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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 15 poäng och utgör det avslutande 
moment på kandidatprogrammet i Fysisk Planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Härmed vill jag tacka min handledare Ulla 
Haglund som gett vägledning och goda råd under arbetets gång. 
Även ett stort tack till Gunnar Nyström, min stöttande familj och 
alla andra som har hjälp till. 

SAMMANFATTNING 

Ordet attraktiv stad används dagligen, men själva begreppet är 
komplex och svårdefinierat. Å ena sidan den är stark kopplad till 
individens egen uppfattning och åt andra sidan rymmer den många 
olika faktorer. Utifrån litteratur som studerades så framkom det att 
ett fysiskt rum i detta fall en attraktiv stad är svår att planera om 
inte begreppet fastställs. Det finns många teoretiker som har 
försökt förklara begreppet och rymma in alla faktorer under en och 
samma definition. Trots detta allomfattande forskningen finns det 
idag ingen fastställd teori eller konkret definition på vad som utgör 
en attraktiv stad, varken i den nyare eller äldre litteratur.  

I examensarbetet undersöks begreppet attraktiv stad/ attraktiv 
småstad. Detta gjordes med hjälp av fyra teoretiker. De teoretiker 
som valdes är Gehl, Arnstberg och Bergström, Andersson. Dessa 
teoretiker har studerats, deras synpunkter har analyserats för att se 
hur kan man påverka fysisk planering med hjälp av olika faktorer. 
Det visade sig att teoretikerna har olika synpunkter om hur man 

bör hantera dessa faktorer, samt olika exempel gavs med vilka 
medel kan man åstadkomma en attraktiv stad.  

De valda teorierna har applicerats på en illustrationsplan som visar 
hur kan man göra en småstad attraktiv, i detta fall valdes Torsås 
som den mest lämpligaste område. Torsås valdes pga den stora 
utglesningen, människorörelsen i kommunen och saknad 
attraktivitet i centrumområdet. Dessutom saknar Torsås flera av 
faktorer som förespråkades av teoretikerna på hur en attraktiv stad 
skulle se ut.  Teorierna har brutits ner och applicerats på det valda 
området och resulterat i en illustrationsplan för hur 
centrumområdet kan utvecklas till en del av en attraktiv småstad.  
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1. INLEDNING
 
1.1. BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 

 
Begreppet attraktiv stad är mångtydigt, den är svår att definiera 
och det är upp till individerna var för sig att bestämma vad som är 
attraktivt. Attraktiv stad kan/ska vara funktionsblandad, aktiv, 
hållbar, trygg, tät, modern med mera. Många teoretiker föreslår 
olika definitioner och faktorer vad som beskriver en attraktiv stad 
och hur den bör utformas. Trots de olika definitionsförslag, 
övergripande forskning och teorier finns det ingen vägledning hur 
en attraktiv stad ska utformas. I den här arbetet tas fram fyra olika 
teoretiker som har olika förslag inom forskning inom fysisk 
planering och deras teoretiska utgångspunkter ska användas för att 
kunna planera en attraktiv stad bl.a. förbättra utemiljö i en 
småstad.  
Diskussionen om staden som livsform (den svenska småstaden som 
ikon, gatan som idyll och traditionell arkitektur som estetisk norm) 
ligger väldigt långt från den aktuella stadsutvecklingen, där stora 
städer växer och mindre avfolkas, där gatorna inte alltid är så 
idylliska och traditionell arkitektur knappast löser stadens problem. 
Istället är det ett nytt internationellt stadsutvecklingsproblem:  
stadsutglesning eller så kallad urban sprawl. (Arnstberg & 
Bergström, 2010 s.9) Under 1900-talet karakteriserades städer som 
utglesade, men trots detta i Sverige hade varje svensk stad en 
mycket individuell stadsbildning. Staden speglade invånarnas 
strävan att åstadkomma en praktisk och angenäm ram för sitt 
vardagsliv. (Berntsson,1995 s.227-232)  
 

 
 
 
I Torsås kommuns Översiktsplan 2010 föreslås följande 
visioner/mål: bostadsbyggande är ett prioriterat 
utvecklingsområde, näringslivet av hög kvalitet för våra barn och 
gamla, trivsamma och tillgängliga rekreations områdena och 
offentliga  miljöer bör finnas. (Torsås ÖP, 2010) Dessa visioner/mål 
är svar på bostadsbrist,  otrygghet i offentliga platser, oattraktivitet 
samt att Torsås är i behov av nya arbetsplatser för de som bor i 
kommunen. Vilket kan medverka till att folk stannar kvar istället för 
att flytta till större orter eller storstäder. (Förskollärare, Karlskrona 
kommun, 2014) 
 
1.2. SYFTE 

 
Syftet med arbetet är att med hjälp av vetenskapliga teorier 
undersöka vad en attraktiv stad är och hur kan dessa teorier provas 
på en småstad, i detta fall Torsås. Detta ska resulteras i en 
illustrationsplan. 
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1.3. PROBLEMFORMULERING  
 

Stadsbostaden är väsensskild från bostaden på landet och 
stadslivet är också väldigt annorlunda mot livet på landet. Därför är 
det viktigt hur man bygger en attraktiv stad och för vem ska man 
bygga. Är de barnfamiljer, fjärrboende, äldre, pensionärer eller 
verksamheter och företag. (Arnstberg & Bergström, 2010)  I detta 
arbete ska fokus ligga på den offentliga rummet bl.a. utformningen 
av utemiljön.  
 
Hur kan en landsbygdskommun som Torsås med dess 
karaktäristiska/egenskaper göras attraktiv genom fysisk planering? 
Vilka egenskaper ligger utanför planeringens gränser/område? Det 
är bara några av få frågor som kan relateras till Torsås.  
I detta fall ses utformning av utemiljö som ett steg av många mot 
en attraktiv småstad. Som nämndes innan bostadsbrist, otrygghet 
och oattraktivitet i Torsås inte bara beror på den offentliga miljöns 
utformning. I en landsbygdskommun som Torsås finns flera andra 
faktorer som påverkar stadens utveckling exempelvis, inpendling 
och utpendling, urban sprawl, arbetsmarknadens dynamik och så 
vidare. Utveckling kan vara både positiv och negativ och med hjälp 
av olika metoder och vetenskaplig litteratur ska dessa faktorer 
upptäckas och analyseras. Analysresultat ska vävas samman med 
teorier och visas sedan i en illustrationsplan över Torsås centrum.  
 

 
Den offentliga rummet i Torsås ska utformas med enkla medel 
såsom mötesplatser, promenadstråk samt en enkel förslag till ny 
bebyggelse tillkommer, dvs. lyfts de kvalitéer som finns i Torsås 
samt nya möjligheter föreslås. Frågan som ska behandlas i arbetet 
är följande: vad är en attraktiv stad enligt teorierna och hur kan 
teorierna appliceras på en småstad. Attraktiv stad, vad den bestå av 
och hur den fysiska utformningen ser ut. (Rienecker, 2003) 
 
1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
- Vad är en attraktiv stad enligt forskarna?  
 
- Hur kan man genom fysisk planering (urban design) bidra till en 
attraktiv stadsbild?  
 
- Vilka slutsatser kan man dra för planeringen av en ort som Torsås? 
 
(Forskning inom området: att planera storstad och småstad. Vilka 
huvudfrågor planeringen behandlar eller hur planeringen ser ut. 
Finns de skillnader.) 
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1.5. AVGRÄNSNING 
 
I det här arbetet ska jag avgränsa mig genom tidigare nämnda 
frågeställningar och genom begreppen attraktiv stad och attraktiv 
småstad.  
Områdesavgränsning (se bild 1,3) omfattar Torsås i Kalmar län bl.a. 
centrum,  den börjar från den stora busshållplatsen (A) och slutar 
vid rondellen som är placerad intill Torsås räddningsstation (B).  
 
Val av områdesavgränsning; hela Torsås centrum har en stor 
potential men om hela området skulle tas skulle arbetet leda till 
ytligare utredningar vilket kan jämföras med magisterarbetes 
omfattning, vilket är inte mål med detta arbete. Varför valdes just 
en del eller denna del av Torsås centrum? För det första, i Torsås 
ÖP 2010 finns inga konkreta planer just för centrumområde.  
För det andra, Allfargatan och Karlskronavägen/Kalmarvägen är två 
huvudstråk som används dagligen av kommunens invånare eller 
som förbifart bl.a. de första gatorna man möts av. Den första 
intrycket av en person är den viktigaste likasom av en huvudgata. 
Om mötet/intryck blir lyckad vill man träffas igen eller tvärtom 
undvika, köra förbi (då finns inget att upptäcka eller minnas).  
För det tredje var det viktigt att koppla samman grönområdet 
(Torshammars idrottsplats/rekreationsområdet) med resten av 
centrum, vilket i dagsläget är ett välbesökt område av Torsåsbor.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bild 2) 
Avgränsnings-
karta Torsås 
 

(bild 1) 
Orienteringskarta  
Torsås 
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Torsås centrum i detta arbete omfattar busshållplatsen vid Torsås 
tuppen, affärer samt övriga verksamheter längs huvudgatan 
(Allfargatan). I direkt anslutning till huvudgatan ingår även området 
i nord och  nordvästra delen av orten, Torshammar. Även den 
omkringliggande bebyggelse och infrastruktur bildar kontext i 
områdesavgränsningen. Omkringliggande bebyggelse och 
infrastruktur måste ses som komplement till planförslaget som i 
detta fall ger fullständigare information samt samspelet mellan de 
övriga delar av området och Torsås centrum visas. Detta görs för att 
ta fram en tydligare bild till illustrationsplanen.(se bild 2)  
 

1.6. BEGREPPSFÖRKLARING 

Stad 
I nationalencyklopedin (2014) står följande begreppsförklaring att 
en stad är ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ 
av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av 
markanvändning (funktionell definition). I båda fallen består en 
stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning. 
Däremot Arnstberg (2010) förklarar begreppet stad som en 
samlingspunkt där tillverkare behöver bedriva handel med sina 
produkter och stadens viktigaste och äldsta funktion är att utgöra 
en marknadsplats. Besökarna uträttar sina ärenden och reser sedan 
hem igen, eller reser vidare. Gehls (2010) begreppsförklaring är lika 
med Arnstbergs (2010) bl.a. en stad är en plats där människor kan 
träffas för att utbyta idéer, handel, eller bara koppla av och njuta av 
sig själva. Gehl (2010) säger även att en stad är allmän egendom 
dess gator, torg och parker är som en scen, där människor kan 
spela roll i olika aktiviteter. 
 

A
B

(bild 3) 
Avgränsningskarta  
Torsås centrum 
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Småstadens fysiska form 
Småstaden karakteriseras av relativt slutna kvarter med låg 
bebyggelse i en till tre våningar. Kvarterens gränser är tydligt 
markerade genom bostadshus, plank och staket. Gaturummet är 
oftast hårdgjort och husen möter gatan direkt med tydliga socklar. 
Ibland finns förgårdar och träd i gaturummet. Släpp mellan husen 
och plank gör att man anar kvarterens inre med deras rikedom av 
grönska, gårdshus och uthus. Bostadsparkering och 
komplementbebyggelse förläggs inne i kvarteren. Övrig parkering 
sker längs gator och på torg. (Forshed,2003 s.107) 
 
Attraktiv stad/attraktiv småstad 
Begreppet attraktiv stad är svårt att entydigt definiera. Begreppets 
innebörd kan skifta beroende på vem man frågar eller vart man 
läser om det. Ett enkelt begreppsförklaring tas fram, då den 
innehåller de viktigaste faktorer som en attraktiv stad bör ha. I 
Anderssons bok Attraktiva städer (1998) står följande 
begreppsförklaring; en attraktiv stad ska ha charm och en själ, 
kultur, angenäma och vackra stadsmiljöer, tilltalande vyer och 
boendemiljöer samt en trygg stadsmiljö. En attraktiv stad är stad 
som kan erbjuda arbete, ge välstånd, tillgång till varor och tjänster, 
möjlighet till utbildning, sjukvård och transportmöjligheter. 
 
Gated communities  
Grindsamhälle (eng. gated community) är en stadsdel eller ett 
bostadsområde, som är avskilt från omvärlden med någon form av 
tillträdeskontroll för inpasserande, exempelvis grindar, bommar, 
stängsel, murar eller övervakning. (Boverket, 2008) 
 
 
 

Urban sprawl 
Utglesning (eng.urban sprawl) är en process där ett stadsområde 
växer med glesa småhusområden med lågt exploateringstal och låg 
befolkningstäthet. Avstånd mellan städer blir längre vilket gör att 
det blir omöjligare att ta sig fram till fots eller cykel.  (Boverket, 
2014) 
 
Urbanisering 
Ökande stadsboende dvs. det är en benämning för när folk flyttar in 
till städer och ökar deras befolkningsmängd. Enligt FN:s 
rekommendationer definieras dock en stad som en ort med minst 
20 000 invånare. I Sverige (2006) fanns 57 orter av denna storlek. 
(Nationalencyklopedin, 2014) Urbanisering i den meningen bidrar 
till avfolkningen av landsbygden som ett parallellt fenomen till 
befolkningstillväxten i städer. Urbaniseringen kan också beskriva 
hur befolkningens storlek i städerna och på landsbygden förhåller 
sig till varandra. (SCB, 2015) 
 
Indikatorer 
Begreppet indikator eller från latinets indico tolkas följande; ange, 
utvisa eller röja. Mot denna bakgrund kan en indikator sägas vara 
en företeelse som röjer en annan företeelse. Det är ett begrepp 
som uttrycker ett fenomen på ett förenklat sätt för att ge en 
överblick över komplexa realiteter och skeenden. 
I planeringssammanhang är indikatorn ett operativt verktyg och 
därför definieras begreppet indikatorn något olika beroende på 
sammanhang och tänkt användningsområde. (Boverket, 2014a) 
Indikatorer kan antyda orsakssamband men trots detta ger de 
aldrig hela sanningen. Med hjälp av indikatorer kan man  skapa 
visuella bilder för att följa en utveckling av någon slag. En indikator 
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kan baseras på både kvantitativa och kvalitativa data. 
(Länsstyrelsen (a), 2014) 
 
Offentligt plats och offentligt rum 
Offentligt plats enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen i Sverige avser: 
allmänna vägar, gator, torg och parker. (Notisum, 2015) 
Offentliga rum är en del av dessa offentliga platser dvs. 
bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, exempelvis 
gator, passager och gallerior. Dessa rum bildas i sin tur av väggar 
såsom fasader, plank, murar eller vegetation. 
(Nationalencyklopedin, 2014) 
 
 
1.7. METOD OCH MATERIAL 
 
I det här arbetet ska användas metodologisk teoritriangulering av 
följande teoretiker Gehl, Andersson, Arnstberg & Bergström. Deras 
teoretiska utgångspunkter att planera och bygga attraktiv stad ska 
vara grundstenar i den här arbetet. Med hjälp av litteraturstudier 
ska teorierna tillämpas på fallet Torsås i Kalmar län. 
Teoritriangulering har valts  för att uppnå så träffsäker bild som 
möjligt bl.a. i frågan hur bygger man en attraktiv småstad. 
För att visa arbetet från olika perspektiv används flertal  hjälpmedel 
såsom översiktsplan med kommunens visioner för staden, analyser, 
inventeringar och fältstudier. Litteraturstudie, intervjuer, analyser 
och inventeringsmetoder har valts för att få fram det specifika och 
speciella. Detta för att lättare sedan applicera insamlade data på 
den valda platsen. Metodtrianguleringen valdes av den orsaken för 
att skapa en fullständig bild av fallet Torsås stad bl.a. förbättring av 
utemiljö. 

1.7.1.  METODOLOGISK TRIANGULERING 
 
Teoritriangulering  
Huvudfrågan i arbetet besvaras via teoritriangulering för att uppnå 
så träffsäker bild som möjligt. Teoretikerna som har valts studeras 
genom litteraturstudie och på sådan sätt ställs deras 
ställningstagande mot varandra. Detta görs för att stärka validitet 
och bekräfta författares tankar angående attraktiv stadsplanering.  
Metodtriangulering  
Som nämndes innan metodtriangulering används för att få en 
fullständigare bild av de insamlade data som beskriver den valda 
området dvs. Torsås stad. Metoder såsom litteraturstudie, 
intervjuer, analyser och inventeringsmetoder kompletterar 
varandra och på så sätt få man fram informationen som ger 
möjlighet att jämföra och analysera insamlade data. 
Fördelar med triangulering; problemet syns ur mer än en synvinkel 
och på så sätt få man en bättre kännedom om den. Även likheter 
och skillnader syns tydligare. Användningen av triangulering ger 
säkerhet för insamlade data oavsett om syftet har varit att öka 
träffsäkerheten eller att få en fullständigare bild av dessa data. 
Detta i sin tur kan öka validiteten i data eftersom de data som 
sökes finnas och ses nu ur ett annat perspektiv. Det kan öka tilliten 
till att innebörden i data har en viss överensstämmelse mellan olika 
metoder och att resultaten är inte knuten till någon konkret metod 
för datainsamlingen. Nackdelar med triangulering; tidskrävande, 
analys av data är mer komplicerad eftersom data måste jämföras, 
kontrasteras och integreras på ett mer krävande sätt, samt  
användningen av denna metod kan orsaka risker, det finnas ett 
underförstådd antagande (data från ett perspektiv möjligtvis 
bekräftas av data från andra med mera). (Denscombe, 2009 ss.186-
190) 



10 
 

1.7.2. LITTERATURSTUDIER OCH FÄLTSTUDIER  
 
I detta arbete har följande litteraturstudien används Anderssons 
bok ” Attraktiva städer: en samhällsekonomisk analys”, Arnstbergs 
och Bergströms bok ”Bostaden i staden” och böcker av Gehl ”Life 
between buildings” samt ” Cities for people”. Gehls böcker 
kompletterar varandra eftersom de behandlar samma ämne men är 
skrivna i olika åratal.  Dessa fyra böcker utgör grundstenar i arbetet 
då de teoretiska utgångspunkterna är inhämtade från dem. Alla 
fyra teoretiker kommer från Skandinavien, är verksamma under 
samma årtionde och behandlar samma ämne, men deras sätt att se 
på problem är annorlunda vilket anses vara intressant.  
Litteraturstudien kompletteras även med annan information, 
såsom  inläsning av projekt, visioner, program, rapporter, 
planbeskrivningar, recensioner, debatt med mera. 
I arbetet har använts ytterligare  flertal inspirationsmaterial såsom 
Stockholms ÖP 2010 och Torsås ÖP 2010. Därtill även planer och 
bilder från Flens, Karlstads och Lommas kommuner. 
Litteraturstudien avgränsas av följande sökord: stad, småstad, 
attraktiv stad, attraktiv småstad, sprawl, urban sprawl, offentligt 
rum, stadsförnyelse och småstadsutveckling. Med hjälp av dessa 
sökord har gjorts urval av relevanta data, information och 
analysmetoder, därefter byggs litteraturstudien på dessa 
data/metoder. Anmärkningsvärt är faktum att urvalet är subjektivt 
eftersom data är insamlade efter personens egen val och därför all 
insamlad litteratur måste kopplas till personen som skriver detta 
arbete.  
 
