessa villor inte är 

påtagliga för karaktären. Dock finns det fasadförändringar i detta område 

som blivit mindre lyckade och dessvärre reducerat villans kulturhistoriska 

värden och karaktär.  

Förändringar som kan uppfattas som påtagliga i detta område är om 

carporten byggts igen till ett garage. Med tanke på att bebyggelsen är i 

kedjehusform betraktas området mer som en helhet och förändringar så som 

igenbyggd carport blir då mer påtagliga eftersom de stör rytmen av 

enhetlighet.  

 

En intressant iakttagelse som gjorts på Vallhagen är hur villorna ligger 

placerade, då de ligger med två olika sidor mot gatan. Det är en annorlunda 

placering men bidrar likväl till att alla villorna har den givna uteplatsen i 

söderläge och har därmed bästa solläget. Frågan kan då ställas om arkitekten 

hade det i åtanke från början eller om det skedde av ren slump. Antagandet 

görs då att arkitekten redan från början hade i tankarna att ge alla villor 

uteplats i söderläge.  

I och med att villorna på Vallhagen ligger med samma sida åt söder har de 

olika sidor vända mot gatan. Det medförde att området blev svårare att 

analysera och vid inventering delades området därför upp i två, gaturum 1 

och gaturum 2. Gällande villorna på Norra Torparhagen var dessa enklare att 

inventera, analysera och studera eftersom de alla ligger med samma sida mot 

gatan och kan bedömmas likvärdigt.  

Egna åsikter är att kommunen borde varit hårdare i bedömningen av 

bygglovsbeslut och göra uppföljningar av bygglovsbesluten. De borde även 

vara mer engagerade och intresserade av hur resultatet blir och att det ska 

passa in i områdets tidstypiska karaktär. Det grundas på att vissa av de 
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förändringar som gjorts är fullkomligt opassande och inte borde tillåtits. Ett 

exempel på detta är det faktum att två av villorna på Norra Torparhagen har 

bytt till röda tak, när resterande villor har svart. Då ifrågasätts även hur 

tankarna gick hos fastighetsägarna när rött tegel valdes vid takbyte istället 

för svart. Andra ändringar som ifrågasätts är valet att avlägsna trekanterna 

på villan, då det fullständigt reducerar villans arkitektoniska värden. Andra 

åtgärder som kommunen borde vara mer uppmärksamma på är vid 

installation av braskamin och därmed montering av skorsten på taket. 

Flertalet fall har studerats på Norra Torparhagen där utförandet av 

skorstenen och skorstenens utseende inte är acceptabelt ur ett arkitektoniskt 

synsätt.  

Det ska poängteras att kommunen inte är ensamma om ansvaret av villornas 

förändringar. Det handlar till största del även om den enskilda individen och 

fastighetsägaren som måste respektera de regler och lagar som finns i 

Sverige gällande byggnationer och i det fallet söka bygglov om 

ändringsåtgärden är bygglovspliktig. Skulle det finnas en osäkerhet kring 

om åtgärden i fråga kräver bygglov eller inte, finns kommunen att vända sig 

till, det är en del av deras arbetsuppgifter att lösa sådana frågor. Mindre 

fuskbygge och mer ärlighet efterfrågas för att skapa goda förutsättningar för 

bevarande av bebyggelse.  

 

På Norra Torparhagen i synnerhet, har många påtagliga förändringar skett. 

Det har bidragit till att området förlorat vissa kulturvärden. Om bebyggelsen 

varit mer bevarad hade det varit ett område som kunnat förses med q-

märkning. Men dock finns det fortfarande bevarandeskäl på grund av den 

speciella arkitekturen och för att det är arkitektritat, därför måste kommunen 

agera snabbt och vara mer engagerade i att bevara området. Om någon form 

av områdesförening hade införts tidigare hade det varit bättre för områdets 

karaktär då förändringar kunde blivit mer enhetliga. Områdesföreningen 

skulle då ansvara för arkitekturen och ge riktlinjer för karaktären i området. 

Därför är det även en del av de rekommendationer som givits till varje 

bostadsområde. 

