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Förord 
Kandidatuppsatsen är skriven av Martin Månsson, student på Blekinge 
Tekniska Högskola. Arbetet utgör 15 hp och är ett avslutande moment på 
kandidatprogrammet Fysisk Planering.  
 
Karlskrona den 12 augusti 2013. 
 
Sammanfattning 
Ronneby kommun har år 2009 antagit en ny profil, Den moderna kurorten, 
som ska förtydliga vad kommunen har att erbjuda och vilka mål den sätter 
för framtiden.  
 
Detta arbete syftar till att söka svar på om denna nyantagna profil och vad 
den står för har speglat av sig i kommunens fysiska planering. Detta görs 
genom att söka upp kommunala dokument med uttalade kopplingar till 
denna profil. Profilens betydelse kommer sedan att analyseras för att 
sedan jämföras med fallstudiernas åtgärder. På så sätt kan arbetet hitta 
kopplingar mellan den aktuella fysiska planeringen och kommunens profil 
och därmed avgöra om Den moderna kurorten har satt spår i planeringen. 
 
Arbetet kommer även undersöka fallstudiernas möjlighet, grundat i 
forskning, som fungerande komponenter i Ronneby kommuns 
marknadsföring.  
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1. INTRODUKTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I följande kapitel motiveras arbetets genomförande samt redovisar de 
ramar som arbetet ska hålla sig inom. Dessa ramar utgörs av syftet, 
frågeställningarna samt avgränsningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Var ska du tillbringa din semester? 
Var ska du etablera ditt företag? 
Var ska du bosätta dig? 
 
Städer har mer eller mindre alltid konkurrerat med varandra. Denna 
konkurrens har blivit ännu mer påtaglig städer emellan på det 
internationella planet, då transportalternativen har blivit fler, billigare och 
enklare. Detta ökade konkurrensfenomen städer emellan har blivit ett 
växande fält inom urbanforskningen och även i praktiken, där städer 
börjar inse vikten av att ha ett tydligt ansikte utåt. Man uppmärksammar 
sin omgivning om vad som är unikt för sin stad eller sin kommun, och vad 
man har att erbjuda som ingen annan har. Det är den allmänna åsikten 
om staden eller kommunen som är direkt avgörande om människor vill 
bo, besöka, studera eller investera där. Det är därför viktigt att man 
marknadsför sin kommun på rätt sätt utifrån de kvalitéer som finns.  
Det svåra kan vara att hitta vad som är unikt för kommunen och vad som 
är värt att satsa på. Vissa kommuner marknadsför sig för sin attraktiva 
företagsmiljö, medan andra kommuner marknadsför sig via sitt 
geografiska läge eller för årligen återkommande event. Men oavsett vad 
som marknadsförs så är det den tydliga bilden av kommunen eller staden 
som är viktig och det är denna tydlighet som ökar chansen för att 
potentiella invånare, turister och företag visar intresse (Spjuth, Agneta 
2006, 7). 
 
En tydlig bild kan skapas på ett antal olika sätt. Ett tillvägagångssätt 
är att skapa konkreta visuella inslag som är kopplade till vad man vill 
att staden ska stå för eller vad man vill att människor ska minnas från 
ett besök av staden. Därför har kommunens markanvändning och 
arkitektur en stor betydelse när man marknadsför sin kommun 
(Braiterman, Jared 2011, 81). 
 

Det som kommunen eller staden utger sig för att erbjuda, måste 
också faktiskt erbjudas för att marknadsföringen ska bli lyckosam i 
längden. Den fysiska miljön man utsätts för under ett besök av 
staden eller via en annons i tidningen fungerar som en slags garanti 
för att staden erbjuder det som den lovat (Spjuth, Agneta 2006, 10). 
 
Ronneby är en kommun i södra Sverige som under 1800-talet var 
betraktad som en kurort dit människor från hela landet kom på 
besök. Under 1900-talet har denna prägel gått förlorad tillsammans 
med några av dem institutioner som utgjorde stadens 
hälsoverksamhet. Sedan 2009 har staden aktivt arbetat med att 
återuppliva kurortsbilden av staden och antog detta året profilen 
‘Den moderna kurorten’. Nya satsningar har gjorts och planeras att 
göras för att förtydliga kommunens utbud i enlighet med den 
nyantagna profilen. 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING 
Den moderna kurorten är den antagna profilen som ska hjälpa 
kommunen med att bygga upp dess varumärke. Satsningarna som är 
gjorda utges alla för att ha en sak gemensamt - att göra omgivningen 
medveten om kommunens satsningar på välbefinnande och hälsa. 
Ronnebys historiska kvalité som kurort och de fysiska efterlämningar som 
perioden gav kommunen ska stå i centrum och lägga grunden för både 
det befintliga och det nya som planeras i kommunen. 
 