 
 
 

1.7.3.  INTERVJUER  
 
Intervjuer utfördes med hjälp av e-post, detta för att ej påverka 
intervjupersonernas svar samt spara tid, vilket i detta fall kan 
uppfattas både negativt och positivt.  
Negativt, intervjupersonernas svar kan vara falska eftersom ställs 
direkta frågor istället för fritt dialog mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. Vissa intervjufrågor kan bli obesvarade och på så 
sätt kan de upplevas mindre värda. Även faktum att intervjuer är 
strukturerade med direkta frågor minskar frågornas validitet, 
påpekar Denscombe (2009).  
Positivt, intervjuer är bara ett av hjälpmedel för att samla in data i 
detta arbete (exempelvis, intervjupersonernas svar, SBAB! 
Bostaden & läget (2014) intervjumaterial som behandlar 
egenskaper vid val av bostad osv.) eftersom den största delen 
insamlas med hjälp av olika teorier och analyser. Positivt även på 
sådan sätt att intervjuarnas svar måste ses som komplement som 
kan förstärka de insamlade data via analysmetoder och samtidigt 
påverka utveckling av planförslaget. Intervjupersonerna från Torsås 
kommun har varit  följande: 

 Kvinna, 28 år, Förskollärare, Karlskrona 
 Kvinna, 32 år, Personlig tränare, Kalmar kommun 
 Kvinna, 26 år, Affärsbiträde, Torsås kommun 
 Kvinna, 28 år, Leg. optiker, Kristianstad 
 Man, 28 år, Student, Karlskrona 
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1.7.4.  ANALYSER 
 
I detta arbete har följande individuella analyser utförts: 
Kommunikationsanalys, Strukturanalys och Lynchanalys. Dessa 
analyser görs för att se hur platsen ser ut i dagsläget. Resultatet av 
analyserna visar planeringsförutsättningar som platsens har samt 
de starkaste indikatorer, vilket  är av stor betydelse för 
planförslaget.  
Enligt Denscombe (2009), analyser som presenteras här nedan är 
subjektiva därför att olika personer kan tolka data olika vilket kan 
leda fram till varierande analysresultat. Även personers tidigare 
erfarenheter spelar stor roll vid tolkning av data i detta fall tolk är 
arbetets författare.  
Anmärkningsvärd fakta är att arbetets författare har utvecklat egna 
metoder bl.a. Kommunikationsanalys och Strukturanalys. I analyser 
används Boverkets analys förslag, författarens egna upplevelser, 
insikter och de indikatorer/faktorer som passar just detta fall.  
 
1.7.4.1. KOMMUNIKATIONSANALYS 

 
Kommunikationsanalys (se kap. 3.2.1.) i arbetet görs för att 
kartlägga de befintliga kommunikationer inom den valda området. I 
en kommunikationsanalys visas kommunikationer såsom gång- och 
cykelbanor, trottoarer, vägar av olika slag, busslinjer, järnvägar, 
spårvagnsvägar och så vidare. Kommunikationsanalys avgränsas till 
den befintliga infrastrukturen i Torsås, samt kommunikation till och 
från området. Analysen används sedan i arbetet vid framtagandet 
av illustrations planförslaget för att se hur infrastruktur kan 
förbättras eller ändras via omplacering av bebyggelse, offentliga 
platser såsom torg, mötesplatser, grönytor. (Boverket, 2014) 
 

1.7.4.2. STRUKTURANALYS 
 
En strukturanalys (se kap. 3.2.3.) görs för att se de olika strukturer 
som finns i staden. Analys ger möjlighet att förstå vilka befintliga 
verksamheter och bebyggelse finns i området och hur de samspelar 
med varandra.  Därför ett exempel tas fram; Carmona (2010) 
föreslå att se på ”urban block”(eng.) bl.a kvarter i staden. Vilket 
passar bra i detta fall då analyseras gator, passager, byggnader ect.  
Med hjälp av den här analys får man tydliga fakta som beskriver 
användning av området.  Strukturanalys avgränsas till att enbart 
omfatta den valda geografiska området samt närliggande 
bebyggelse. Viktig aspekt i arbetet är även den närliggande 
bebyggelse och mark intill planområdet eftersom dessa två 
aspekter visar förhållandet som finns gällande till stad. (Boverket, 
2014) 
 
1.7.4.3. LYNCHANALYS 
 
I arbetet används även Lynch´s analysmetod (se kap. 3.2.2.); 
metoden ger möjlighet att  markera de viktigaste fysiska objekt i 
landskapet. Analysen avgränsas till att enbart omfatta den valda 
geografiska området samt kringliggande bebyggelse, trots att 
omgivningen påverkar analysresultat. (Lynch, 1960) 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT
Begreppet attraktiv stad är mångtydigt, det är svår att definiera och 
det är upp till individerna var för sig att bestämma vad som är 
attraktivt. Exempelvis en fysisk planerare och en lärare skulle 
definiera begreppet olika bl.a. på eget sätt och det som anses vara 
viktigt just för individerna. De flesta Sveriges kommuner, 
exempelvis Karlstad, Västerås och Hudiksvall har i sina strategiska 
planer fastställt olika målområdena vilka tydligt visar invånarnas 
och dess olika gruppers preferenser. Exempelvis trygghet, 
tillgänglighet i offentliga miljöer, ökad möjlighet till en bostad, 
minskad klimatpåverkan från energi- och transportsektorn och 
närhet  till kommunikationer (Karlstads kommun, 2014). Från dessa 
målområden tas fram de viktigaste indikatorer som bidrar till en 
attraktiv stad. Viktigt att nämna: Karlstads kommun har varit en bra 
inspirationskälla eftersom kommunens exempel på indikatorer 
passar även till Torsås. 
För att planera nya attraktiva städer, stadsdelar, offentliga rum 
eller i detta fall den offentliga rummet i småstaden behövs en 
förklaring av begreppet ”attraktiv stad”. Begreppet är komplext och 
har olika definitionsförklaringar vilket gör det svårare att applicera 
en konkret definition på flera likadana (liknande) fall. I detta avsnitt 
presenteras tre olika begreppsförklaringar från vetenskaplig 
litteratur. Fyra olika teoretiker beskriver vad en attraktiv stad är, 
vad den bestå av och hur ska en attraktiv stad bör se ut. Dessa 
definitioner ska analyseras och sammanfattas vidare i arbetet 
under rubriken ”Likheter och Skillnader”  och därefter kommer 
vissa att väljas ut som är användbara för ett planförslag. 

 
2.1. TEORI 
I arbetet ska användas: Arnstberg & Bergström (Bostaden i staden), 
Andersson (Attraktiva städer) och Gehls (Cities for people, Life 
Between buildings) teorier. Därefter sammanfattas kort de 
konkreta faktorer som författarna tar upp. 
 
 
2.1.1.  KARL-OLOV ARNSTBERG OCH INGER BERGSTRÖM 
 
Författarna till boken Bostaden i staden Arnstberg (professor i 
etnologi) & Bergström (arkitekt och stadsplanerare) (2010), 
diskuterar den aktuella europeiska stadsutvecklingen ur ett socialt 
och kulturellt perspektiv. 

”Idag i industrialismens slutfas är det många städer som 
minskar, eller har minskat. Även om de flesta större städer 
har lyckats behålla sin befolkning, så har den flytt från den 
centrala staden och bosatt sig i villaförort. Små vackra 
städer i attraktivt läge utvecklas till sommarstäder och lever 
på turister, eller blir bostäder för pendlare till storstäder. I 
det nya kunskapssamhället/konsumtionssamhället är dock 
dessa städer förlorare, de kan inte erbjuda de urbana värden 
som ett växande antal människor söker”. (Arnstberg & 
Bergström, 2010, s.38) 
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Citatet ovan visar tydligt att det sker förändringar i städer. 
Arnstberg & Bergström (2010) i boken lyfter fram de olika trender 
som sker i staden, exempelvis urbaniseringen som innebär att 
landsortsbefolkningen söker sig till städerna. En trend är också att 
förortsborna flyttar närmare centrum och de äldre flyttar från den 
svårskötta villan till våningen i staden.  
Hittills har trenden varit att de unga åter flyttar till villaförorter när 
de bildar familj, men i planeringen är stadens renässans viktig, 
säger författarna. Här menas att städer behöver förnyelse i form av 
bebyggelse, arbetsplatser med mera samt kommunikation är viktig 
faktor för de unga innan de väljer en stad/ort att flytta till.   
Kriteriet på framgång är när staden blivit en attraktiv bostadsort för 
barnfamiljer. Urbana livsstilar eller processer är de som präglar 
staden nämner båda författarna. Enligt Arnstberg & Bergström 
(2010) stadens attraktivitet utgår ifrån livsstilar de nämner följande 
uppdelning av kopplingen mellan livsstilar och boendeformer i 
staden: 
1) Villafamiljen. Eget hus på egen tomt för den egna familjen i 

förort. Vardagslivet kräver bilåkande. Resulterar i sprawl och 
även i vissa fall gated communities. 

2) Hyresgästen i förort. Storskaliga perifera förorter med hyresrätt i 
lägenhet. 

3) Innerstadsbefolkningen. Ofta singelboende eller unga och äldre 
par. 

4) Urbana barnfamiljer som föredrar centrala stadsdelar så länge 
det finns parker och barnvänliga miljöer, fritidshus. 

5) Fjärrboende och långpendling med pendeltåg eller bil. Lägre 
bostadskostnader och mera natur men tidsförluster och högre 
kommunikationskostnader. Den storstadsnära småstaden är 
attraktiv med sina utvecklade kommunikationer till 
regioncentrum.  

6) Institutionsboende. Här styr inte marknaden utan samhället har 
subventionerat/erbjudit/valt. 

 
2.1.2.  ROLAND ANDERSSON 

 
Andersson är nationalekonom och professor inom bygg- och 
fastighetsekonomi.  
I boken Attraktiva städer (1998) beskriver Andersson vad som 
menas med en attraktiv stad, och det är upp till ett stadsstyre att 
kunna åstadkomma en sådan. Begreppet attraktiv stad är svårt att 
entydigt definiera, säger författaren. Det kan få den mest skiftande 
innebörd beroende på vem man frågar. För många människor ska 
en attraktiv stad ha charm och själ, kultur, angenäma och vackra 
stadsmiljöer, tilltalande boendemiljöer samt en trygg stadsmiljö. 
För de flesta människor är också den stad attraktiv som kan erbjuda 
arbete, som kan ge välstånd samt tillgång till varor och tjänster av 
olika slag, inte minst utbildning, sjukvård och transporter. Många 
människor anser dessutom att de sociala klyftorna inte får vara för 
stora. 
Andersson (1998) nämner i sin bok tidskriften Money´s 
undersökningen som  beskriver väg till att nå en attraktiv stad via 
en stark ekonomisk utveckling, låg arbetslöshet, bra sjukvård och 
skolor. I Money´s beskrevs flera möjliga orsaker till städers 
förändring bland dessa är att vissa av människornas synsätt kan 
ändras över tiden och som den allra viktigast framhålls de 
ekonomiska förutsättningarna för en stad snabbt kan ändras. Som 
exempel nämner författare de medelstora städer där 
befolkningstillväxt är hög genom inflyttning av både hushåll och 
företag och på sådan sätt upplevs de mera attraktiva.  
I sådana situationer finns både för- och nackdelar. Problemet som  
Andersson påpekar är att en ökad attraktivitet i ett avseende kan 
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minska attraktiviteten i ett annat avseende bl.a. stadsstyret i den 
konkreta staden måste bestämma sig för vilken grupp som staden 
ska göras attraktiv och därefter utforma lagstiftning. Eftersom det 
är riksdagen som skiftar lagar, regler och andra åtgärder är det 
svårt för stadsstyret att uppnå både politiska- och stadsstyres mål.  
För att nå attraktivitet i en stad presenterar Andersson flera 
faktorer/ kapital som en attraktiv stad borde ha: 

1) Tillgång till ett visst naturgivet fysiskt kapital såsom hav och 
skog, vackra vyer och promenadstråk etc. 

2) Realkapital i form av trafikanläggningar, el och värme, VA. 
Befintlighet av olika slags företag, kontor och butiker etc. 

3) Stadens humankapital, människors kompetens och 
utbildningskapital  

4) Hälsokapital eller socialt kapital. Invånarnas tillgång till hälso- 
och sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. 

5) Kulturell kapital, konsthall, teater, konserthus, museer osv. 
6) Ett relationskapital, dvs. hur goda relationer är mellan 

människor inom en ort eller mellan orter 
7) Trygghetskapital, trygghet för medborgare både dag- och 

nattetid då de vistas på gator, torg och i sina hem. 
 

 
2.1.3.  JAN GEHL 
 

”För första gången i historien, strax efter millennieskiftet, 
majoriteten av jordens befolkning blev stadsbor snarare än 
landsbor. Städer har vuxit snabbt, och urban tillväxt kommer att 
fortsätta att accelerera under de kommande åren. Både nya och 
befintliga städer kommer att behöva öka. Fokus på behoven hos 
de människor som använder städer måste vara ett centralt mål 
för framtiden.”(Gehl, 2010) 

Gehl är arkitekt och professor i urban design, han arbetar 
mestadels med fokus på att förbättra livskvaliteten i städerna 
genom att åter orientera staden konstruktion mot fotgängare och 
cyklister. 
I boken Life between buildings (2006) beskriver Gehl de fysiska 
förutsättningar som behövs vid planering av en attraktiv stad. 
Huvudfokus läggs i boken på stadens offentliga rum och hur det ser 
ut ur ett fotgängarperspektiv. Författare förklarar de fysiska 
strukturerna i staden och hur de påverkar människors val av olika 
aktiviteter på offentliga platser. De aktiviteter som Gehl lyfter fram 
är nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter.  
Nödvändiga aktiviteter är exempelvis, gå till skola eller jobbet, 
handla, vänta på bussen med mera. Dessa aktiviteter har liten 
anknytning till plats, de sker oavsett väder och årstid bl.a. individer 
har inget val. Däremot de valbara aktiviteter är beroende av vädret 
och platsen. De valbara aktiviteter är aktiviteter såsom promenera, 
sitta i parken, sola och njuta av livet. Detta förhållande är särskilt 
viktig i samband med fysisk planering, eftersom de flesta av de 
fritidsaktiviteter som är särskilt trevliga att driva utomhus, finns just 
under denna typ av aktiviteter bl.a. valbara aktiviteter. I sociala 
aktiviteter ingår lekande barn, hälsningar och samtal, gemensamma 
aktiviteter av olika slag. Dessa aktiviteter sker både inomhus och 
utomhus, såsom på jobbet, hemma, i offentliga platser och så 
vidare. Offentliga rummets attraktivitet beror på vilken typ av 
aktivitet som ske i den, är det nödvändiga aktiviteter så upplevs 
platsen oattraktivt att vistas på. Däremot om alla tre aktiviteter 
(valbara, nödvändiga, sociala) samspelar med varandra upplevs 
platsen/offentliga rummet som attraktiv. (Gehl, 2006 ss.9-14)  
I boken Cities for people (2010) beskriver Gehl den traditionella 
funktionen av stadsrummet som mötesplats och socialt forum för 
stadsbor och att den har minskat, är hotad eller fasas ut. 
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Städer måste uppmana stadsplanerare och arkitekter för att 
förstärka pedestrianism1 som en integrerad stadspolitik säger Gehl, 
detta för att utveckla livliga, säkra, hållbara och hälsosamma 
städer. Det är lika angeläget att stärka den sociala funktion 
stadsrummet som en mötesplats som bidrar till att avvärja målen 
för social hållbarhet samt ett öppet och demokratiskt samhälle. 
Gehl menar, med hjälp av nedanstående fyra förslag göra viktiga 
förändringar till de antaganden för planering och prioritering: 

1) Livlig stad stärks när fler människor är välkomna att gå, 
cykla och bo i stadsrummet. 

2) Trygg stad stärks generellt när fler människor rör sig och bor 
i stadsrummet. Trygg stad är en stad som bjuder in 
människor att gå och därför måste man ha en någorlunda 
sammanhållen struktur som ger korta gångavstånd, 
attraktiva offentliga platser och en variation av funktioner i 
stadens. Dessa faktorer ökar aktiviteten och känslan av 
trygghet i och kring stadens platser. 

3) Den hållbara staden i allmänhet stärks om en stor del av 
transportsystemet ske som "grön rörlighet" såsom resor till 
fots, cykel eller kollektivtrafik. 

4) En hälsosam stad stärks om promenader eller cykling kan 
vara en naturlig del av dagliga aktiviteter. 

För att sammanfatta, ökad oro för den mänskliga dimensionen i 
stadsplanering speglar distinkt och stark efterfrågan på bättre 
stadskvalitet. Det finns direkta kopplingar mellan förbättringar för 
människor i stadsrummet och visioner för att uppnå livliga, säkra, 
hållbara och hälsosamma städer.  