Analyser av intervjuerna säger att förståelsen för de arkitektoniska och 

kulturhistoriska värden villan besitter är större hos fastighetsägarna på Norra 

Torparhagen än på Vallhagen. Detta kan bero på att villorna på Norra 

Torparhagen är av en mer speciell karaktär med speciell arkitektur för sin 

tid, och det kan därför vara lättare att ha förståelse för att de villorna är något 

utöver det vanliga. Fastighetsägarna på Vallhagen har svårare att förstå 

värdet i sina villor för att de inte är lika speciella. Det finns dessutom 

flertalet områden av lika karaktär i övriga Sverige som är byggda under 

samma tid. Utifrån de intervjuer som gjort kan det även konstateras att de 

flesta vill sätta sin egen prägel på villan och göra den till sitt. De utgår ofta 

från vad de själva tycker är fint, modernt eller följer vissa trender och vill 

vara unika. Det märks även att många som har byggt till eller gjort 

förändringar är stolta över förändringarna men tänker då oftast inte på att de 
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många gånger reducerar husets arkitektoniska värden, även om det 

ekonomiska värdet i villan höjs.  

 

Områdena som studerats har likvärdiga förutsättningar ur ekonomisk 

synvinkel. Precis som idag fanns det då områdena byggdes ett kösystem för 

husköpare. Dessa områden var i första hand utformade för barnfamiljer, 

därför var innehavandet av barn en viktig faktor till att avancera i 

kösystemet och komma närmare chansen att få köpa en av tomterna och 

villorna. Den handpenning i form av tomtpriset som innan husköpet 

betalades in var en försäkran till det riktiga husköpet. Därför krävdes det att 

de familjer som sökte villa i dessa områden hade en relativt stabil ekonomi, 

som kunde betala handpenningen. Den privata ekonomin kan då även vara 

en bidragande faktor till att många förändringar genomförts, eftersom 

ekonomin har funnits. Fastighetsägarna har därmed haft möjlighet att 

förändra villan och sätta sin egna prägel på den, vilket i sin tur är en 

bidragande faktor till det reducerande av arkitektoniskt och kulturhistoriskt 

värde som områdena som studerats i detta arbete har blivit utsatta för.    

Efter jämförelse mellan inventeringen och de bygglovsansökningar som 

finns i kommunens databaser kan det konstateras att flera av de förändringar 

som skett i de båda områdena har gjorts utan bygglov. Det kan då 

ifrågasättas om det beror på att fastighetsägarna inte anser förändringarna 

som bygglovspliktiga. Men det kan även diskuteras om detta beror på att 

fastighetsägarna är ovetande om att de ändringsåtgärder som utförs är 

bygglovspliktiga, eller om det helt enkelt beror på lathet, respektlöshet och 

saknat intresse av att göra en bygglovsansökan. Vad gäller förändringar som 

gjorts på villorna görs även antagandet att många åtgärder sker vid byte av 

husägare. De nya husägarna vill då ofta ändra något för att sätta egen prägel, 

men har då inte hunnit leva sig in i områdets historia och har många gånger 

ingen förståelse kring villans ursprungskaraktär. En uppfattning är att många 

i dagens samhälle är intresserade av att köpa äldre bebyggelse och renovera 

om till sina egna istället för att bevara.    

Utifrån de intervjuer som gjorts visar det sig att många besitter tankar om 

grannars förändringar och ändringsåtgärder på sina villor. I detta läget anses 

grannsämjan viktigare än att konfrontera och riskera att hamna i konflikter 

med grannarna. I områden som Norra Torparhagen, med så speciell karaktär, 

är det viktigt att våga stå för sina åsikter och dela med sig av dessa till 

kommunen, så att de kan ta ansvar och förhindra kommande förändringar av 

liknande sort. Även i detta fall hade någon form av områdesförening kunnat 

bidra till att grannarna sinsemellan kunnat diskutera förändringarna.   

6.2 Metoddiskussion  

Trovärdigheten i de byggnadsvärderingar som gjorts kan ifrågasättas då de 

är gjorda av två studenter, förvisso med hjälp av en utbildad 

byggnadsantikvarie, men trots detta utan tidigare erfarenhet inom området, 
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och endast grundat på de kunskaper som införskaffats av utbildningens 

kurser. Studenter har vanligtvis inte samma erfarenheter och är inte lika 

“insatta i ämnet” som exempelvis en byggnadsantikvarie som arbetar med 

det på heltid.  

 

Genom att studera tidigare arbeten som gjorts av andra kommuner kunde en 

större jämförelse ha gjorts för att då studera hur arbetet kring bevarande av 

bebyggelse skiljer sig mellan olika kommuner i Sverige.  