Kommunen har idag vidtagit och planerat flera praktiska åtgärder samt 
tagit fram dokument som är vägledande för kommande planer och 
projekt så att dessa på ett tydligt sätt utförs i enlighet med de mål som 
kommunen har framför sig (Ronneby Kommun, 2013). 
 
Men vilka är då dessa förändringar som gjorts i den fysiska planeringen 
som resultat av profilens framtagande? Är dessa förändringar verkligen i 
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enlighet med profilen? Och hur ser möjligheterna ut för att dessa 
förändringar ska få en roll i kommunens marknadsföring?  
 
1.3 Syfte 
Att undersöka hur kommunens profil skapat förändringar i den fysiska 
planeringen, och för att vidare utreda om denna profil översätts i dessa 
förändringar. Vidare granskas förändringarnas möjlighet till 
marknadsföring av kommunens profil, detta görs utifrån aktuell forskning. 
 
1.4 Frågeställningar 
 

1. Hur har Ronnebys profil skapat förändringar i den fysiska 
planeringen i kommunen? 
 

2. Är dessa förändringar i enlighet med vad profilen står för? 
 

3.  Hur ser dessa förändringars möjlighet ut som en del av 
kommunens marknadsföring? 

 
1.5 AVGRÄNSNING 
Då avhandlingen rör Ronneby kommun och hur de själva arbetar för sin 
egen marknadsföring så kommer det granskade materialet i första hand 
att vara kommunala dokument. Kommunala dokument som är 
publicerade innan kommunen antog sin profil kommer inte granskas 
såvida inga referenser till dessa äldre dokument uppges i de aktuella 
dokumenten. Detta då det intressanta är vad som hänt efter det att 
profilen blev antagen. Dokument och projekt som undersöks ska vara 
kopplade till kommunens profil ‘Den moderna kurorten’. 
 
De kontaktpersoner jag använder mig av ska vara representanter för 
kommunens plan- och byggavdelning eller på något sätt arbeta med 
utvecklingen av ‘Den moderna kurorten’. 
Eftersom en del av frågeställningen är att ta reda på hur Ronnebys profil 
har påverkat kommunens planering så gäller det att identifiera 

vilka dessa planeringsdokument är. Intressanta dokument måste därför 
uppfylla minst ett av nedanstående kriterier: 
 
• Materialet har skriftliga kopplingar till kommunens profil. 
• Materialet är hänvisat till, av kommunens anställda. 
• Materialet är inte skriftligt kopplat till profilen, men dess innehåll 
omnämns i material som uppnår ett av de tidigare kriterierna.  
 
För att svara på den andra frågeställningen "Är dessa förändringar i 
enlighet med vad profilen står för?'', så krävs det att dokumenten 
behandlar en definierad yta som kan undersökas. Vidare krävs det att det 
inom denna yta finns, eller planeras att finnas, en förändring. För att 
materialet ska kunna analyseras på ett behändigt sätt så måste därför de, 
utifrån de föregående kriterierna kvalificerade dokumenten, skildra 
samtliga punkter: 
 
• Dokumenten måste skildra en definierad geografisk yta. 
• Dokumenten måste skildra en åtgärd eller en vilja att genomföra en 
åtgärd. 
 
Den forskning som används kan inte avgränsas till att passa in på mindre 
orter såsom Ronneby kommun, detta då det saknas tillräcklig forskning 
om marknadsföring för mindre städer. Det valda forskningsmaterialet 
kommer istället att väljas ut efter hur generaliserbar forskningen uppger 
sig för att vara. Denna begränsning tas om hänsyn under arbetets gång. 
 
Materialavgränsningen och fallstudieidentifiering kommer att göras med 
hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. 
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1.6 DISPOSITION 
 
I Kapitel 1 – Introduktion behandlas arbetets problembeskrivning, 
arbetets syfte och frågeställning presenteras. Vidare behandlas 
även arbetets avgränsning. 
 
I Kapitel 2 – Metod görs en redogörelse av de metoder som valts för att 
få fram de resultat och analyser som driver arbetet framåt. Även 
metodernas roll och följd under arbetet redogörs. 
 
I Kapitel 3 - Forskningsöversikt presenteras och sammanfattas 
aktuell forskning. En diskussion hålls om vilken forskning som ska vara 
utgångspunkt för arbetet och varför. 
 