                                                           
1 Minska bilanvändning i städer 

Som innan nämndes är attraktiv stad enligt författare levande, 
trygg, hälsosam och hållbar stad. För att planera attraktiv stad 
föreslår Gehl att planera i mindre skala (ögonhöjd). 
Gehl pratar om kvalitet som viktig egenskap i staden. Han lyfter 
fram tre olika nivåer, den stora skalan, mitten skala och den lilla 
skalan att arbeta med. Gehl påpekar att man borde koncentrera sig 
först och främst på den lilla skalan bl.a. stadsplaneringsskala som 
behandlar det mänskliga landskapet. Detta för att staden främst 
används av människor. Det är inte de stora linjerna i staden eller 
spektakulära placeringar av byggnader som är intressanta, utan 
snarare kvaliteten på den mänskliga landskapet, där folk går och 
bor i staden. (Gehl, 2010 s.195) Gehl talar om främst fyra olika 
principer i stadsplaneringen som utgör en avgörande förutsättning 
inom rummet. (se Figur A) Dessa för att se och analysera rummets 
tillgänglighet: 

1. Att samla – sprida ut 
Lokalisera stadens funktioner för att säkerställa kortare 

avstånd mellan folk och händelser. 
2. Att integrera – segregera 
Integrera olika funktioner i städerna för att säkerställa 

mångsidighet, erfarenhet, social hållbarhet och en känsla av 
trygghet i enskilda stadsdelar. 

3. Att inbjuda- stänga ute 
Utforma stadsrummet så att den är inbjudande och säker för 

gång- och cykeltrafik. 
4. Att öppna upp – stänga inne Öppna upp kanterna mellan 

staden    och byggnader, så att livet inne i byggnader och 
utanför i stadens utrymmen kan samverka. (Gehl, 2010) 
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2.1.4.  METODDISKUSSION, likheter och skillnader  

Alla de fyra teoretikerna som har studerats behandlar i större eller i 
mindre skala begreppet attraktiv stad. Det är svårt att exakt urskilja 
om de beskriver en storstad eller en småstad. Stad definieras 
översiktligt, en stad är stad för sig själv. Det är upp till läsare att 
välja de strukturer, kategorier eller rumsliga faktorer som bidra till 
att skapa en attraktiv stad (stor- eller småstad) och passar just 
dennes önskemål (Andersson, 1998).  
Först och främst lägger alla fyra teoretiker stor vikt vid den fysiska 
utformningen i staden, men även invånare, funktioner såsom 
mångfald, integration och trygghet anses vara viktiga.  
Författarna Arnstberg & Bergström (2010) och Andersson (1998) 
går inte in på djupet i forskningen om vad som gör en stad attraktiv, 
däremot tittar de mer ifrån ett fågelperspektiv (i den valda 
litteraturen). Författarna nämner livsstilar, stadsmiljö dvs. placering 
av byggnader, kvarteren, samt de olika kapital såsom sociala-, 
fysiska- och hälsokapital som avgör om staden är attraktiv.  
Däremot Gehl (2006, 2010) presenterar mer detaljerade analyser, 
han pratar om den lilla stadsplaneringsskalan och det är stadens 
rumsliga strukturer som kan främja eller hämma social integration i 
staden.  
Alla fyra teoretiker skiljer sig ifrån varandra ganska lite, antingen 
geografiskt eller tidsmässigt. Gehl i jämförelse med Andersson och 
Arnstberg & Bergström har dansk ursprung, arbetar mestadels i 
Danmark men även i övriga Skandinavien. Hans ena bok (Life 
between buildings) är utgiven i början av 60-talet men den andra 
boken (Cities for people) placerar honom samtidig bland alla  
teoretiker med den senast utgivna från år 2010. Andersson och 
Arnstberg & Bergström är verksamma i Sverige och böcker som 
användes i arbetet är fån samma tidsepok dvs. från år 1998 till 

Figur A, Jan Gehl (2010) 
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2010. Teoretikernas argument kan därför uppfattas som 
ointressanta, eftersom de behandlar samma ämne. Trots detta 
påstående poängteras att behandling av begreppet attraktiv stad 
förklaras ur olika perspektiv och att de olika författarna har olika 
bakgrund. Vilket ger mer blandad och mer översiktligt syn på 
problemlösningen. Därför en översiktlig bild/planförslag ska skapas 
för att visa de inhämtade lösningar från teorier och metoder som 
passar just detta fall. I planförslaget används följande teoretiska 
utgångspunkter: Gehl (2006) exempelvis lägger mycket vikt på 
utformning av rummet, därför ska hans teorier användas vid 
skapandet av offentliga rum; Anderssons (1998) sju nämnda 
faktorer ska stå för mångfald, integration och trygghet, vilket är av 
stor vikt vid den fysiska utformningen av staden; Arnstberg & 
Bergström (2010) behandlar de sociala och kulturella faktorer 
(livsstilar och boendeformer) vilket gynnar skapandet av nya 
boendeformer för dem som är mindre representerade eller ligger i 
risk grupp i behov av bostäder, service med mera.  
Trots de tre valda teorier prövas även Lynch (1960) analysmetod 
vid framtagandet av planförslag. Lynch analys används främst i 
storstäder men i detta fall anses den vara nödvändig som 
komplement även för planering i en småstad. Metoden ska ge en 
större förståelse i nuläget för stadsdelens läsbarhet och 
orienterbarhet med tanke att förbättra eller uppmärksamma, i 
detta fall stadscentrum.   
De ovan nämnda utgångspunkter kommer att sätta sin prägel på 
planförslaget och den nya förbättrade utemiljön i Torsås stad 
förhoppningsvis ska uppnå sin fulla kapacitet.  
 
 
 
 

2.1.5.  SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 
 
Målet med intervjuer var att skapa en bild av en uppväxtort. Urval 
av intervjupersoner var slumpmässig, det som ansågs vara viktig var 
bakgrundsfakta, bl.a Torsås som födelse- eller uppväxtort. För att 
bilda oss en översiktlig uppfattning om intervjupersonernas svar 
användes även SBAB! Bostaden & läget intervjumaterial, detta för 
att se från en bredare perspektiv bl.a. på frågor såsom trivsel, val av 
bostad eller dylikt i landet och övriga län. 
Intervjuer med fem personer valda av detta arbetets författare  
utfördes under 2014 maj månad, däremot SBAB! material i 
samarbete med CSB insamlades bara några månader efter dvs. 
augusti 2014. Nedan har en kort sammanfattning gjorts. 
 
SBAB! (2014) i sin undersökning Bostaden & läget nämnde 
centralortens utveckling, exempelvis i Kalmar har villapriserna ökat 
dubbelt så snabbt jämfört med det omkringliggande länet. 
Bostadens geografiska och rumsliga placering avgör mer än något 
annat hur eftertraktad den är, därför kan stora herrgårdar i vissa 
delar av landet ha lägre priser än små lägenheter i storstaden.   
60% av SBAB! intervjupersonerna nämnde även goda 
kommunikationsmöjligheterna som första prioritet vid val av 
bostad. SBAB! (2014) intervjufråga: hur nöjda respondenterna är 
med läget på deras befintliga bostad, fick mer än 50% svar positivt, 
vilket framförs även av intervjupersonerna från Torsås kommun 
(2014).  
Det som efterfrågas mest är både typiskt för urbana miljöer och 
mer naturnära lägen. Mindre viktigt nämns stadskärnan, aktivt 
kultur-, nöjes-, och folkliv. Lokal arbetsmarknad kan rimligen sättas 
i relation till goda kommunikationer då avstånd mellan arbete och 
bostad inte är avgörande om det finns effektiva kommunikationer. 
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Om restauranger och affärer värderas högt i storstäder, då den 
offentliga service som sjukvård, skolor och bibliotek är mer aktuell i 
övriga landet. Trots intervju resultat ovan; nämns de goda 
kommunikationer som främsta förutsättningen till attraktivt läge, 
exempelvis  SBAB! (2014) resultat visade de stora regionala 
skillnader (Småland hamnar bara på sjunde plats).  
 
Studenten (2014) från Torsås kommun, påpekade att efter sina 
studier har tänkt flytta till ett lagom stor kommun, där 
kommunikationerna och arbetsmöjligheterna är bättre än i 
hemorten. Eftersom man inte vill återvända till en ort där det 
saknas jobb och bostäder. Däremot som positivt nämndes ett 
rimligt pendlingsavstånd från Torsås till Kalmar eller Karlskrona. 
(Affärsbiträde(pc)2014)  
Arbetsmöjlighet på en annan ort lockade att flytta ifrån hemorten, 
därefter påbörjades studier, som i sin tur ledde till jobb på annan 
ort.(Förskollärare(pc)2014) Intervjupersoner känner att Torsås 
kommun är lite för litet att bo och jobba i. Trots detta, har 
intervjupersoner goda barndomsminnen, vilket påpekades med 
möjlig återvändo till Torsås senare i livet. (Förskollärare (pc), 
Personlig tränare (pc), 2014) 
I detta fall Torsås har ett betydande roll då Torsås ligger mitt i 
Småland, har goda pendlingsmöjligheter till två städer, samt E22:an 
ligger nära. De tydligaste skillnaderna finns i synen på 
kollektivtrafik.  
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
 
3.1. HISTORIA OCH NULÄGESBESKRIVNING 

 

(bild 4) Järnvägar i historien (2014). Torsås station, 1949 

Historia. Torsås kommun ligger vid kusten av Östersjön och är 
belägen i Kalmar län. Kommunen har en areal på 469,94 km2 och 

kommunens centralort är Torsås vilket gör att kommunen är 
bland dom 42 som har ett tidigare municipalsamhälle (inrättades 
1916) som centralort. Kommunen omfattar Gullabo (från 1871), 
Söderåkra och Torsås socknar. Kommunen avgränsas med 
Kalmar, Emmaboda och Karlskrona kommuner och E22:an, som 
korsar kommunen i nord–sydlig riktning, är den viktigaste 
kommunikationsleden mellan två städer Kalmar och Karlskrona.  
 
 

 

(bild 5) Sverigekarta. Orienteringskarta Torsås, E:22. 
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Det geografiska läget mellan två städer är en viktig faktor för 
kommunens invånare utifrån arbetsmöjligheter inom 
pendlingsavstånd. Torsås är en typisk svensk småstad, med 
några tusen invånare, små ”vackra” villor, kyrka och Torsås ån 
som slingrar sig mellan hus.(bild 6) 
Under industrialismen i Sverige, i slutet av 1800-talet öppnades 
järnvägsförbindelser mellan Kalmar och Karlskrona, som gav nya 
möjligheter för kommunens invånare att ta sig fram till 
storstad.(se bild 4) Men under 1900 – talet tog bilismen över och 
tågresenärer minskade vilket ledde till avveckling av spårbunden 
trafik i de mindre kommuner och även i Torsås kommun. 1965 
upphörde den sista trafiken på Östra Blekinge Järnväg, spåren 
revs under en två års period, i Torsås revs spåren den 30 maj 
1965.(Järnvägar i historien, 2014)  
Befolkning. Sedan under 1990 – talet fram till nuläget har 
befolkningen i kommunen mer eller mindre stagnerat, vilket ses 
tydligt i kommunens diagram nedan: Befolkningsförändring 
2003-2013, Flyttningar 2013 och Pendling 2012 har ökat kraftigt. 
(se Figur B,C,D,E) (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014; SCB, 
2014) 

Figur B, Torsås kommunfakta 2014 
 

Figur C, Torsås kommunfakta 2014 

Figur E, Torsås kommunfakta 2014 
 

Flyttningar 2013 

 Män Kvinnor 
Antal inflyttningar 199 196 

   
Antal utflyttningar 170 169 
   
Flyttningsnetto 29 27 

Befolkningsförändring i Torsås kommun 2003-2013 

År Folkmängd Födelseöverskott Flyttning-
överskott 

 

(31/12) Antal  M Kv 
2003 7231 -45 -25 4 
2004 7263 -51 38 45 
2005 7240 -58 18 15 
2006 7154 -17 -32 -36 
2007 7133 -23 -3 5 
2008 7076 -70 15 -1 
2009 7044 -39 -8 15 
2010 6962 -24 0 -58 
2011 6886 -50 8 -33 
2012 6858 -31 -9 13 
2013 6879 -35 29 27 

Pendling 2012 

 Män Kvinnor 
Inpendling 365 250 

från övriga kommuner i länet 225 157 
från övriga län 140 93 

Utpendling 685 569 
till övriga kommuner i länet  417 367 
till övriga län  268 202 

Nettopendling -320 -319 
Antal i åldern 16 år och däröver   



21 
 

 
Figur D,  Statistiska central byrå. (SCB,2014) 

 
Kommunens största resurser är möjligheterna för ett kustnära 
boende och även stora natur- och kulturvärden finns. (Torsås 
ÖP, 2010) 
 
Bebyggelse. I Torsås kommun finns varierande bebyggelse. Dels 
gårdsbebyggelsen som fortfarande har en relativt samlad 
karaktär kring sina historiska lägen i sockencentrum, där 
strukturen också fått en förtätning av senare tillkomna 
byggnader. Dels en mer spridd, sekundär, bebyggelse av 
utflyttade gårdar, och speciellt av mindre brukningsenheter med 
bakgrund som torp och andra småbruk.(Länsstyrelsen (b) 2014) 
Bostadsområde Valfridsbo2 som ligger norr om Torsås centrum, 
invigdes år 2010 och är den nyaste byggprojektet i Torsås stad, 
där finns både hyres- och bostadsrätter. I centrum dominerar 
                                                           
2 Valfridsbo i Torsås 

bebyggelse i två våningar, verksamheter såsom handel av olika 
slag, frisörsalonger, hemslöjd, mataffärer, bank med mera. 
Skolor och förskola (förskolor, grundskola och Stage4You)  
befinner sig i nordvästra och nordöstra delar av Torsås. 
Grönområdet som finns runt om staden används i dagsläget av 
stadens invånare för att promenera, motionera eller cykla. 
(Torsås ÖP, 2010)(se bild 6 nedan)  
 

 

(bild 6) Grönområdet. Torsås ÖP 2010  

 

 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 

1 2 

År 

7574                                 6913   

Befolkningsförändring i Torsås kommun 

Folkmängd 

TECKENFÖRKLARING 
nya gång- och cykelvägar 

                 nya vägar 
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3.1.1.  TORSÅS – POTENTIAL OCH PROBLEM 
 
För det första befinner sig Torsås mellan två städer, Kalmar och 
Karlskrona vilket innebär nära pendling till arbete i storstad. 
Exempelvis, med buss tar det ca 30 minuter att åka mellan 
Kalmar och Torsås, och mellan Torsås och Karlskrona ca 55 
minuter.  
För det andra, exploaterings perspektiv, bl.a. det finns utrymme 
och möjligheter att planera och bygga attraktivt. Endast 
åkermarker runt om staden kan ses som begränsning vid större 
expansion, men expansion i detta arbete är inte  huvudfråga, 
därför lämnas detta till framtida studier av Torsås. Torsås är 
attraktiv även ur turist, shopping och barnfamiljesynpunkt, då 
stadens största affärer ligger mitt i centrum, turist besöksmål är 
nära staden (t.ex. naturreservatet Örarevet, den forna köpingen 
Bergkvara och fyren Garpen) och grundskolor placeras som 
nummer ett i länet. (SKL, 2014) 
I dagens läge sker aktiviteter i Torsås centrum i mer eller mindre 
utsträckning för att handla eller göra bankärende, så kallade 
nödvändiga aktiviteter, enligt. (Gehl, 2010) 
Arbetets syfte lyder följande: Syftet med arbetet är att med 
hjälp av vetenskapliga teorier undersöka vad en attraktiv stad är 
och hur kan dessa teorier provas på en småstad, i detta fall 
Torsås. Detta ska resulteras i en illustrationsplan (förbättra 
utemiljö i Torsås centrum). 
Däremot ska man komma ihåg att attraktivitet eller skapandet 
av attraktivt boendemiljö i en landsbygdskommun som Torsås 
inte bara beror på den offentliga miljöns utformning det finns 
flertal olika faktorer som minskar eller sätter fart på ortens 
utveckling. Därför nedan presenteras några viktiga fakta som 
kunde urskiljas både i kommunens arbete och vetenskaplig 

litteratur. I figur G presenteras de olika fakta och antagande från 
litteratur såsom fakta från rapporter, undersökningar och SCB 
(2014) statistiska data bl.a. Kommunfakta (2014) och därigenom 
även författarnas synpunkter om faktorer som återspeglar en 
småstad, i detta fall Torsås kommun.  Dessa data visar bara 
några av faktorer som möjligtvis har påverkat kommunens 
utveckling. Data har indelats i två grupper med följande rubriker: 
Klassificering av Torsås och Allmänt, därefter följer Nyansering 
av klassificeringen, bl.a egna kommentarer. 
 

 
Figur F, Torsås kommunfakta, 2014. 
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Figur G, Klassificering  

Klassificering av Torsås Nyansering av klassificeringen 

Torsås klassificeras enligt senaste data i Kommungruppsindelningen 
som ”Varuproducerande kommun”, där 34 procent eller mer av 
nattbefolkningen mellan 16-64 år förvärvsarbetar inom varuproduktion 
dvs. sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt 
byggverksamhet. Kommunen ligger på sjunde plats av tio. (SKL a,2011) 

Kommunens indelning/sysselsättning upplevs ensidig.  
Kommunen passar in i flera klassifikationer i 
Kommungruppsindelningen såsom, förortskommun till större städer, 
pendlingskommun, turism- och besöksnäringskommun. Dessa 
kvalifikationer kunde vara några av alternativ då kommunen är 
belägen mellan två större städer med rimligt pendlingsavstånd, 
ligger nära kusten och kommunikationsmässigt har ett potential att 
utvecklas in mot landet eller om en järnvägsförbindelse återställs.  
Det som påverkar kommungruppsindelningen är invånarantalet i 
kommunen, vilket  är fallande i Torsås kommun. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, placeras Torsås kommuns 
grundskolor som nummer ett i Kalmar län och på 15:e plats i hela riket. 
För att vara den bästa skolkommun genomgår skolor en ranking som 
baseras på 14 kriterier. (Torsås kommun, 2014) 

Dessa data bidrar till att Torsås  upplevas som eftertraktad ort ur 
utbildnings perspektiv. 

 

Allmänt Nyansering av klassificeringen 

Förändringar i småstäders utveckling beror på folkrörelse bl.a. 
inpendling o utpendling. I Sverige år 2011 pendlade nästan 1,5 miljoner 
förvärvsarbetande över en kommungräns till och från arbetet. De 
viktigaste orsaker som nämns är strukturomvandlingen av  
arbetsmarknaderna, ökad benägenhet att pendla längre sträckor, samt 
förbättringar i infrastrukturen och i transportsystemen som medför 
ökad tillgänglighet. (SKL,Pendling till och från arbetet, 2013, s.4) 

I Torsås kommuns kommundata (2014) visas tydligt antal utpendlare 
från och till kommunen. (Figur E) bl.a. nettopendling ligger på ca – 
640 personer. Detta kan bero på vilka arbete som finns och för vem 
de finns i kommunen dvs. kvinnor eller män (figur F), även 
företagsinriktningar och arbetsmarknadens bredd, i största del 
industriverksamheter som finns bidrar till ökad utpendling.   