 

Med andra former av intervjuer kunde resultatet blivit mer givande. 

Intervjuerna kunde ha inneburit mer ingående frågor kring de förändringar 

som gjort och när de gjordes, om bygglov söktes eller inte och varför det i så 

fall inte söktes. Ett alternativ till intervjuerna kunde varit att istället skicka ut 

en enkät med mer ingående frågor. Fastighetsägarna kan då tänka igenom 

svaren noggrannare och kan själva bestämma när de har tiden till att svara på 

enkäten. Det kan dock resultera i missvisande svar. Negativa konsekvenser 

med enkäter kunde då även vara risken för färre svarande i undersökningen. 

Inför inventeringen förvarnades fastighetsägarna om att inventering och 

eventuell intervju skulle ske, vilket har haft positiv verkan då många av 

fastighetsägarna upplevdes mer förberedda och medvetna om att en 

inventering och intervjuer skulle genomföras.   
 

Besök gjordes på kommunarkivet och smålandsmuseets arkiv för att få 

ytterligare information kring Teleborgs historia, uppkomsten av 

bostadsområdena och de danska arkitekterna som var verksamma i Växjö under 

denna tid. Oturligt nog var de mitt uppe i en flytt och många av de dokument 

som var av intresse för detta arbete var därför svårtillgängliga. Om besöket 

gjorts tidigare eller senare hade möjligheterna varit större till att få fram dessa 

dokument. Större vikt kunde dock lagts på att finna information om Teleborg, 

bostadsområdena och arkitekterna på annat vis.       

 

Det finns mycket relevant litteratur och många tidigare studier som berör ämnet 

inventering, bevarande, modern bebyggelse och kulturhistoria. Men att hitta 

relevanta vetenskapliga referenser till arbetet har varit utmanande då det har 

varit svårt att finna de rätta sökorden till databaserna. Om mer tid hade lagts på 

att lära känna databasera och förstå hur sökningar bör göras, hade sökningarna 

förmodligen varit mer givande. Men trots detta finns inte mycket tidigare gjorda 

vetenskapliga arbeten som kunnat studeras.  
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7. Slutsatser 

En viktig slutsats som kan dras är att kommunen kontinuerligt bör fortsätta 

arbeta med inventering av byggnadsbestånd av modern bebyggelse och 

försöka ligga mer i framkant med underlag som kan underlätta i 

bygglovshanteringen. Det är viktigt fortsätta dokumentera och precisera 

värden för att kunna bevara bebyggelse. Även vikten av att genom 

inventeringar bidra med information och kunskap till fastighetsägarna i de 

villor som studeras är en slutsast som dras. Det är då även bra att informera 

fastighetsägarna om vikten av att bygglov och vilka ändringsåtgärder som 

kräver bygglov.  

En slutsats är även att viss bebyggelse löper större risk än andra att påverkas 

av påtagliga förändringar. En iakttagelse är att kedjebebyggelse är mer låst i 

det avseendet än vad fristående villor är. För att även undvika påtagliga och 

utstickande förändringar är en slutsats att områden i grupphusbebyggelse 

och kedjehusbebyggelse skulle påverkas positivt av att ha någon form av 

områdesförening som kan ansvara för arkitektur och karaktär samt ge 

riktlinjer vid ändringar. Detta skulle bidra till fler enhetliga förändringar och 

därmed ett mer sammanhållet område. En annan slutsats som kan dras är att 

det är känsligt att prata med grannarna om förändringar som görs i området, 

och det är få av grannarna i området som vågar yttra sig.  

7.1 Slutsatser Norra Torparhagen  

Slutsatser som kan dras för detta bostadsområde är att de förändringar som 

skett i området har gjort att området, som från början var en sammanhållen 

bebyggelse präglad av enhetlighet, med tiden har förlorat sin ursprungliga 

karaktär. En annan slutsats är att det genom inventering och intervjuer har 

framkommit att många inte sökt bygglov för vissa ändringsåtgärder.  

7.2. Slutsatser Vallhagen  

Slutsatser som kan dras för detta område är att hustypen, kedjehus, är väldigt 

låst. Därför kan färre påtagliga förändringar göras i detta område. Därmed är 

det inte sagt att dessa villor inte kan förändras så till vida att karaktärsdragen 

försvinner.  