Arnstberg & Bergström (2010) nämner människor som söker nya vägar 
och nya ideal, vilket resulterar ändrad boende i staden. Detta sker pga 

Enligt Torsås kommundata (2014) de flesta kommuninvånare är 
äldre personer. Vilket i sin tur leder till följande: minskning av  
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övergång från industrisamhälle till kunskapssamhälle, vilket bidrar till 
att ändras försörjningsmönster och sociala strukturer. De sociala 
trender som identifierades: en åldrande befolkning, globalisering, 
individualisering, kunskapssamhälle och segregation. 

barnafödandet och lokalbefolkning varje år. Detta bidrar till ett 
ekonomiskt problem med ökande sjukvårds- och pensionskostnader. 
(Torsås Kommunfakta 2014) Dessa fakta är negativa både för att öka 
kommunens attraktionskraft och utveckling.  
Det som är positivt i detta fall och samtidigt kan återkopplas med 
författarnas föreslagna trender är globalisering, måste ses även som 
en utväg. Globalisering måste ses inte bara ur kulturell och politiskt 
perspektiv, men även ur möjlig invånarantal åkning i kommunen då 
den stora invandringen har inträffat Torsås bl.a. ca 200 flyktingar har 
flyttat till kommunen. (Torsås kommun, 2014)  
Individualisering och kunskapssamhälle måste ses i detta fall, för det 
första: ändras människors livsval man identifierar sig mer som 
individ än en del av kollektiv. För det andra: 
kommunikationsteknologi har gjort det möjligt för individer att 
tillgodose sig med information som ger kunskap, medvetenhet och 
krav. (Boverket (b), 2014) Dessa två punkter förstärker min oro dels 
för att individualiseringen kan komma att fungera som en motkraft 
då demokrati i kommunen förutsätter en viss samverkan människor 
emellan. Exempelvis, folk söker platser där man kan känna trygghet 
vilket upplevs av gemensam språk, kultur, religion, sysselsättning, 
offentligt rum med mera.  Dels för att kommunikationsmöjligheter 
ökar då individen har möjlighet att arbeta hemifrån istället för att 
träffas och möta andra individer i samhället. Vilket försvårar i större 
grad segregationsmöjligheter i kommunen bland Torsåsbor och 
flyktingar.  

Arnstberg & Bergström (2010) säger även att förändringar i småstäder 
beror på urban sprawl och detta resulterar ökad markförbrukning, 
behov av utbyggd infrastruktur, stigande utsläpp, försämrad social 
service och ökade kommunala kostnader.  

Dagens svenska bostadsdiskussion är koncentrerad till 
kostnadsproblematiken, detta stärker även SBAB! (2014) 
intervjuresultat. Billiga bostäder om det skulle komma fråga om att 
bygga sådana i Torsås löser dock inte frågan om urban sprawl.  
För en tätare stad krävs ett mer attraktivt boende för att kunna 
konkurrera med villaboendet, föreslå Arnstberg & Bergström (2010). 
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Man ska komma ihåg att utglesning ökar restider och trafikmängd 
vilket är negativt, däremot positivt i detta fall kan vara att Torsås 
kommun har ett bra geografiskt läge, kommun ligger mellan två 
städer, befolkningstäthet ligger på 5-30  invånare per 
kvadratkilometer (Statistik årsbok 2014) och snar arbetsbrist för den 
åldrande befolkning, enligt SCB (2014). Ovan nämnda faktorer kan 
leda till att Torsås blir en ny potentiell och attraktiv bostadsort både 
för pendlare och barnfamiljer.   

I rapporten Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder sägs att 
det är socioekonomiska faktorer, arbetsmarknadens dynamik, 
sysselsättningsförändringar med mera som är orsak till urban sprawl. 
(Tillväxtanalys, 2008)   
 

I Vertikals undersökning De ungas flykt till staden (2014) visas tydligt 
att Torsås har tappat mer än hälften av ungdomar i kommunen (ca –
58,4%).  Detta förklaras med följande; större städer erbjuder högre 
inkomst,  högre andel högutbildade och kunskapsjobb, fler invånare 
och högre befolkningsdensitet samt att dessa platser hade inte ökat 
sin kommunalskatt lika mycket. Däremot  föreningar i kommunen 
som fanns för  40 år sedan finns fortfarande, vilket bevisar att 
kommunen har en stark föreningstradition. De som företräder mest 
är idrott och kultur. (Torsås kommun 2014) 

I Statistiska årsbok (2014) leds diskussion om boende, byggande och 
bebyggelse de senaste åren i Sverige och dess påverkan på befolkning 
genom åren. Hyrorna per kvadratmeter har i fasta priser stigit med ca 
95% mellan 1969-2012.  

Enligt Torsås kommunfakta (2014) har nybyggnation/ombyggnation  
inte skett på flera år. Detta kan vara en av orsaken varför i Torsås 
kommun utpendling och utflyttning blir mer och mer. Detta 
påpekades även av intervjupersonerna (personlig tränare (pc), 
student (pc)) att man flyttar dit där det finns arbete och billig 
boende. I övriga landet byggandet av små lägenheter har minskat 
sedan 90- talet. Även höjning av hyrorna i genomsnitt med 2,2% år 
2013 har påverkat bostadsmarknaden. Exempelvis förändring i 
månadshyra per lägenhet efter region i övriga mindre kommuner 
under år 2010 hamnade på 1,4% däremot år 2013 var det 2,2 %. I 
genomsnitt årshyra och hyra per kvadratmeter i samtliga lägenheter 
har ökat med hela 10 000 kr från  2005 till 2012.(Statistisk årsbok 
2014) 
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3.1.2. STORSTAD OCH SMÅSTAD  
 
Detta avsnitt inleds men en kort beskrivning av Sveriges 
småstadsutveckling och planering, sedan beskriver jag hur en 
storstad planeras bl.a. används Stockholms ÖP 2010 som 
exempel. Detta för att se skillnader i planeringen vid storstad 
och småstad.   
 
Småstad. De svenska landsortsstäderna har i grunden en 
sammanhållen bebyggelsestruktur. Oftast är de väldisponerade 
och lätt trafikerade. Dessa småstäder förbrukar mycket mindre 
energi för resor av olika slag i förhållande till större orter eller 
storstäder.  Den rimliga storleken och dispositionen i småstaden 
gör att det är lätt att ta sig fram både för cyklister och 
fotgängare. Med hjälp av stråk tar man sig lätt ut ur staden och 
ut i naturen (Berntsson, 1995).  
Först och främst är det tillgänglighet som karakteriserar en 
småstad, bl.a. tillgänglighet ses som en fördel av stadens 
invånare, staden är tillgänglig för äldre, rörelsehindrade, syn- 
och hörselskadade och barn. (Berntsson, 1995) 
Under 1950-talet började man frångå den väldisponerade och 
lätt trafikerade staden. Det tillkom ny bebyggelse som inte 
längre knöt naturligt samman stadsdelar. Bostäder och 
verksamheter byggdes var för sig, trafiken ökade i takt med 
bilismen och staden började delas in i zoner likasom människor 
med, vilket medverkade längre avstånd både till hem och 
arbete. (Berntsson, 1995) Påståendet ovan återspeglar tydligt 
Torsås.  
Idag finns det mycket tänkt, utrett och skrivet om den svenska 
staden. Redan för länge sedan har det lagts stora resurser på 
stadens planering i generationer, trots det används inte de 

kunskaper som samlats/lagrats inte alltid dvs. kunskap om 
bebyggelse, och bebyggelsemönster i planeringen. Även de 
sociala mönstren och vardagslivet i staden används knappt vid 
planering, påpekar Berntsson (1995). Enligt Svenska 
kommunförbundets studie, är svenska städer uppbyggda på ett 
enhetlig sätt med de olika stadsfunktionerna grupperade enligt 
ett principiellt mönster. (Berntsson, 1995) Platsen påverkar 
människor och de är människorna som formar och lever i 
staden. En stadsbild skapas genom helhet av platser, hus, 
grönska, mellanrum och människor. (Berntsson, 1995)  
Det finns många olika typer av städer och städers attraktivitet 
kan ha många dimensioner. Småstäder som ter sig lockande att 
bo i och besöka genom sin prägel, som i hög grad 
sammanhänger med småskaligheten och den från gamla tider 
bevarade charmen i den enhetliga byggnadsstilen, exempelvis 
1860-talets byggnader i Torsås. (Andersson, 1998 s.29) Eller 
storstäder, som utvecklas till megastäder tyder på att de större 
städerna har fördelar att erbjuda i jämförelse med landsbygden 
och mindre städer i form av en större mångfald och en bättre 
kvalitet av olika slags varor och tjänster. Denna utveckling sker 
på bekostnad av kvaliteten i andra nyttigheter dvs. stora städer 
orsakar stora problem, man förlorar nyttigheter som människor 
sätter värde på, exempelvis charmen av byggnader, orörd natur 
och grönska, ren luft. (Andersson, 1998)  
 
Storstad. I Stockholms ÖP (2010) står det följande redan i 
förordet; här möts stockholmare från hela världen som söker 
storstadens puls och spänning. Stadens invånare ska leva och 
trivas i en stad med nya attraktiva bostäder, dynamiskt 
näringsliv, kunskapsriktat utbildningssystem, kvalitativt omsorg, 
rikt upplevelsebud och en enastående god miljö. (Stockholm ÖP 
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2010, s.1) Allt ska vara storslaget som är självklar för en storstad 
som Stockholm med dess ca 2 miljoner invånare. (SCB, 2014) 
Bortse att Stockholm är Sveriges huvudstad, landets kulturella, 
mediala, ekonomiska och politiska centrum så är den en vanlig 
storstad som alla andra. Planering självklart utgå till människors 
bästa såsom levnadskrav, trygghet, umgänge, demokrati  och 
segregation. Exempelvis, storstäder jämfört med småstäder 
behöver hantera sådana frågor som etablering av stora 
multifunktionella företag i staden vilka kan ge arbetsplatser för 
stadens invånare samtidigt med den ökade internationella 
handel  minskas efterfrågan på de lokala storföretag. Däremot 
för en ort kan en nedläggning av en för orten dominerande 
produktionsenhet få mycket stora konsekvenser.(Andersson, 
1998)  
Problemet exempelvis, att snabbt kunna transportera stora folk- 
och godsmängder fram och tillbaka i en tätbebyggd storstad 
(Andersson, 1998) är inte lika aktuell i en småstad. I detta 
sammanhang nämns Stockholm med sin vision (Stockholm ÖP, 
2010) att satsa på ett modernt transportsystem och hållbart 
resande och Torsås en landsbygdsort som vill ha trygga, säkra 
och miljövänliga kommunikationer med satsning på minskning 
av bilberoendet, därigenom öka tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafiken. Bägge vill nå samma mål trots att antal fordon, 
fotgängare eller cyklister varierar i en stor- eller småstad, i en 
storstad processen till att nå mål är försvårad (oroväckande), 
finns inte tillräckligt med utrymme för ombyggnation av 
infrastruktur. Det finns flertal andra faktorer som är 
gemensamma vid planering av stor- eller småstad, det viktigaste 
är att se på frågan i helhet och sedan anpassa till mindre eller 
större skala. Här nedan presenteras några av Stockholms ÖP 
2010 visionära mål för att få inblick och förståelse hur man 

planerar en storstad. Visa mål i storstaden anses vara viktigare 
än andra vilket kan förklaras med stadens storlek, 
befolkningstäthet, behov av frisk luft, grönområde, föroreningar 
osv. 

 En socialt sammanhållen stad med en levande, tillgänglig 
och attraktiv stadsmiljö. Stockholm vill bli världens mest 
tillgängliga huvudstad, med trygga och inspirerande 
miljöer för nästa generationer, detta ska nås via 
utformningen av bebyggelse, gator, parker, torg med 
mera. 

 Tillgång till service såsom upplevelsehandel i en attraktiv 
miljö. 

 Fokus på nya stadsdelar där kommunal service 
framförallt förskolor och skolor prioriteras. 

 Öka den sociala integrationen i staden för att fler 
gemensamma mötesplatser utvecklas i framtiden, där 
människor med olika bakgrund kan ses och möta 
varandra. 

 Öka förutsättningarna för ett tillgängligt serviceutbud i 
hela staden, exempelvis genom upprustningar av den 
offentliga miljön, om- och tillbyggnader. 

 Ta vara på attraktiva grönområden.  
 Främja ett rikt och levande idrotts- och friluftsliv för 

stadens invånare osv. (Stockholm ÖP, 2010) 
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3.1.3.  TORSÅS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2010 
 
Torsås kommun behandlar i översiktsplanen från 2010 
centrumområdet, men särskilda planer eller fördjupade 
översiktsplaner för just centrum finns inte. I översiktsplanen 
nämns bland annat följande, kommunens visioner och mål för 
centrumområdet inom en tjugoårsperiod. I dagsläget dvs. våren 
2015 finns inga konkreta planer heller för centrum än de som 
framkom i översiktsplanen 2010.  
I Torsås kommuns Översiktsplan 2010 står följande:  

”Kommunen vill med denna översiktsplan på ett offensivt 
sätt visa att bostadsbyggande i hela vår kommun är ett 
prioriterat utvecklingsområde. Vi vill arbeta för att vår 
kommun ska växa och att många fler ska upptäcka 
fördelarna med Torsås kommun. Kommunen vill ha en 
basverksamhet av hög kvalitet för våra barn och gamla 
och där våra brukare är nöjda med det som de får för 
skattepengarna.”(Torsås ÖP 2010, s.6)  

 
Citatet ovan visar tydligt att kommunens översiktsplan har 
framtagits med hjälp av en vision. Visionen har sedan brutits ner 
i mål och strategier som är uppdelade i olika ämnesområden. I 
Torsås kommuns översiktsplan (2010) utveckling står som 
främsta ledstjärna, även mål mot ett mera hållbart samhället 
(miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet) som sätter miljön 
i fokus anses viktigt. Exempelvis, kommunen strävar efter en 
befolkningstillväxt på ca 900 personer till år 2030, vilket är en 
grov uppskattning. Trots detta grova uppskattning ställs större 
krav på samhällsplanering och skolor vilket leder till behov av 
bostäder och arbetsplatser, samt förskoleklasser och lågstadier 
kommer att öka. Befolkningstillväxt förklaras med den glesa 

bebyggelsen och långa kuststräckan i kommunen då det finns 
efterfrågan på boende utmed kusten. (Torsås ÖP, 2010) Dessa 
kustområden ses därför särskilt intressanta att arbeta med ur 
kommun- och regional utvecklingssynpunkt. 
Därigenom regionförstoring anses vara avgörande för 
kommunens förmåga att utvecklas gentemot angränsade 
arbetsmarknader, växa samman, komplettera och utnyttja 
möjligheter i syfte att skapa en dynamisk region och en tillväxt 
inom näringslivet. (Torsås ÖP, 2010, s.121) Kommunen är 
medveten om effekterna på barnfamiljer om regionen blir större 
dessutom är könsrollsmönster oklara och arbete samt resande 
kan bli mycket tidskrävande. Dock ökar möjligheterna för 
kommunen att växa, rörelsefriheten ökar och sårbarheten för 
omstruktureringar på arbetsmarknaden minskar. Det positiva är 
att regionförstoring kan utgöra en av kommunens stora 
möjligheter att växa på länge sikt och bör kunna utgöra ett 
hållbart inslag i utvecklingen. (Torsås ÖP, 2010)  
Att ha tydliga mål och strategier för kommunen att basera sina 
ställningstaganden och beslut på är mycket viktigt för att skapa 
en hållbar utveckling. Torsås kommun har fastställt tydliga mål 
vilka man ska arbetar efter för att utvecklas till ett hållbart 
samhälle. Här nedan presenteras de områden som ses särskilt 
intressanta för arbetets författare samt att dessa områden kan 
kopplas till Torsås  centrum.   
Kommunala mål och strategier: 
a) Samhällen ska kunna tillgodose behov av nyexploatering, 

erbjuda invånarna en sund, trygg och säker livsmiljö samt ett 
rikt utbud av aktiviteter, service och verksamheter.  

 Genomföra förbättringar av offentliga platser i 
samhällen för att skapa trivsel och attraktivitet. 
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 Planlägga förtätning och tätortsnära områden för 
bostäder, verksamheter, handel och service 

 Verka för ett gynnsamt klimat för butiker och privata 
näringsidkare (Torsås ÖP, 2010, s. 123) 

b) Kommunikationer ska vara trygga, säkra och miljövänliga, 
bilberoende ska minska och alternativen utvecklas. 

c) Riksintressen ska respekteras och värnas om samt prioriteras 
med hänsyn till vilken slags betydelse intresset har för 
kommunens utveckling. 

d) Övriga natur- och kulturvärden ska skyddas och förvaltas 
enligt föreskrifter i kommunens naturvårds- respektive 
kustvårdsplan. 

e) Värden inom natur och kultur ska vara viktig del av 
friluftslivet och människors fritid samt för en aktiv 
turistnäring utan att dessa värden försämras 
 Göra värdefulla geografiska områden tillgängliga 
 Skapa ett sammanhängande system av vandrings- och 

cykelleder 
 Stimulera samarbeten mellan nämnder, förvaltningar, 

bygdegrupper och samhällsföreningar 
f) Kommunens näringsliv och näringar ska präglas av 

miljövänlighet, effektivitet och framgång. (Torsås ÖP, 2010) 
 
Nuförtiden används Torsås centrumområdet huvudsakligen till 
handel, bankärende och läkarbesök i vårdcentralen. Trots de 
nödvändiga aktiviteter (Gehl, 2010) utför centrumområdet 
andra funktioner, gatorna används som genomfartsväg, affärs- 
och centrumstråk och bostadsgata. Stora ytor av 
centrumområdet används även som parkeringsplatser och vissa 
ytor används till parkeringsplats eller evenemangsyta under en 

kort tid, såsom området mellan Bockmånsgatan och 
Torshammar idrottsplats.  
Det som kommunen föreslå är utbyggnad, omvandling och 
förtätning av Torsås. Just i centrumområdets östra del (området 
vid Torshammars idrottsplats och Räddningsstation) föreslås ny 
bebyggelse i form av handel och service, nya områden för 
industrier och verksamheter som knyts till det befintliga 
bebyggelsen, gång- och cykelnätet samt tillgängliga 
parkeringsmöjligheter är viktiga. (Torsås ÖP, 2010) 
Angående grönstruktur nämns skogsområden runt om 
Torshammars idrottsplats som viktig att bevara och ta hänsyn 
till. Området bör knytas tillsammans med den befintliga gång- 
och cykelnätet därigenom nyexploatering bör inte utformas på 
så vis att idrottsutövandet påverkas negativt. (Torsås ÖP, 2010) 
Som nämndes innan gång- och cykelnätet prioriteras högt, då de 
korta avstånden på Torsås centrum är lämplig för rörelse 
antingen gå eller  cykla, den bör byggas ut och kompletteras. Att 
minska biltrafiken genom att planera ny förbifart för att avlasta 
huvudgatan (Allfargatan) från tung trafik och genomfart är en av 
kommunens visioner. Denna vision utgå från; sättet hur folk 
transporterar sig skulle ändras likasom en ny tankesätt och 
livsstil skulle inträffa. Därigenom kan utsläpp minskas kraftigt 
om åtgärder användas, exempelvis i form av samåkning och 
förbättrade pendelparkeringar. (Torsås ÖP, 2010, s.61) 
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3.2.INVENTERING OCH ANALYSER  
3.2.1. KOMMUNIKATIONSANALYS 
(bild 7 ) Översiktskarta. Länsstyrelsen WebGis, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Torsås ån 
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De viktigaste kommunikationerna från och till området är 
vägarna för bilar, tungtrafik och busstrafik (huvudgata, 
lokalgata), cyklister och gående rör sig fritt inom området då det 
finns anlagda gång- och cykelbanor. Gång- och cykelväg mot 
öster om centrum tar slut där Bockmånsgatan möter 

huvudgatan och börjar på nytt från rondellen till Torshammars 
idrottsplats. Även ett naturlig promenadstråk har bildats från 
rondellen till idrottsplats. (se bild 7 Översiktskarta ovan, se bild 8 
Kommunikationsanalys, nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild 8) Kommunikationsanalys 
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3.2.2. LYNCHANALYS 

Teoretiker Kevin Lynch tar i sin bok The Image of the City fram 
fem fysiska huvudbegrepp för att analysera stadslandskapet och 
de är stråk, knutpunkter, barriärer, distrikt och landmärken. 
Lynch´s metod används för att beskriva läsbarhet och tydlighet i 
orten. (Lynch, 1960 s.46-48) Lynchanalys gjord av författare (se 
bild 9)  
 
Stråk 
 
Stråk är de leder vi rör oss på. Exempelvis kan det vara gator, 
vägar, kanaler eller järnvägar. Utifrån dessa stråk observerar vi 
andra element i omgivningen för att känna igen eller orientera 
oss i området. (Lynch,1960) 
Torsås har två tydliga huvudstråk Allfargatan/Bergkvaravägen (1) 
– Karlskronavägen/Kalmarvägen (2) (pga gatunamnändring vid 
korsningen N.Tångvägen och Järnvägsgatan, upplevs två stråk 
som ett stråk).  Stråket är huvudled för fordonstrafiken och 
busslinje i orten och all genomfartstrafik sker på denna väg. (se 
bild 9)  
Längs med stråket tydligt syns gång-och cykelbana. Det syns 
tydligt på byggnadernas fasad längs gatan att en gång i tiden var 
detta ett viktigt affärsstråk. Detta ger goda möjligheter för 
etablering av nya verksamheter och handel om orten 
expanderar. Ett annat viktigt stråk som knyter an till huvudgatan 
är Norra Tångvägen där ortens centrumfunktioner är samlade 
såsom matvarubutik, bank osv. Dessa två gator bildar en viktig 
knutpunkt. 
Ett annat stråk där mycket folk rör sig är från rondellen som 
ligger precis intill Torsås Räddningsstation mot Sture Pettersons 

väg till Torshammars idrottsplats. Idag är tillgänglighet bristfällig 
och därför bör kontakten stärkas. Sture Pettersons väg används 
även i friluftssyfte för promenader och motion men den dåliga 
skicket leder till otrygghet och färre besök i området. 
 
 

 

Stråk,  Allfargatan (Foto: Nora Razma) 

Knutpunkter 

Knutpunkter/noder är strategiska punkter och ofta lokaliserade 
där två stråk möter varandra. Det är platser dit folk reser eller 
uppehåller sig. Dessa knutpunkter utgör oftast händelser längs 
med stråken, såsom vid en korsning, torg eller park. 
(Lynch,1960) 
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I området finns fem viktiga knutpunkter:  
 En viktig knutpunkt är Torshammars idrottsplats (3); där möts 
olika människor för olika ändamål såsom promenera i skogen, 
cykla längs stråken och spela fotboll i Torshammars 
idrottsplats. På platsen samlas mycket folk som bildar en 
naturlig mötesplats. 
 
 En viktig knutpunkt är även rondellen (4) intill Torsås 
Räddningsstation, som bildar östra entré till de centrala 
delarna av orten. Platsen som definieras av den kringliggande 
bebyggelsen, är för övrigt intetsägande och kan stärkas i 
framtiden.  

 
 I korsningen  Norra Tångvägen – Allfargatan (5) har den mest 
betydande knutpunkten bildats, mycket folk rör sig i området 
eftersom där finns ortens enda matvarubutiker, 
systembolaget, post, apotek, Handelsbanken samt en pizzeria. 
På platsen samlas mycket folk och en naturlig mötesplats 
uppstår. 

 
 Entréerna till affären ICA och Systembolaget (6) har blivit 
ytterligare en naturligt samlingsplats för Torsåsbor.  
 
 En annan viktig knutpunkt är  Nygatan – Applerumsgatan (7) 
där  Biblioteket och Olssonska Gården ligger precis intill. 
Bibliotek och större butiker/turistmål (Olssonska Gården) blir 
ofta mötesplatser där folk stannar upp och träffas.  

 
 Korsning där Allfargatan - Kalmarvägen – Karlskronavägen (8) 
(inklusive den stora busshållplatsen) bildar västra entré i 

staden. Plats med den kringliggande bebyggelse (korvkiosk, 
biograf, restaurang, busshållplats, sporthall, vårdcentral och 
parkering) samlar in mycket folk och på sådan sätt blir den en 
naturlig knutpunkt. (bild 9, Lyncanalys) 
 

 

 

 

 

 

 

Knutpunkt, Kalmarvägen/Karlskronavägen (Foto: Nora Razma) 

Barriärer 

Barriärer beskrivs som linjära element som ses som gränser 
mellan två ytor/områden. De kan vara såväl fysiska som psykiska 
och som inte kan betraktas som stråk. Detta element kan förena 
olika områden eller skapa en gräns mellan områden. Ett exempel 
kan vara en motorväg som kan upplevas både som barriär 
(fungerar som hinder för betraktaren) och ett stråk (ingen 
hinder). Även byggnader, grönska och strandlinjer är exemplar 
på barriärer. (Lynch, 1960) 
 
Torsås är en liten ort och inga större barriärer finns i området. 
Huvudgator:Allfargatan/Kalmarvägen/Karlskronavägen/ 



34 
 

Bergkvaravägen kan ses som en barriär men i mindre 
utsträckning. Den upplevs som barriär för gång- och 
cykeltrafikanter. I nuläget korsas vägen ev de övergångsställen 
som finns i staden men vissa platser har låg kvalité på dessa 
passager eller bör förstärkas.  
Grönskan vid Systembolaget (9) och det höga staketet (10) vid 
Olssonska Gården upplevs som en barriär, men barriärerna 
påverkar inte befolkningen i stort.  

 

 

Barriärer, grinden vid Olssonska gården och grönska vid 
Systembolaget (Foto: Nora Razma) 

 

 

Distrikt 

Distrikt är stora områden med en identifierbar karaktär som är 
möjliga att gå in i. Exempel på distrikt kan vara ett 
industriområde, ett typiskt bostadsområde eller ett större 
parkområde. (Lynch, 1960) 
Det tydligaste distriktet i Torsås (enligt arbetets 
områdesavgränsning) är bebyggelse struktur där i dagsläget 
befinner sig mataffärer och systembolaget (11). Även stora 
parkeringsområden: vid mataffärer, vid den stora 
busshållplatsen (12), samt privata bidrar till att kallas distrikt.  
Torsås stad har en geografiskt utdragen struktur och detta kan 
man se tydligt längs de fyra huvudlederna vilket bidrar till en 
uppdelning av orten.  De norra, södra och västra delarna av 
staden kan ses som egna distrikt. Det är viktigt att dessa distrikt 
förstärks och kopplas samman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distrikt, parkering (Foto:Nora Razma) 
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Landmärken  

Landmärken är fysiska objekt som bidrar till orienterbarhet på 
orten. De kan vara höga och synas på långt avstånd eller lokala 
och synas ur vissa vinklar. De kan vara i olika skalor, färg och 
former såsom ett konstverk, byggnad eller en färgstark brevlåda. 
Landmärken kan vara och betyda olika för olika individer. (Lynch, 
1960)  
 
Det finns flera landmärken i Torsås men enligt den geografiska 
avgränsningen kunde man urskilja två. Dessa två landmärken 
bidrar till orienterbarhet, trygghet och igenkännande i orten. De 
är skulptur Torsås tuppen (13) och Torsås räddningsstation (14) 
precis vid östra entrén i staden. (bild 9, Lynchanalys). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landmärken, Torsås tupp  (Foto.Nora Razma) 

Landmärken, Räddningsstation (Foto. Nora Razma) 
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  (bild 9) Lynchanalys gjord av författaren  
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1 STRÅK - Allfargatan/Bergkvaravägen 
2 STRÅK - Karlskronavägen/Kalmarvägen 
3 KNUTPUNKTERTorshammars idrottsplats 
4 KNUTPUNKTER - östra entré - rondell 
5 KNUTPUNKTER - korsning Norra Tångvägen – Allfargatan 
6 KNUTPUNKTER - entréerna till ICA och Systembolaget 
7 KNUTPUNKTER -  Nygatan – Applerumsgatan 
8 KNUTPUNKTER - korsning Allfargatan - Kalmarvägen – Karlskronavägen 
9 BARRIÄR - grönskan vid Systembolaget 
10 BARRIÄR - det höga staketet vid Olssonska gården 
11 DISTRIKT - bebyggelse struktur (mataffärer och systembolaget)  
12 DISTRIKT - stora parkeringsområden (vid mataffärer, vid busshållplatsen) 
13 LANDMÄRKEN - Torsås tupp 
14 LANDMÄRKEN - Torsås räddningssttion 
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3.2.3. STRUKTURANALYS 
 

 

I strukturanalys visas de strukturer som finns i Torsås, bland 
annat Pågående markanvändning i zoner och Strukturkarta.  
Strukturanalys gjordes enligt Alexanders teori (Carmona et al 
2010) där han föreslå att dela in stadsrummet i två olika rum: 
den positiva och den negativa. I detta fall passade teorin bra då 
den analyserar den externa utrymmet dvs. det som finns 
utomhus. 
Den positiva utrymmen är ”tänkbar” och kan mätas (byggnader, 
vägar, nivå osv.) likasom omgivningen är viktig (de byggnader 
som omger utrymmet).  
Den negativa utrymmet beskrivs som formlös, ”otänkbar”. Här 
menas, att det är svårt att föreställa/uppfatta vilka funktionerna 
görs/sker i utrymmet.  
Enligt områdesavgränsning kan man identifiera flera större 
strukturer bl.a. bebyggelse (består av handel, bostäder och 
kantor mm). En annan större struktur är parkeringsområdena 
med kund- och privata parkeringsplatser (vid affärer, matbutiker 
och den stora busshållplatsen). Även grönområdet, idrottsplats 
och ängsmark i nord, nordöstra del av Torsås centrum bildar en 
större struktur. Den stora busshållplatsen används dagligen av 
folk som använder busslinjerna för att förflytta sig inom 
kommunens gräns eller till närmaste storstad 
(Kalmar,Karlskrona). 
Parkering som är placerad intill  busshållplatsen används mest av 
Torsåsbor då de lämnar bil för att ta sig till lasarettet eller har 
andra ärenden i staden. Grönområdet används för idrott och 
friluftsliv. 
Torsås centrum har ingen dominerande bebyggelse karaktär. De 
byggnader som finns är exempelvis Olssonska gården från 1860-

talet (ett populärt turistbesöksmål), mindre butiker,mataffärer, 
bostäder, kontor och frisörsalonger. Byggnader som nämndes 
ovan är tillbyggda under tiden och på sådan sätt framhäver olika 
årtionde och karaktär. De har olika material och färger på 
fasader, olika byggnadshöjden som varieras från en till två 
våningshus, samt några odefinierbara lokaler som står tomma 
utan användning. (se bild 10, Pågående markanvändning i zoner) 
 
De tydligaste byggnaderna som finns inom avgränsningsområdet 
med början från väst till öst är följande:  
 

Kommunhuset (1),  
Länsförsäkringar Kalmar län och Swedbank (2),  
Bibliotek (3),  
Pep:s konditori (4),  
Djurens värld/Torsås djurklinik (5), bostäder i tvåvåningshus (5),  
Missionskyrka (6),  
Torsås räddningsstation (7), Handelsbanken,  
Systembolaget (8),  
mataffärer ICA och Coop (9),  
Olssons klädaffär (10),  
Olssonska gården (11),  
Blomsteraffär (12). (se bild 11, Strukturkarta) 
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(bild 10) Strukturanalys. Pågående markanvändning i zoner.   
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(Bild 11) Strukturanalys. Strukturkarta. (Foto:Nora Razma)
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Kommunhuset (1) 
Länsförsäkringar Kalmar län och Swedbank (2)  
Bibliotek (3) 
Pep:s konditori (4) 
Djurens värld/Torsås djurklinik (5)  
bostäder i tvåvåningshus (5) 
Missionskyrka (6) 

Torsås räddningsstation (7)   
Systembolaget, Handelsbanken (8)  
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3.2.4.  SLUTSATS 

Strukturanalys visar de strukturer som finns i Torsås centrum. 
Analysen förtydligar områdets karaktär och visar hur splittrade 
strukturerna är. Strukturer längs huvudgatan är mer lättlästa 
och uppfattas som självklara dvs. huvudgata med flertal butiker 
och parkeringsplatser precis intill. Däremot grönområdet vid 
nord, nordöstra del av staden (Torshammar) tycks sakna 
koppling till hela staden. Det som är gemensamt är att den 
används av Torsåsbor. Kommunikationsanalys visar de 
kommunikationer som finns i området. Kommunikationsstråk 
som används av busstrafik och bilister är 
Kalmarvägen/Karlskronavägen samt Allfargatan. Dessa 
kommunikationsstråk används dagligen även av cyklister och 
fotgängare. Analysen visar även de brister som finns i området, 
exempelvis tillgänglighet till Torshammar. Tillgänglighet är 
försvårad då det saknas tydliga och säkra kommunikationsstråk 
till området, eftersom gång- och cykelväg avslutas precis intill 
Missionskyrkan. Förutom de finns inga promenadstråk från 
centrum eller närliggande bebyggelse (som ligger i norra del av 
Torsås) till Torshammar. Huvudgata och lokalgator syntes 

tydligt, däremot vissa var breda och saknade tydliga 
markeringar, gatubelysning, bilister.  Lynchanalys kan i detta fall 
ses som komplement till struktur- och kommunikationsanalys. 
Analysen visar tydligt att det saknas koppling mellan bebyggelse 
och verksamheter i centrum. Detta kan bero på de byggnader 
och platser som var svåra att identifiera. De barriärer som 
hittades i området utgör ingen större risk för otrygghet för 
boende men de kan omvandlas, exempelvis barriär vid 
systembolaget inredas med blomkrukor.  Knutpunkter i området 
kunde urskiljas tydligt, men det krävs ett tydligare samspel 
mellan stad och dessa knutpunkter. Analyserna visar på de 
brister som finns i området och de bör iakttas vid planförslaget. 
Följande brister kunde identifieras: bristande 
kommunikationsstråk, bristfällig samspel mellan Torsås centrum 
och Torshammar idrottsplats, ostrukturerade och tomma 
bebyggelse enheter. Tomma och anonyma ytor mellan 
byggnader. Det saknas offentliga mötesplatser som har tydlighet 
och betydelse. Få handikappanpassade lokaler/byggnader finns i 
staden. 
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4. PLANFÖRSLAG
4.1. FÖRSLAGSDISKUSSION 
 

”Den lilla och medelstora staden tillhör framtiden. Här finns 
chansen att pröva en långsiktig bärkraftig stadsmodell genom 

samspel mellan stad och land. Här är närheten stor mellan 
människor och mellan olika funktioner. Samtidigt är den svenska 

staden gles och grön. Man kan gå eller cykla i den lilla 
staden.”(Berntsson ,1995,s. 5) 