Eftersom Vallhagen är ett område med en vanligt förekommande gestaltning 

ger det området en mindre unik upplevelse och uppfattningen är att även 

fastighetsägarna ser området som mindre speciellt. Dock finns 

bevarandeskäl då området är av 1970-tals karaktär, är arkitektritat och har en 

annorlunda områdesgestaltning vilket gör området mer intressant. Även här 

måste kommunen agera.  
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Muntliga källor  

Otto Ryding, antikvarie/ansvarig för XX, Boverket, telefonintervju, 2015-

05-07  kl.08:45 

 
Flera av fastighetsägarna har används som muntliga källor men hålls 

annonyma.  

Övriga källor (källor som har påverkat skrivnadet indirket, som vi haft 

nytta av, men inte rent textmessigt)  

Olsson H., Sörensen S. (2007) Forskningsprocessen, Kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv, Stockholm, Liber AB, andra upplagan, ISBN: 978-

91-47-08408-1  

 

Patel R., Davidsson B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, 

Studentlitteratur 1991, tredje upplagan, ISBN 978-91-44-02288-8.  

 

Palmblad Samuel, Fuchs David (2009) Bebyggelseinventering av Rottne 

centralort, Rapport, Smålands museum 

 

Bäck Katarina, Palmblad Samuel (2004) Bland funkiskåkar och betonghus - 

det modernistiska Kronoberg, Smålands Museum, ISBN 91-87674-203 

 

Varberg, bygga, bo & miljö, bygga nytt, ändra eller riva, kulturhistoriska 

byggnader, stadens karaktärer 2015.  

http://www2.varberg.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/kulturhistoris

kabyggnader.4.7e579538141efd9723d3870.html  

 

Boverket (oktober 2003), Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet -God 

bebyggd miljö, 1, ISBN: 91-7147-772-1) 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/40/71/668201f6.pdf [2015-03-30] 

Bilder och Figurer 

Bilaga 1. Larsson Lars- Olof (1991) Växjö genom 1000 år. Stockholm. 

Nordstedts Förlag AB. upplaga 2. s.472. ISBN: 91-1-913952-7 

 

Figur 1. Kommunakivet Resultat av allmän Arkitekttävling om 

Bostadsområdet Teleborg 1968. Växjö. Nr:2.   

Figur 2. Flygbild över exploateringen för Teleborgsbostadsomården, Växjö 

1971  

Källa: Smålandsmuseum fotoarkiv 

http://www2.varberg.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/kulturhistoriskabyggnader.4.7e579538141efd9723d3870.html
http://www2.varberg.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/kulturhistoriskabyggnader.4.7e579538141efd9723d3870.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/40/71/668201f6.pdf
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Figur 3. Växjö centurm.  

Palmblad Samuel och Lissing Thomas (2008) När danskarna kom till byn 

fyra modernistiska arkitekter och deras verk i Kronobergs län. Växjö. Växjö 

Offset. ISBN: 978-91-87674-35-8 

Figur 4. Björk Cecilia, Nordling Lars och Reppen Laila (2009) Så byggdes 

Villan Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Värnamo. Fälth & Hässler. 

130. ISBN: 978-91-540-6005-4 

Figur 5. Björk Cecilia, Nordling Lars och Reppen Laila (2009) Så byggdes 

Villan Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Värnamo. Fälth & Hässler. 

140. ISBN: 978-91-540-6005-4 

Figur 6. Unnerbäck, Axel (2003) Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 

Uppsala, Riksantikvarieämbetets förlag, s.35-37, ISBN 91-7209-251-3 

Figur  7. Riksantikvaren, Riksantikvarieämbetet (2000) Kulturmiljöanalys: 

En vägledning för användning av DIVE, ISBN 978-82-7574-0  

Figur 8. Översiktskarta över Teleborg. Källa: Växjö kommun, Karl 

Magnusson GIS-ingenjör.  

Figur 9. Översiktskarta över omårde Norra Torparhagen. Källa: Växjö 

kommun, Karl Magnusson GIS-ingenjör. 

 

Figur 10. Anonym privat bild, Norra Torparhagen. 

Figur 30. Översiktskarta över område Vallhagen. Källa: Växjö kommun, 

Karl Magnusson GIS-ingenjör. 

Figur 31 a) och b). Anonym privat bild, Vallhagen.  

 

Figur 32. Anonym privat bild, Vallhagen.  
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Bilagor 

 

1. Översiktskarta på teleborg år 1970. 

 

2. Inventeringsblankett tätort-stad 

 

3. Brev till residenterna  

 

- A. Informera om inventering 

- B. Brev om tack för medverkan 

- C. Intervjufrågor 

 
 

4. Detaljplan  
 

- A. Norra Torparhagen  

- B. Vallhagen 
  

5. Alla inventerade villor  

- A. Norra Torparhagen 

- B. Vallhagen 
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Bilaga 1. Översiktskarta på teleborg år 1970. 

 

 

Bilaga:1 Karta över stadsbebyggelsen expansion 1940-1972, Larsson 1991, 47
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Bilaga 2. Inventeringsblankett tätort-stad

 

Bilaga:2 Inventeringsblankett för bebyggelse stad-tätor
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Bilaga 3. (A) Informera om inventering  

 

 

Datum:	9/4-2015	
	

			 	 	 	 	
	

	

	

Hej!		

	

Vi	är	två	studenter	som	läser	Byggnadsutformning	på	Linneuniversitetet	här	i	Växjö,	och	gör	nu	vårt	

slutliga	examensarbete	i	form	av	en	byggnadsinventering.	Detta	innebär	att	vi	under	näst	kommande	

vecka	(v.16)	kommer	genomföra	en	inventering	av	ert	bostadsområde.	Vi	kommer	då	gå	runt	och	ta	

bilder	samt	studera	alla	husen.		

Observera	att	vi	inte	kommer	fotografera	människor,	utan	bara	husen.		

	

Vi	kommer	även	under	kommande	veckor	besöka	er	vid	ett	tillfälle	för	några	snabba	frågor	kring	er	

bostad,	och	hoppas	att	Ni	vill	medverka	i	detta.		

Detta	arbete	görs	i	samarbete	med	Linneuniversitetet	och	Stadsbyggnadskontoret	på	Växjö	Kommun.		

	

	

HA	EN	TREVLIG	DAG!			

	

önskar	Siri	Runesson	och	Malin	Oskarsson		

i	samarbete	med	Linneuniversitetet	och	Växjö	Kommun.		
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Bilaga 3. (B) Brev om tack för medverkan 

 
 

 

       
 

 

 

Stort Tack för att Ni medverkat i denna byggnadsinventering!  

 

Ni har med Er medverkan bidragit med information och blir därför en del av detta arbete som senare 

i år kommer vara tillgängligt för allmänheten och publiceras på Växjö kommuns hemsida:  

 

Har Ni några bilder på huset från originalutseende eller före och efter eventuella ändringar av huset, 

som Ni gärna vill dela med er av, är vi oerhört tacksamma för detta.  

 

Mejla i så fall dessa till:  

siri.runesson89@gmail.com eller maliinoskarsson@hotmail.com  

 

Vi kan även nås via telefon på:      0709556689 eller 0730315602 

 

 

Tack ännu en gång!  

Vi önskar Er en fortsatt bra dag!  

 

Siri Runesson och Malin Oskarsson  

i samarbete med Linneuniversitetet och Växjö Kommun  
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Bilaga 3. (C) Intervjufrågor 

 

 
 

Intervjufrågor			

		

1. Hur	länge	har	ni	bott	i	huset?		

	

2. Har	ni	gjort	förändringar/gjort	om	huset	eller	funderar	på	att	göra	förändringar?		

(under	tiden	de	själva	bott	i	huset)	

	

	

3. Om	ja,	var	åtgärderna	bygglovspliktiga?		

	

	

4. Hur	upplever	ni	de	förändringar	som	skett	i	området?(ommålning,	fasad	ändring,	

uterum,	kapning	av	trekanten,	mm)	

	

	

5. Tycker	ni	att	området	har	tappat	eller	behållit	sin	ursprungskaraktär?		

	

	

6. Har	ni	någon	gång	funderat	på	husets	arkitektoniska	värden?	Vilka	värden	som	

finns	och	om	det	finns	bevarandeskäl?		

	

	

7. Har	ni	någon	gång	pratat	med	grannarna	om	dessa	frågor?		
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Bilaga 4. (B) Detaljplan Vallhagen
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Bilaga 5. (B) Sammanställning av inventering Vallhagen 
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