 
Förslagsdiskussionen byggs främst på de fyra teoretikerna som 
presenterades i teori avsnittet; Gehl, Andersson, Arnstberg och 
Bergström. Diskussionen är uppdelad i fyra delar, där den första 
delen handlar om infrastruktur såsom gator, stråk och parkering. I 
den andra delen diskuteras bebyggelse. I den tredje delen 
diskuteras funktioner i staden vilka bör finnas eller uteslutas. I den 
fjärde delen diskuteras den offentliga rummet i Torsås. Utifrån de 
teoretiker som har studerats och analyserats har jag skapat ett 
planförslag för Torsås centrumområde, i planförslaget visas 
teoretikernas mer gemensamma än skilda åsikter bl.a. hur med 
enkla medel förbättra utemiljö i Torsås centrum. 
En attraktiv stad är stad där folk vill bo, resa till och komma tillbaka. 
Men med vilka medel kan man göra en småstad attraktiv och hur 
kan man förbättra utemiljö? Det finns flera olika förklaringar på 
frågan vad som anses attraktivt. Varje individ är unik; lärare, 
planerare eller chaufför lyfter fram sina egna synpunkter om vad 
som anses vara attraktivt, det kan bero på individens bakgrund, 
intresse eller erfarenheter från livet. (Andersson, 1998) Enligt 
studier och analyser så finns det inga konkreta definitioner som 

beskriver stadens attraktivitet, folk har olika åsikter likasom de fyra 
olika teoretiker har olika åsikter om vad som gäller när man ska 
planera en attraktiv stad. Exempelvis,  Berntsson (1995) i citatet 
ovan beskrev framtida attraktiva småstad som ett lugnt område 
med lantlig idyll, däremot Arnstberg & Bergström (2010) talar om 
att i mindre städer är det viktigt att stadens centrala delar inte skall 
utvecklas till ett shoppingcenter och nöjesfält, bl.a. det är 
människornas livsstilar som formar staden.  Därför måste staden 
erbjuda en meningsfull och intressant uppväxtmiljö för barnen dvs, 
författarna beskriver stad från en annan perspektiv, en attraktiv 
och funktionsblandad stad med välplanerade gaturum och trevliga 
mötesplatser. Tre olika förklaringar på begreppet attraktiv stad ska 
inte uppfattas som sanna eller falska. Därför ett begrepp som 
innehåller/fyller alla dessa egenskaper har letats efter.  
Indikatorer eller i detta fall så kallade planindikatorer, enligt 
Boverket, passade bra då de kan användas som ett verktyg för att 
förankra mål i fysisk planering av framtida strukturer och 
därigenom även styra samhällsutvecklingen i önskad riktning 
(samtidigt då de nationella, regionala och kommunala mål uppfylls). 
Planindikatorer är viktiga instrument, de kan användas som 
komplement och kan vara till verklig nyttja i planeringen. Dessa 
indikatorer är framåtblickande, vilket stämmer överens med detta 
arbetets författares illustrationsplan (attraktiv småstad) och Torsås 
hållbarhetstänkande att nå kommunala, regionala och 
internationella mål till år 2050. (Boverket, 2014a s.20) 
Problem som förknippas med planindikatorer är dess stora 
osäkerhetsfaktor som ligger i att man studerar framtiden. I detta 
sammanhang är det sålunda viktigt att man gör en samlad 
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bedömning vilket detta arbetets författare har försökt att göra. 
(Boverket, 2014a s.26) 
I Torsås kommuns översiktsplan 2010 presenteras en tydlig vision 
med både kortsiktiga och långsiktiga mål att följa och med denna 
vision vill kommunen åstadkomma en attraktivt och hållbart 
samhälle. Kommunen har framtagit denna vision främst till att 
marknadsföra kommunen, men även till att skapa ett aktivt 
närings- och föreningsliv, hög livskvalitet och trygghet i kommunen 
samt ett naturligt och hållbart samhälle för boende och fritid. 
(Torsås ÖP, 2010) Kommunens vision ligger till grund för att skapa 
en attraktiv småstad Torsås och förbättra utemiljö i Torsås 
centrum.    
Kalmar räknas som den lokala arbetsmarknad men även Karlskrona 
är en viktig målpunkt för pendlare från Torsås kommun. Det är 
därför viktigt att bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik 
utvecklas i kommunen i samma takt detta för att en god 
kollektivtrafikförsörjning uppnås och behålls. Utifrån 
regionförstoring Torsås kommun ser Karlskrona och Kalmar som 
främsta pendlingsstäder. En befolknings tillväxt på ca 900 personer 
till år 2030 skulle kräva nya arbetsplatser, bostäder och offentlig 
service i kommunen.  
Torsås kommun har för att öka kommunens attraktivitet pekat ut 
möjligheter att bygga nära kusten (Bergkvara). Trots att Torsås är 
en glesbebyggd har den stor attraktionskraft i förhållande till 
närliggande kommuner, detta pga närhet till E22:an, landskap, 
pendlingsavstånd och vackra kusten. (Torsås ÖP, 2010) Dessa 
egenskaper främjar goda förutsättningar. Arnstberg & Bergström 
(2010) beskriver stadens attraktivitet med hjälp av livsstilar. Det är 
nya trender som skapar och formar staden, poängterar författarna. 
Först och främst, de nämner dagens ungdomar som fokuserar inte 
lika mycket som tidigare generationer på hemmet som livsprojekt. 

Staden definieras inte lika tydligt utifrån boendet, var man bor är 
inte så viktigt. För det andra nämns konsumtionsmönster och 
livsstilar, de lever singelliv och den egna bostaden blir snarare en 
reträttplats än en plats för familjeliv och sociala tillställningar. 
Efterfrågan på originella bostäder stiger, det handlar om att via 
bostaden markera den egna identiteten. (Arnstberg & Bergström, 
2010, s.65) Detta stämmer överens med Vertikals (2014) 
undersökning, där det nya orden INDIKATORER används.  
Indikatorer nämns allt oftare  i media och kommuners 
översiktsplaner, exempelvis  Karlstads kommun.  Attraktiviteten 
mäts med hjälp av indikatorer i detta fall utifrån tre steg, detta för 
att ge svar på påståendet ovan: 

 Hur ser flyttmönster ut i landet? 
 Pris utveckling (bostäder, mark, registrerade köp) 
 Vad folk säger i undersökningar (intervjuer, sociologisk 

undersökning, flyttningsmönster) 
 
De unga flyttar till platser som har högre inkomster, högre andel 
högutbildade och kreativa kunskapsjobb, vilket förstärker 
Arnstbergs & Bergströms (2010) teori  om flyttmönster, man flyttar 
dit där det finns utbud av tjänster, boende mm. En mycket stor del 
av kommuner minskar i befolkning på grund av stor folkrörelse, och 
då framförallt en yngre befolkning. I detta fall förespråkas nya 
strategier för kommuner för att de ska klara sig på sikt, för med all 
sannolikhet är det bara början (minskning i Torsås -58,4%). 
(Vertikal, 2014) Även prisutveckling och den geografiska läget i 
landet har påverkat val av framtida bostad. (SBAB!, 2014) De unga 
flyttar till storstäder och Universitetsstäder såsom Malmö, 
Göteborg, Uppsala och Lund. (Universitetsstäder, SCB 2014)(se bild 
12).  
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SBAB! (2014) nämner även 
boendepriser, pendlings-
avstånd och närhet till allt på 
kort sikt som argument för 
folkrörelse. (Konkreta fakta 
beskrevs i förgående avsnitt 
Torsås potential och problem). 
Enligt Andersson (1998) idag i 
industrialismens slutfas är det 
många städer som minskar, 
eller har minskat. Även om de 
flesta större städer har lyckats 
behålla sin befolkning, så har 
den flytt från den centrala 
staden och bosatt sig i 
villaförort. Påståendet ovan 
strider mot Arnstbergs & 

Bergströms teori, men detta kan förklaras med teknikens utveckling 
och arbetsmarknadens dynamik mm. Det är inte det tysta och 
välordnade livet i en grön omgivning som lockar, utan det berusade 
och aktivitetsfyllda stadslivet. Familjelivet ute i villaförorten knyts 
till en avgränsad fas i livet. (Arnstberg & Bergström, 2010, s.65) 
Detta stämmer överens även med intervjupersonernas synpunkter 
från Torsås kommun.  

Däremot i Nationalencyklopedin (2014) sägs följande; inom 
ekonomisk geografi ansågs urbanisering förr vara ett ensidigt 
resultat av ekonomiska processer inom näringslivet; människor 
flyttade till arbetstillfällena. Numera betonar man ett ömsesidigt 
beroende mellan stadsbefolkningens bosättning och näringslivets 
utveckling; nya arbeten inom industri- och tjänsteproduktion 
lokaliseras i dag till städerna därför att de människor som kan 
utföra dem finns där. Likaså lokaliseras serviceyrken till städerna, 
där konsumenterna finns. Exempelvis, inom sociologin har 
begreppet urbanisering två betydelser, dels tillväxt av 
stadsbefolkningens andel av den totala befolkningen, dels spridning 
av vanor och levnadssätt som är typiska för storstaden, exempelvis 
anonymitet, till andra delar av samhället.  
 
4.1.1.  INFRASTRUKTUR , GATOR OCH PARKERING 
 
Gehl (2010) poängterar vikten av korta gångavstånd och 
sammanhållen struktur som ger fler människor möjlighet att röra 
sig i olika offentliga rum. Däremot Lynch (1960) lyfter fram vikten 
av stråk i en stad, Lynch påpekar att stråk är viktiga för stadens 
läsbarhet och orienterbarhet däremot med hjälp av stråk kopplas 
samman övriga element i staden. I nuläget finns det två huvudstråk 
i Torsås centrum, dessa två stråk är främst motortrafikerade 
matargator med välutrustade gång- och cykelvägar. Matargator 
används först och främst av Torsås invånare men de används även 
för andra ändamål bl.a. som transportled av bilister eller  
genomfart av tung trafik. En ny förbifart i Torsås bör på lång sikt 
anläggas för att ytterligare avlasta dessa två matargator (Torsås ÖP, 
2010) En ny förbifart skulle fungera väl dvs. matargator får en 
annan användning, biltrafiken kan flöda bättre, gång- och 

(bild 12) Universitetsstäder,  
SCB  (2014) 
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cykeltrafikanter kan känna sig mer trygga och de påverkas mindre 
av avgaser och ljud från tung trafik.  
Det som framkom i Lynchanalysen var brist på ett tydlig 
promenadstråk från centrum till Torshammars idrottsplats. Längs 
matargatan (Allfargatan) mot idrottsplats bör därför ett offentlig 
plats skapas, exempelvis ett tydligt promenadstråk  eller gång- och 
cykelväg. I dagsläget finns ingen gång- eller cykelväg från 
Allfargatan mot östra rondell, bara ett oidentifierad grusväg som 
avslutas vid Österbrogatan. Det ska vara enkelt att ta sig fram till 
offentliga rum, i detta fall Torshammars idrottsplats, framhäver 
Gehl (2010). Som nämndes ovan kan Torsås centrumområde 
kopplas samman med idrottsplats med hjälp av ett tydligt stråk, 
vilket skulle resultera att östra infarten kopplas ihop med 
centrumområdet på ett naturligt sätt och på så sätt bilda ett tydligt 
gatunät.  
Ett tydligt gatunät, enligt Gehl (2010) skulle vara ett bra grund för 
nyexploatering om en ny bebyggelsestruktur ska planeras. Då den 
nya bebyggelsestrukturen skulle bestå av täta tvärgator, detta för 
att skapa en öppenhet mellan det offentliga promenadstråket 
/gång- och cykelnätet och stadsrummet i det redan bebyggda 
området. Även Lynch (1960) förespråkar och bekräftar ovan 
nämnda antagandet att stråk är en av dom viktigaste elementen i 
staden dvs. stråk kopplar ihop övriga element i stadsrummet. 
 
För att binda samman centrum med Torshammars idrottsplats 
krävs inte bara ett tydligt stråk men även vissa barriäreffekter bör 
minskas. De fysiska åtgärder som kan användas för att sänka 
hastigheten är lägre hastighetsnivå vid infart till Torsås från den 
östra delen, dvs. minska hastighet från 50 till 30 km/h. Trots nya 
förbifarter och lägre hastighet i området finns det andra 
hastighetsdämpande åtgärder som kan öka trygghet i gaturummet, 

exempelvis avsmalning av körbana, sidoförskjutningar, portar och 
upphöjningar. Den mest optimala i detta fall skulle vara port, 
upphöjningar i form av gupp, platå eller vägkudde. Portens 
utformning ger hastighetsdämpning genom visuell påverkan, den 
kan också kombineras med sidoförskjutningar, avsamling eller 
upphöjning. Eftersom matargator används väl av olika slags 
trafikanter, då förespråkas vägkudde som den mest effektiva åtgärd 
för personbilars hastighet. Bussar i detta fall påverkas inte eftersom 
de har ett bredare axelavstånd. Däremot om trafiksituationen 
förändras i Torsås då föreslås platå eller gupp som alternativ 
hastighetsåtgärd för bussar, i detta fall ska avståndet mellan 
guppen inte överstiga 50 meter för att uppnå en låg och jämn 
hastighet. (Christer Hydén, ” Trafiken i den hållbara staden”, 2008) 
 
Med hjälp av bredare trottoarer längs Allfargatan (mot öster av 
Torsås centrum) och nya övergångsställen om ny bebyggelse 
tillkommer skapas ett mer vänligt gaturum med gång- och 
cykelvägar. Därigenom, om körbanan upprustas med port dvs. 
östra entrén och vägskylt ändras från 50 till 30km/h så hålls 
hastigheten nere. Allfargatan upprustades år 1994 bl.a. sänktes 
hastigheten, bullerstörningarna, risk för oskyddade trafikanter och 
barriäreffekterna minskades. (Torsås ÖP, 2010)  
Idag de olika markbeläggningar som utformades längs matargator 
skapar en trevlig helhetskänsla i Torsås. Trots detta projekt finns 
det fortfarande flera åtgärder som kan göras för att gaturummet 
ska upplevas mer trygg och attraktiv. Om detta mer i avsnitt 4.2. 
Förslag Illustrationsplan. 
 
Parkeringsplatser i Torsås centrum inte är räknade, de är ganska 
splittrade har ingen sammanhållen struktur. De tydligaste 
parkeringsplatser ligger vid ICA, Coop och den stora 



45 
 

busshållplatsen.  Kommunen (Torsås ÖP, 2010) understryker vikt av 
tillgängliga parkeringsmöjligheter i de nya översiktsplanen (2010) 
och först och främst nämns pendlarparkeringar. De som är av 
behov av parkeringsplatser är de personer som arbetar i centrum 
bl.a. på de största företagen, exempelvis lärarna, kommunstyre, 
affärsbiträdena, frisörer osv. I kommunens översiktsplan 2010 är 
ett av målen följande, kommunikationer ska vara trygga, säkra och 
miljövänliga, bilberoendet ska minska och alternativen utvecklas. 
Detta görs med hjälp av moderniserad och effektiviserad 
kollektivtrafik och ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafiken. 
(Torsås ÖP, 2010, s.124) Påståendet ovan främjar kommunens 
hållbarhets tanke vilket är, behov av parkeringsplatser anses 
minska. Tyvärr saknas det i Torsås ÖP 2010 konkreta mål och 
åtgärder inom parkeringsområdet. Kummer i Public parking space 
in cities (2008) föreslå, tillgängliga och funktionella 
parkeringsanläggningar minskar automatiskt söktrafiken genom att 
trafikanterna inte behöver åka runt och leta efter en 
parkeringsplats. Även Gehls (2010) teori stämmer väl överens med 
Kummer (2008) att parkering i parkeringshus eller längs med gatan 
bidrar till livligare gaturum. Genom att parkera längs gatan och inte 
intill husen bidrar till att vandalism och brott minskas, och möten 
mellan människor som vistas i gaturummet ökas.  
Ett välplanerad gaturum ger goda förutsättningar för olika 
aktiviteter för stadens invånare, förespråkar Gehl (2010) 
Därigenom är det viktigt att möjliggöra en god tillgänglighet för 
boende, verksamma och besökare, och även ta hänsyn till bilister 
och varutransporter. På grund av detta behövs parkeringsplatser 
för besökande och lastzoner för lastning, i detta fall skulle 

närbelägen markparkering passa bra. (Trafik för en attraktiv stad, 
2004) 
Torsås strävar efter ett hållbart samhälle (Torsås ÖP, 2010) därför 
är det av stor vikt att kommunen förhåller sig till olika åtgärder 
såsom minska hastigheten eller planera förbifarter som nämnes 
innan, detta för att fler och fler människor koncentreras till städer 
ökar därför hela tiden flödena av människor och gods med följd att  
en hållbar utveckling blir allt svårare att uppnå. (Wärneryd et al 
2002) 
 
Enligt de olika analyser som gjordes bl.a. inventering, inläsning av 
översiktsplan och Lynchanalys visades det sig att centrum området 
saknar en tydligt koppling med Torshammars idrottsplats. 
Idrottsplats är av stor vikt för Torsåsbor då kommunen har ett 
gammalt och starkt föreningsliv. Det finns inga tydliga stråk, leder, 
gång-eller cykelvägar dit. Det som nämndes i Torsås 
översiktsplanen (2010) var  att vid nyexploatering bör hänsyn tas till 
de närliggande skogsområdena. Dock förslå kommunen utbyggnad 
av nya områden för industrier, verksamheter, handel och service (i 
Torsås östra del längs Allfargatan).  Nya verksamheter, handel och 
service skulle placeras längs Allfargatan vilket i dagsläget är 
outnyttjad mark,  där tung trafik och splittrade parkeringar 
välkomnar in i centrum, dessa punkter minskar attraktiviteten och 
försämrar tillgängligheten till centrum. (Trafik för en attraktiv stad, 
2004)  
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Visionen i översiktsplanen går att ifrågasätta då industrier och 
verksamheter kan negativt påverka grönområdet runt hela 
Torshammars idrottsplats, samt vyer och siktlinjer kan ändras 
drastiskt. Trots att det finns gott om plats i själva centrumområde 
dvs. ombyggnad och förvandling av bebyggelseform skulle gynna 
fler invånare att vistas på ett välplanerad gaturum. Enligt SBAB! 
(2014) intervjuresultat en attraktiv boende miljö är att den ska vara 
människovänlig och lätt att ta sig till och från. (se ovan bild 13, 
Infrastruktur) 

 
 
 
  
 
        
               
               
               
               
 

TECKENFÖRKLARING  
Nya vägar (en potential vägdragning vid en utbyggnad)  
Ny gågata  
Nya gång- och cykelvägar  
Möjlig kvartersstruktur (vid en utbyggnad) 

(bild 13), Infrastruktur 
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4.1.2. BEBYGGELSE 
 

I nuvarande situation är bebyggelsen i den valda området splittrad 
och det saknas en tydlig röd tråd i Torsås centrum. De relativt 
nybyggda bostäder längs matargatan där Elendalsgata korsar 
Allfargatan har en lite annorlunda struktur gentemot resterande 
bebyggelse. Trots att dessa bostäder upplevs som isolerat från 
resterande bebyggelse i centrumområdet skapar de ett enhetlig 
karaktär i området. Byggnaders moderna karaktär och utformning i 
framtiden kan fungera som ett bra exempel eller som utgångspunkt 
att hänvisa till, när ny bebyggelse ska utformas. Gehls (2010) teori 
instämmer då han föreslå att man måste ha en någorlunda 
sammanhållen struktur i staden, därigenom ökar aktiviteten och 
känslan av trygghet i staden. Lynchanalys i detta fall visade liknande 
resultat att ett bebyggelse komplex som syns från platsen kan 
betyda mycket för de lokala invånare och på sådant sätt upplevs 
den som  ett Landmärke. (Lynch, 1960) Trots påstående ovan 
påpekar Gehl (2010) att byggnaders arkitektoniska utseende har 
inte så mycket med stadens attraktivitet att göra, det som gör ett 
område attraktiv är aktiviteter mellan husen.   
För att Torsås ska vara mera attraktiv bör hänsyn tas till 
riksintresset för kulturmiljö (som innefattar hela samhället) genom 
att bevara viktiga siktlinjer och vyer från exploatering. (Torsås ÖP, 
2010) Särskilt viktigt är det för de befintliga bebyggelse, då de kan 
påverkas av ändrad gatutseende via ombyggnation, placering av 
nya hus och ändrad byggnadshöjd i området. Detta stämmer 
överens med Gehls (2010) teori om att byggnader ska placeras så 
att de skapar öppna rum med en kontakt till omgivningen, vilket 
också är en förutsättning för skapandet av aktiviteter och 
upplevelser. Byggnaderna bör ligga tätt och ha korta gångavstånd 
mellan entréerna. De ska vara placerade så att man både kan se in i 

och ut ur området (vilket stärker påståendet ovan om siktlinjer och 
vyer i staden) för att rummet ska upplevas som ett trygg och öppet 
plats som samlar och bjuder in människor. Även Arnstberg & 
Bergström (2010) är på samma spår som Gehl, författarna lyfter 
fram vikten av att planera rätt dvs. en tätt stad med tillgång till ljus 
och luft och även de som är placerade längst ned har rätt till solljus 
i tillräcklig omfattning.  Andersson (1998) förklarar fenomenet 
varför bebyggelsen i centrum brukar vara högre än några kvarter 
bort. Husen i stadens centrum är högre eftersom många människor 
vill bo där det är nära till jobb, butiker, restauranger och nöjen. 
Samtidigt vill företag etablera sig där det finns folk. Ju större 
efterfrågan är desto högre blir marknadsvärdena. Ju högre 
marknadsvärde, desto mera lönsamt kan det bli att öka antal 
våningar (Andersson, 1998 s.63) 
 
I Torsås centrumområdet finns byggnader av olika slag såsom för 
boende, service eller för företags ändamål. Om man skulle följa de 
nya, moderna  planeringsideal det skulle medföra att staden 
upplevs som monoton utan mångfald, integration, identitet och 
trygghetskänsla. (Arnstberg & Bergström, 2010) Det ganska 
nybyggda bostadsområdet längs matargatan  och Valfridsbo som är 
placerad norr om centrum karaktäriseras av att vara finare 
bostadsområdena, de har högre standard och hyror än andra 
bostäder i Torsås. Torsås är av stor behov av kompletterande 
byggnader som inte har så höga hyror och byggnader som 
möjliggör en annan boende- och företagskategori såsom billiga 
hyresbostäder, bostäder med kontor eller service i bottenvåning. 
(Torsås ÖP, 2010) En småskalig och lätt orienterbar struktur skulle 
främja skapandet av en attraktiv stad vilket stämmer överens med  
Lynch (1960) och Gehls (2010) teorier. (se bild 14, Bebyggelse) 
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(bild 14) Bebyggelse 
 

 

Byggnader som ska byggas om eller renoveras 
Byggnader som ska bevaras i befintligt skick 
Ny parkeringshus 
Möjlig bebyggelse vid en utbyggnad av området 

4.1.3. FUNKTIONER I TORSÅS 
 
Tillgänglighet till arbete, utbildning, handel, kultur med mera är 
viktigt för alla. Verksamheter och bostäder bör blandas, 
grönstruktur är ett måste, byggnader och trafiksystem bör utgå från 
platsens förutsättningar. (Trafik för en attraktiv stad, 2004) Detta 
stämmer överens med Gehls (2010) teori om att ett område bör 
inte bestå enbart av en funktion såsom service, bostäder osv. 
Funktionsblandning är det som förespråkas, eftersom en attraktiv 
stad bestå av olika funktioner som i sin tur drar till sig människor 
som skapar liv och attraktivitet i stadsmiljön.  I dagsläget består de  
byggnader som finns i centrumområdet av varierade verksamheter, 
men tyvärr få bostäder. Här menas funktionsblandning, 
service/verksamhet i bottenvåningen och bostäder ovan. Flera av 
byggnader är envånings vilket är självklart att de är enbart inriktade 
för handel eller service. De bostäder som finns i området är äldre 
villor och det relativt nyrenoverade bostadsområdet öster vid 
Allfargatan. I illustrationsplanen bör visas en blandning av  
bostäder, kantorslokaler, verksamheter och butiker. Däremot är 
målet med detta arbete inte att visa konkret placering av de olika 
bostadskategorier, syftet är en enkel illustrationsplan som visar en 
bild/vision.  I illustrationsplanen visas bland annat nya områden för 
funktionerna och detta görs väldigt generellt. Nya områden ska ge 
en bild av hur en funktionsblandad område kan se ut. 
Funktionsblandning görs efter de förutsättningar och behov som 
finns i området. En sådan funktionsblandning ger spelrum för olika 
slags bebyggelse såsom bostäder med butiksverksamhet eller 
service i bottenvåningen, ett bra exempel på funktionsblandning i 
stadsrummet har Lomma kommun. (Lomma kommun, 2014).  
 

TECKENFÖRKLARING 
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Arnstberg & Bergström (2010) beskriver att i mindre städer är det 
viktigt att stadens centrala delar inte skall utvecklas till ett 
shoppingcenter och nöjesfält, däremot måste staden erbjuda en 
meningsfull och intressant uppväxtmiljö för barnen. Detta stämmer 
överens med vision för Sveriges kommuner bl.a. förskolans utemiljö 
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
den. Utifrån förskolans plats i samhället och dess specifika 
förutsättningar disponeras tomten för att uppnå en säker utemiljö 
med gott lokalklimat, rumsligheter, platser och material för lek och 
lärande samt grönytor. Underhållet ska vara rimligt med en 
fungerande drift. (Umeå, Funktionsprogram förskola 2010.) Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt nämns osäkra trafikmiljöer, de som 
otrygga för barn på väg till skolan eller för oskyddade trafikanter i 
allmänhet innebär det att staden förlorar i attraktivitet. (Trafik för 
en attraktiv stad, 2004, s.31) 
 
För att planera nya stadsområden måste man börja med prognoser 
och förväntningar om framtida aktivitetsmönster i staden. En 
utgångspunkt skulle vara först och främst att studera stadslivet i 
dagsläget, hur den ser ut med mera. Sedan använda denna 
information för att göra planer för var och hur stärka stadslivet. 
(Gehl, 2010 s. 209) I detta arbete användes flertal  metoder för att 
se hur fungerar och ser ut området i nuläget, dessa metoder har 
resulterat en illustrationsplan över centrumområdet.  
Torsås har ett bra geografisk läge, det finns inga svåra terränger 
eller dylikt som skulle påverka planering av blandade funktioner. 

Centrum ligger nära idrotts- och rekreationsplats vilket medför att 
centrumområde utgör ett attraktivt läge både till bostäder och 
lokaler av olika slag. Trots allt är det svårt för mindre butiker att 
överleva i utkanten av externhandel eller större städer än Torsås 
(Kalmar/Karlskrona) vilket bekräftades i förgående kapitel 4.1. 
Förslagsdiskussion.  
 
Med en funktionsblandning i ett område som förespråkades av 
Gehl (2010) tillkommer även olika slags aktiviteter, såsom 
nödvändiga när människor gå till arbete eller bor i området, men 
även de valbara aktiviteter tar sin plats när människor handlar eller 
tar en kaffepaus, vilket skapar rörelse inom samma område. (Gehl, 
2010) Att skapa mötesplatser är dock inte alltid fråga om att bygga 
nytt. Det kan vara att se och ta till vara den potential som finns på 
en plats som utgör magnet, som drar mycket folk, men som inte 
fungerar som mötesplats socialt eftersom stadsrummen inte är 
utformade för ett urbant liv. (Arnstberg&Bergström 2010)  
 
Som nämndes innan var inte arbetes mål att visa konkreta, mätbara  
områden, däremot en generell bild skapas där blandning av olika 
funktioner visas för att se vilka förutsättningar och möjligheter 
finns på den valda området dvs. Torsås centrumområde. (bild 15, 
Funktioner) 
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(bild 15) Funktioner 
 

TECKENFÖRKLARING 
Kontor/verksamheter/affärer i bottenvåning och bostäder ovan 
Kontor och verksamheter 
Kontor, verksamheter (nya affärslokaler) 
Möjlig bebyggelse vid en utbyggnad av området 
(förskola,äldrebostäder, bostäder eller flerbostadshus) 

4.1.4.  FÖRBÄTTRING AV UTEMILJÖ 
 
Att skapa mötesplatser betyder inte att bygga nytt. Det viktigaste är 
att se och ta till vara den potential som finns på en plats som utgör 
magnet. Här menas; folk dras dit där de kan skapa umgänge men 
som inte fungerar som mötesplats socialt eftersom stadsrummen 
inte är utformade för ett urbant liv, de vanligaste magneter är 
handeln. Handel kan öka värdet för staden, genom koncentration 
av flöden som ger underlag för en inblandning av service och 
restauranger, genom skapandet av lugna platser med lite grönska 
och möjlighet för barnens lek. (Arnsberg & Bergström, 2010, s.257) 
Den avgränsade geografiska området bl.a. Torsås centrum är för 
litet att anlägga ett större torg eller park. Som nämndes ovan 
mötesplatser i anslutning till de centrala kvarter i området kan 
uppfylla liknande krav som torg eller park, Gehl (2010) förespråkar 
ett samlat rum men en intimitet från angränsade bebyggelse, 
lättillgänglig och inbjudande rum.  
 
Därefter nämns integration som ett viktigt aspekt, vilket är av stor 
vikt när fler kulturer samlas i ett samlat rum. Eftersom arbetets 
uppgift inte är att planera nytt eller göra om centrumområdet helt 
så anges ingen konkret/exakt placering av mindre stadsrummen. 
Sådan/-a rum bör förslagsvis planeras där människor brukar samlas 
eller kan tänka sig söka till, siktlinjer förespråkas eftersom de har 
ett tydligt riktning.  
 
En blandad och livfull stad medverkar till trygghet. Ett stadsdel eller 
ett område där människor bor och arbetar skapar ett naturligt rum 
där människor vistas stora delar av dygnet såsom gata eller park, 
bidrar till trygghet. Det som är av stor betydelse är placering och 
utformning av offentliga platser samt gaturummets belysning. 
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(Trafik för en attraktiv stad, 2004) Ny planerad bebyggelse i 
anslutning till områdets södra del av Allfargatan/Torshammar 
idrottsplats kan nya rum skapas som i sin tur kan locka nya 
människor till service, handel eller verksamheter (redan planlagda 
områden enligt Torsås ÖP, 2010). För att människor ska söka sig till 
service, handel och verksamheter bör dessa offentliga rum nås 
genom tvärgator från matargatan. Tvärgator behöver i detta fall 
upprustas på bästa sätt, bl.a. vara tydliga och inbjudande för 
områdets besökare, man ”kommer in rakt i rummet”. Sätt att 
planera och utforma miljön mellan husen i staden styr hur vi 
förflyttar oss, var vi vistas, vad vi gör, hur vi känner oss till mods och 
vilka vi möter. Detta är en viktig utgångspunkt i planering av 
staden, påpekar Berntsson (1995). Detta stämmer överens även 
med Andersson (1998) att i en attraktiv stad medborgare bör känna 
sig trygga både dag- och nattetid när de vistas på gator eller torg.  
Utöver offentliga platser i anslutning till matargatans östra del och 
Torshammar idrottsplats, kan liknande platser föreslås även i 
centrumområdet. (bild 16; bild 17, inzoomning)  Platser som kunde 
urskiljas och behöver förbättring ligger precis intill matargatan 
längs hela vägen från södra- till östra entrén. Som exempel den 
offentliga platsen vid Systembolagets och ICA entrén, platsen 
saknar helt umgänges egenskaper, hörnet vid entréerna är mörk,  
saknar trygghets känsla och lockar inte någon till sig. Även 
korsningen där Nygatan korsar Allfargatan, sittplatser vid ICA:s 
övergångsställe med flera saknar besökare och utgör en anonym 
plats idag. (se bild 16, nedan) Dessa områden kan med en enkel 
upprustning ges möjlighet att vara attraktiva och välbesökta vilket 
stämmer överens med Gehls (2010) teori att offentliga rum måste 
utformas väl för att möjliggöra för människor av spontana 
aktiviteter i den offentliga rummet. Även Lynch (1960) är på samma 
spår, otydliga offentliga miljöer (i Lynchanalys så kallade 

stråk/noder) försämrar läsbarheten och orienterbarheten i 
området.  
En annan fenomen som framkom i litteraturen var maktens roll vid 
planering. På 50-talet började man frångå den sammanhållna 
bebyggelsestrukturen. Den blandning av funktioner och den närhet 
till det mesta i staden som kännetecknat svenska småstäder 
försvann på många håll.  Nya stadsdelar hade ingen koppling med 
varandra. Bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter byggdes 
var för sig och på sådan sätt delades städer in i zoner. (Berntsson, 
1995 s. 36) Därför är det viktigt att man ställer krav på bostaden i 
staden som håller grundläggande kvaliteter på ljus, hälsosamma 
material samt att den omges av relevanta stadsrum. Detta för att 
ett stadsrum, ett offentlig rum i en småstad eller dylikt är till för 
befolkningens nytta snarare än en yta som blivit över. Planering av 
utemiljön är viktig, ju tätare folk bor desto mindre ytor finns att 
vistas på utomhus och desto viktigare är planering av de. Makten i 
detta fall har stadsstyre, enligt Andersson (1998) varje individ har 
sin subjektivt bestämda definition av begreppet attraktiv stad. Men 
vilken definition som ska gälla för allmänheten dvs. stadens 
invånare och som stadsstyret har att försöka uppnå är ett politiskt 
val och bestäms i politisk ordning.  
Växande städer har bostadsbrist och i dem är det inte svårt att 
initialt fylla det med nybyggnation. För krympande städer 
tillkommer frågan hur de styrande skall locka folk att flytta tillbaka 
till den stad de lämnat, alternativt locka nya invånare trots 
avfolkningen och det rådande förfallet. I båda fallen gäller det att 
de nya stadsbyggnadsprojekten är livsviktiga för staden, 
förespråkar Arnstberg&Bergström  (2010 s.14)  
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(bild 16) Förslag av Offentliga rum 

TECKENFÖRKLARING 
Potentiella placeringar av offentliga rum 
Stråket visar hur centrumområdet kopplas samman med grönområdet 
och resterande delar av centrum på ett naturligt sätt 

 
 

(bild 17) Förslag av Offentliga rum. (inzoomning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

övergång 
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4.2. FÖRSLAG ILLUSTRATIONSPLAN 
 

Förslagsdiskussion har resulterat ett illustrationsplan, vilket 
presenteras här i det slutliga förslags delen. Här visas även några 
inspirationsbilder vilka kan var till nyttja för att bättre förstå 
författares tankar och idéer. (se bilaga 1, s. 60) Illustrationsplanen 
ger en generell bild/vision av centrumområdet hur det skulle kunna 
se ut, möjligtvis utvecklas i framtiden utefter de faktorer som har 
studerats bl.a. de olika teorier hur man skapar en attraktiv stad.  
 
Torsås centrum kan bli ett attraktiv område, ett område där det 
finns möjlighet att välja mellan många olika funktioner och ett 
område som på ett naturligt sätt kopplas samman med resterande 
delar av Torsås genom grönområdet (Torshammar idrottsplats). De 
olika funktioner som föreslås är bostäder, kontor, handel, 
restauranger och caféer. Att koppla samman grönområdet med 
centrum dvs. förbättra utemiljö längs matargatan (Allfargatan) och 
östra del av centrum, vilket skulle gynna till att ett naturligt stråk 
bildas där människor kan röra sig fritt och känna igen sig hemma i 
området i en miljö som är attraktiv, säker och trygg.  
Karlskronavägen/Kalmarvägen omvandlas inte utan de förblir som 
de är i dagsläget, även Allfargatan förblir som den är bl.a. 
gatubredden eller markbeläggning ändras inte, placering av 
belysning blir detsamma, däremot föreslås effektiv 
energiförbrukning, såsom lågenergi eller LED-lampor. De befintliga 
övergångsställen på gatorna bevaras samt nya tillkommer i form av 
upphöjningar, som gupp eller platå. Nya fickparkeringar planeras 
och de befintliga förstärks, synliggörs och uppmärksammas. Detta 
för att byggnader (där verksamheter, kontor eller mindre affärer 
finns) ska kunna ha korttidsparkeringsplatser för besökare. Den 

befintliga gång- och cykelbanan bevaras längs båda matargatorna, 
det som är nytt är utrustning av bänkar och blomkrukor.  
Byggnaders placering skapar tydliga öppningar till gaturummet dvs. 
till den offentliga rummet.  Nya byggnader föreslås inte, däremot 
renovering eller modernisering av den befintliga bebyggelsen när 
den är möjlig. Viktigt vid renovering är byggnadernas placering i 
förhållande  till siktlinjerna. Här menas både höjden och bredden 
på byggnader därför siktlinjer bevaras och stärks via placering av 
den befintliga bebyggelsen. Bevarandet av siktlinjer stärker stadens 
identitet, ger karaktär samt igenkännande (via stråk) som 
förespråkades av teoretiker Lynch. I dagsläget varierar höjden på 
byggnader, det som föreslås är mer enhetlig byggnadshöjd i 
centrumområdet. Den nuvarande bebyggelsen som nämndes innan 
har en till tre våningar.  
Förslag i detta fall skulle vara följande: bygga och förtäta 
centrumområdet så mycket att höjden på byggnader inte 
överstiger de bakomliggande byggnaders höjd dvs. tre våningar 
samt att karaktären/silhuetten inte påverkas. Undantag skulle vara 
om de bakomliggande byggnader har kontor eller verksamhets 
funktioner (folk vistas där bara ett viss tid) då är det inte av stor vikt 
för att åstadkomma utsikt över centrum eller grönområdena vilket 
skulle förespråkas om det handlade om bostäder.  
De byggnader som föreslås, vid renovering eller ombyggnation är 
tvåvåningshus med restauranger eller handel i bottenvåning och 
bostäder ovanpå längs matargatan (Allfargatan). Bakomliggande 
byggnader kan omvandlas till kontors-, verksamhets- eller 
bostadsändamål. Även, byggnader där handelsverksamheter finns 
idag (ICA och Coop) kan slås ihop, detta föreslås pga. de tomma 
oidentifierbara ytor mellan dessa byggnader. Om dessa ytor slås 
ihop finns det ytligare plats till flertal verksamheter. Vilket i sin tur 
leder till att verksamheter skulle befinna sig under ett och samma 
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tak, rymma fler kunder och gaturummet skulle upplevas som mer 
sammanhängande gentemot hela centrumområdet.  
Nya gator som bildas är bl.a. en gågata nuvarande Nygatan (från 
Allfargatan till Badhusgatan) som är tänkt att fungera som gång- 
och promenadstråk som kopplar ihop centrumområdet med den 
närliggande Torsås ån, vilket är ett populärt promenadmål. Gågatan 
(Nygatan) skulle fungerar även som vindsskyddande gata om en ny 
lekplats eller dylikt skulle anläggas (en stor grönyta bakom Olssons 
klädaffär). Därigenom förvandlas även gatans funktion, från hastig 
bilgata till lugn gågata. En gågata är lämplig för inredning av 
restauranger eller cafeér bl.a. via utökning av affärsverksamheter, 
kan uteservering eller liknande störas ej av biltrafik och buller. 
Förutom anläggning av av en ny gågata föreslås nya aktiviteter 
längs Allfargatan. Förbättring av utemiljö görs via anläggning av fler 
uteserveringsplatser, nya sittbänkar, blomsterarrangemang i krukor 
och installation av belysning i de mörka partierna av gaturummet.  
I områdets östra del är en gång- och cykelväg planerat (Torsås ÖP 
2010), vilket föreslås även av arbetets författare. Gång och 
cykelnätet föreslås även utökas mot Torshammars idrottsplats för 
att koppla samman de två områden (centrum och grön- och 
rekreationsområdet). Sänkning av hastigheten från 50km/h till 
30km/h bidrar till att gaturummet upplevs mer trygg, vilket i sin tur 
är bra för de barn som bor i området om en ny offentlig lekplats 
anläggs eller en ny skola/dagis planeras. Sänkning av hastigheten 
bidrar även till att området upplevs mer trevlig och som nämndes 
innan barn får leka fritt nära matargatan utan att påverkas av buller 
och oljud i en säker och trygg miljö. 
Parkeringsmöjligheter för boende, arbetande och allmänheten  är 
ett stort problem idag, enligt Torsås ÖP 2010. Därför ett mindre 
parkeringshus föreslås direkt bakom ICA och Coop mataffärer i två 
våningar, detta för att Torsås är så pass litet dvs. allt ligger i 

gångavstånd. Därigenom tas inte så stor plats/mark i anspråk och 
utrymme sparas. Parkeringshus skulle rymma dubbelt så mycket 
bilar än i dagsläget.  
Entréerna till Torsås i öster eller i väster, ändras inte i planförslaget, 
däremot området till Torshammars idrottsplats dvs.  
centrumområdets östra del har ett stort potential till en utveckling 
av varierande bebyggelseform.  
 
En kort sammanfattning.  
De två kartor som visades på föregående sidor slås samman i detta 
avsnitt. Här visas bl.a. en illustrationsplan med större eller mindre 
förändringar i Torsås centrum. Därigenom dessa förändringar gäller 
infrastruktur, bebyggelse och placering av offentliga platser i 
området. I planen visas inga större förändringar av gatustrukturen, 
matargator behåller sin nuvarande plats, dock föreslås nya gång- 
och cykelvägar. Det som berör matargatan (Allfargatan) är 
förändringar vid östra entrén i området. Där visas och föredras 
hastighetsdämpande åtgärder i form av gupp/platå eller vägkudde.  
Ny bebyggelse placeras intill Allfargatans  södra del (område med 
ängsmark) mot Torshammar idrottsplats i form av  blandad 
bebyggelsestruktur. Även i fortsättning längs Allfargatan mot väster 
föreslås placeras ny bebyggelse (som genomgått  renovering eller 
ombyggnation av den befintliga bebyggelsen). Parallellt med 
Allfargatan mot idrottsplats placeras ny gång- och cykelbana, detta 
för att koppla samman centrumområdet med rekreationsområdet 
som finns intill idrottsplatsen. Nya promenadstråk placeras; från 
den östra entrén dvs. från rondellen mot idrottsplats och från 
centrumområdet till skogsområdet, vilket i sin tur bildar ett 
naturligt gångstråk runt om hela Torsås. Dessa stråk bör tydliggöras 
med hjälp av belysning, markbeläggning och sittplatser, vilket ökar 
trygghets- och säkerhetskänslan i området. 
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I dagsläget ger Torsås mer intryck av att vara en by än en stad. 
Utifrån Torsås ÖP 2010 anser jag att eventuell ny bebyggelse bör 
anpassas till rådande bebyggelsestruktur och dess differentierade 
karaktär. De byggnader som finns i området bör därför behålla sin 
nuvarande plats och karaktär, däremot förändras deras funktion. 
Det är funktionsblandning som förespråkas såsom verksamheter av 
olika slag, kontor och handel bl.a nu finns alla de i en och samma 
rum. Utseendemässigt föreslås bara renovering eller ombyggnation 
av den befintliga bebyggelsen. De odefinierade rum som har 
skapats mitt i centrum får en annan användning via omplacering av 
nya rum eller så kallade magnetrum (rum som drar till sig 
befolkning).  Dessa magnetrum dvs. offentliga platser planeras 
längs matargatan och delvis berör även de korsade tvärgator. Dessa 
platser kan tänkas lockar mer människor in i omgivande strukturen 
via offentliga rum. Inga nya vägar i området föreslås, 
infrastrukturen med bl.a. tvärgator, parkeringar bibehålls. Däremot 
en bilgata omvandlas till gågata. 
De offentliga rummen i området ska planeras enligt teorierna bl.a. 
offentliga rum ska vara inbjudande, trevliga att vistas i och med 
möjlighet till umgänge, vilket skulle uppnås om mataffärer ICA och 
Coop slås tillsammans.  
Det ska finnas stå- och sittplatser, blomsterkrukor eller 
blomsterrabatter eventuellt skyddsplatser. Det viktigaste med 
dessa offentliga rum är att de är inbjudande, trygga  och känns 
attraktiva. I Förslag, Illustrationslpan (bild 18) visas en helhetsbild, 
(alla fyra kartor har slotts ihopp) dvs. kartan visar mitt förslag på 
hur utemiljö kan/ska förbättras i Torsås.  
Här nedan presenteras några intressanta policies som är tagna från 
olika kommunala översiktsplaner (Stockholm, Flens kommun 
(Hälleforsnäs), Valfridsbo i Torsås kommun, Lomma kommun) och 
fungerar som inspirationsmaterial till detta arbete. 

Övergripande mål för illustrationsplan - Torsås centrum: 
 Förstärka centralortens  identitet 
 Bevara historien  
 Öka tillgänglighet 
 Attraktiva bostäder i attraktiva lägen 
 Ny bebyggelse/ verksamheter 
 Förbättra samspelet  mellan Torsås olika delar 
 Bevara grön- och rekreationsområden 

  



56 
 

(bild 18) Illustrationsplan. Förslag (gjord av Nora Razma) 
 

 
 

promenadstråk                    gupp/platå/vägkudde  
gågata                     belysning  
gång och cykelväg                    sittplatser 
befintliga gator 
möjlig bebyggelse vid utbyggnad 
kontor och verksamheter i bottenvåning bostäder ovan 
nya affärslokaler 
offentliga platser 
parkeringshus 
kontor och verksamheter 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Målet med detta arbete var att med hjälp av teoretiska 
utgångspunkter skapa en teoristyrd illustrationsplan som gynnar till 
att ett område planeras mer attraktiv. Valet av sökord därför 
kändes självklar ”en attraktiv stad”, viket i sin tur ledde till fler 
liknande och av samma betydelse ord såsom, blandstaden, den 
goda staden, den vackra, den livliga staden med mera. Det svåraste 
var att ta fram en konkret definition på begreppet attraktiv stad 
Som nämndes innan så finns olika förklaringar och olika definitioner 
på begreppet attraktiv, det beror vem man frågar eller i vilken 
sammanhang.  
 
Val av teoretiker; det finns många olika författarna som skriver om 
samma ämne dvs. hur man skapar en attraktiv stad. I detta fall 
attraktiva småstäder, orter eller kommuner skulle undersökas, vad 
författarna skriver eller säger om attraktivitet i småstaden. 
Eftersom det visades sig att mestadels (författarna genom olika 
epoker) skriver om attraktivitet i storstäder då var det viktigt att 
leta efter information/författarna som skriver bara om småstäder 
eller om attraktivitet i en stad (varken stor eller liten). I detta fall de 
fyra teoretiker passade bra då deras åsikter om skapandet av en 
attraktiv stad i vissa sammanhang skilde sig eller hade 
gemensamma drag, vilket passade bra i fallet Torsås. Idén var att 
bryta ner fysiska planeringsmetoder (att planera en attraktiv 
storstad) till kommunal nivå, hitta och ta tillvara de metoder som 
passar just arbetets författare och den valda området bl.a Torsås 
centrum. 
 

I den första delen av arbetet togs fram olika definitionsförklaringar 
på begreppet attraktiv stad/småstad och detta togs fram enligt 
vetenskaplig litteratur. I den valda litteraturen sägs att begreppet 
är komplex och svårdefinierad. För att fånga begreppets omfattning 
har en avgränsning gjorts. Den fysiska planeringen valdes som mest 
lämpligast för detta arbete då en illustrations plan skulle tas fram. 
Det som kunde urskiljas efter avgränsningen var att: begreppet 
handlar om den fysiska utformningen, tryggheten, 
funktionsblandningen, sociala möten, stadens karaktär och rum i 
rummet spelar stor vikt. Problemformulering och frågeställningar 
har varit i baktanke under hela arbetets gång, detta för att se till att 
det löper en röd tråd genom texten samt att tappa inte fokus på 
hela arbetet och vad jag ville åstadkomma. (Rienecker 2003) 
Därefter valdes fyra teoretiker vilka behandlar och diskuterar 
begreppet attraktiv stad. 
 
I den andra delen studerades fyra teoretiker bl.a. Arnstberg & 
Bergström, Andersson och Gehl, deras synpunkter därefter 
analyserades och sammanfattades. Slutsatser har varit följande: en 
funktionsblandning i en attraktiv stad förespråkas såsom trevliga 
mötesplatser vilket i sin tur lockar folk att bosätta sig där. Detta 
stämmer överens med Gehls och Arnstbergs & Bergströms teorier, 
där funktionsblandningen är viktig för folk och för staden att växa, 
vilket exempelvis väljs av urbana barnfamiljer då de flyttar till 
attraktiva och barnvänliga miljöer. Andersson i detta fall nämner 
något liknande, enligt honom kallas det ett relationskapital; goda 
relationer mellan människor inom en ort. Vilket kan tolkas följande; 
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dessa relationer upplevs i gaturummet på de offentliga platser där 
funktioner är blandade. 
Med hjälp av dessa teoretiker har en illustrationsplan över Torsås 
centrumområdet skapats. De val som har gjorts är gjorda enligt 
teoretikernas förslag  på hur man bygger en attraktiv stad. 
Illustrationsplan består av enkel funktionsblandning i 
centrumområdet, flera nya offentliga platser som möjliggör social 
umgänge, nya gång- och cykel vägar och promenadstråk har 
planerats.  
Vid planering av gång- och cykelnät i arbetet framkom det ett 
motsägelse mellan teoretikerna och arbetets författare. Gehl  
förespråkade lekplatser i staden där barn kan leka och Andersson 
pratade om tryggheten i staden både dag- och nattetid då de vistas 
på gator eller torg. Dessa påstående strider mot mina personliga 
åsikter, då nuläget i Torsås är följande. Tungtrafik och kollektivtrafik 
passerar förbi dagligen vilket leder till oro om hur säkert är det att 
leka nära huvudgatan. Kommunens förslag att förflytta den tunga 
trafiken är en tids och kostnadsfråga vilket diskuterades inte mera i 
Torsås ÖP2010. Därigenom även förslag om hastighetssänkning 
längs Allfargatan (av detta arbetets författare) löser inte problemet, 
vilket bevisar att en ytligare och mer genomgående utredning 
behövs dvs. hur åstadkomma säkerhet och trygghet i staden.  
 
Den tredje delen bestå av analysdel, där visas de olika analyser som 
har gjorts. De är data från litteratursökningar om Torsås och de är 
olika inventeringsmetoder som visar situationen i dagsläget. 
Exempelvis, insamlade intervjumaterial behandlar och visar tydligt 
vilka egenskaper är viktiga vid val av framtida bostad. Enligt 
intervjupersoner, inventering på plats och analyser är Torsås 
attraktiv ur flera olika synpunkter 

Den fjärde delen handlar om planförslaget bl.a. diskussion om 
illustrationsplanen över Torsås centrum. Illustrationsplan som 
nämndes innan utgår från de valda teoretikerna, därför är 
anmärkningsvärd faktum att det är arbetets författare som har 
gjort dessa val, vilket medverkar att en annan person skulle tolka 
dessa teorier annorlunda. Vilket i sin tur skulle resultera en annan 
planförslag och en annan syn på hur analysresultat tolkas. Därför 
bör detta arbete inte ifrågasättas, detta eftersom arbetets 
författare är väl medveten att en annan resultat är möjlig. Trots att 
illustrationsplanen är övergripande har visa val gjorts och visa 
uteslutits vilket kan upplevas som ett ofullständig plan till en vis 
grad. 
 
Den femte delen, Illustrationsplan. Trots att illustrationsplanen är 
av övergripande karaktär har en viss struktur gjorts. Vissa 
alternativa lösningar har medtagits, vissa uteslutits. Detta 
övervägande förklarades närmare i förslagsdiskussionen. 
Därigenom den mest optimala lösningen har tagits fram, de mest 
lämpligaste strukturerna i en småstad har visats och en 
illustrationsplan under en sammanvägning har skapats. Här menas, 
de fyra kartorna som har slagits samman och som visar den mest 
lämpligaste lösningen för Torsås att bli en attraktiv småstad.  
 
Viktigt att komma ihåg: arbetet tar hänsyn bara till den fysiska 
utformningen; arbetet begränsas till begreppet attraktiv stad; 
framtida möjliga klimatförändringar och dess påverkan på området 
har inte diskuterats heller, även trafik-, säkerhets- och 
handikappvänliga lösningar punktvis har inte redovisats då de skulle 
kunna förverkligas, vilket skulle strida mot detta arbetets syfte.  
Arbetet syftar till att skapa en bild av en attraktiv stad enligt 
vetenskapliga teorier och detta görs med hjälp av fysisk 
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utformning. (Återigen arbetets syfte var: med hjälp av 
vetenskapliga teorier undersöka vad en attraktiv stad är och hur 
kan dessa teorier provas på en småstad, i detta fall Torsås.) 
Denna illustrationsplan har sina starka och svaga sidor som alla 
andra liknande planer vilket är oundvikligt med tanke på att den är 
ett enkelt planförslag. Det positiva med sådan plan är att den är lätt 
läsbar, lätt att orientera sig i och lätt att se planens helhet. Det 
negativa är planens låga detaljeringsgrad vilket kan försvåra syn på 
konkreta detaljer, därigenom positiva eller negativa konsekvenser 
syns tydligt i planförslaget. Det som möjligtvis kan uppfattas som 
negativ i planförslaget (just i detta fall) är ombyggnation av den 
befintliga bebyggelsen, omvandling av en bilgata till gågata, samt 
mark som kan tas i anspråk vid nybyggnation dvs. ängsmark. Trots 
den enkla planförslaget att skapa en attraktiv stad med hjälp av 
fysisk utformning är dessa de faktorer som möjliggör att staden 
uppfattas attraktiv. Detta stämmer överens med de metoder som 
förespråkades av de fyra teoretikerna. Ett genomgående problem 
är att de citerade teoretikerna mest talar om boende och stadsliv i 
större städer. Endast Berntsson fokuserar på små samhällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning. 
Illustrationsplanen har skapats av arbetets författare vilket medger 
att en annan person skulle ha ett annorlunda resultat. Därigenom 
även val av teoretiker, metoder och avgränsningsområde är de 
faktorer som har påverkat illustrationsplans  utseende. Med hjälp 
av fysisk planering kan ett planförslag skapas dvs. den fysiska 
utformningen ger goda förutsättningar för de faktorer och metoder 
som en attraktiv stad bör ha. De metoder som förespråkades av de 
fyra teoretikerna kan användas även på andra område vilket 
bevisar att metoder kan användas i verkligheten. Att först definiera 
begreppet attraktiv stad sedan ta fram teoretiker som har konkreta 
förslag hur man skapar en attraktiv stad betyder eller garanterar 
inte att en sådan stad verkligen  kan skapas. Ett faktum som bör tas 
i åtanke; teoretikerna beskriver oftast större städer än Torsås. Det 
finns flertal faktorer som påverkar skapandet av attraktivitet i en 
stad såsom: större inkomst attraherar många nya bostadssökande, 
möjlighet att utvecklas både för privatpersoner och företag, 
livskvalité och livsstandard mm. Denna illustrationsplan visar 
förslaget av en attraktiv småstad och möjligtvis hur den skulle se ut. 
  



60 
 

Bilaga 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

vänster: 
Valfridsbo i Torsås. 
Inspiration till möjlig 
husbyggnad 
(ängmarksområde). 
  

nedan: Malmö och 
Lomma kommun. 
Inspiration till 
ombyggnation av 
befintlig bebyggelse. 
Handel/service  i 
bottenvåning  och 
bostäder ovan. 
Blomsterarrangemang.  
Foto: Nora Razma 
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6.3. INTERVJUER 

Affärsbiträde, Torsås kommun, Kvinna, 26 år,Elektronisk: 2014-05-17 

Förskollärare, Karlskrona, Kvinna 28 år,Elektronisk: 2014-05-18 

Leg. Optiker, Kristianstad, Kvinna, 28 år,Elektronisk: 2014-05-19 

Personlig tränare, Kalmar, Kvinna, 32 år,Elektronisk: 2014-05-19 

Student, Karlskrona, Man 28 år, Elektronisk: 2014-05-15 