I Kapitel 4 – Forskning och begrepp redovisas den forskning som 
valts ut för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. Denna 
forskning kommer att appliceras på fallstudierna som behandlas i kapitel 
5. Forskningsredovisningen följs av begreppsförklaringar.   
 
I Kapitel 5 – Analys och resultat identifieras arbetets fallstudier och 
dess närvaro i planeringen innan kommunens profilering. I denna del 
undersöks också definitionen av kommunens profil och jämför denna med 
fallstudiernas åtgärder för att hitta samband och enhetligheten mellan 
dessa. Vidare appliceras den utvalda forskningen på fallstudierna för att 
granska deras möjlighet som fungerande komponenter i kommunens 
marknadsföring. 
 
I Kapitel 6 – Diskussion sammanställs resultaten och 
frågeställningarna besvaras. 
 
I Kapitel 7 – Avslutning tackas de som gjort arbetet möjligt. 
 
I Kapitel 8 – Källor presenteras arbetets källförteckning. 
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2. METOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I följande kapitel presenteras och kritiseras de metoder som kommer att 
användas under arbetet. Även metodernas roller framgår. 
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2.1 Kvantitativ innehållsanalys av kommunala dokument 
Innehållsanalysen avgränsas till de för avhandlingen relevanta kommunala 
dokument som är direkt kopplade till ‘Den moderna kurorten’ och har ett 
samband med fysisk planering. Om direkta kopplingar mellan ‘Den 
moderna kurorten’ och ett planeringsprojekt inte anges i ett dokument, 
men ändå rekommenderas av en intervjuperson, så är, trots de tidigare 
kriterierna för dokumentstudien, det hänvisade dokumentet relevant. 
Vidare är det de avsnitt i dokumenten som visar på ett tydligt samband 
mellan den fysiska planeringen och Ronnebys profil som kommer att 
studeras. Det som kommer ligga till grund för dokumentstudien är en 
innehållsanalys av kommunala dokument. Analysen görs enligt de 
specificerade kriterierna som redovisas i avgränsningen.  
 
Innehållsanalysen är en metod som låter forskaren analysera 
dokumentens innehåll och kvantifiera detta. Innehållet kvantifieras 
genom att begränsa texturvalet i ett dokument och söka igenom den 
avgränsade texten med hjälp av nyckelord som associeras med 
avhandlingens tema (Denscombe, Martyn 2009, 307). I mitt fall sker detta 
urval med utgång ur den uttalade kopplingen mellan dokument och 
kommunens profil. Denna process utgör innehållsanalysen. 
 
Innehållsanalysen ska även avslöja vad som är relevant, hur saker 
prioriteras och hur de värderas i ett textavsnitt. I den här avhandlingen 
kommer det främst att handla om vilka planhandlingar som uppges, och 
hur ofta de upprepas i kontexten av kommunens profil. Deras frekvens 
bestämmer tillsammans med de tidigare kriterierna deras relevans för 
arbetet.  
 
Målet med innehållsanalysen är slutligen att förse arbetet med fallstudier 
- det är på dessa fallstudier som de senare metoderna och forskningen 
kommer att appliceras. 
 

Fördelar 
Styrkan med innehållsanalysen är att det är en enkel process 
som kvantifierar ett innehåll. Då metoden är så tydlig så kan den enkelt 
kontrolleras eller upprepas av andra forskare, vilket ger metoden 
en transparant egenskap. För att denna transparens ska vara optimal 
så är en uppställning och tydliggörande av de valda kategorierna och 
nyckelorden viktig. I mitt fall så är dokumenten främst producerade 
och publicerade av kommunen, vilket ökar tillgängligheten för andra 
forskare att granska avhandlingens källor då dessa kan hämtas enkelt 
och kostnadsfritt (Denscombe, Martyn 2009, 316). 
 
Nackdelar 
Den huvudsakliga begränsningen är den inbyggda tendensen att lyfta 
textelement och deras betydelse från den ursprungliga kontexten liksom 
författarens intentioner och underförstådda meningar. Ju mer en 
text bygger på subtila och invecklade innebörder desto mindre värde 
får analysen. Min dokumentstudie kommer däremot att i största grad 
hantera kommunala plan- och visionsdokument där kontexten eller 
underliggande budskap inte ska förekomma. Därför är inte denna 
begränsning till något större problem för min avhandling (Denscombe, 
Martyn 2009, 308). De analyserade dokumentens trovärdighet 
måste beaktas för att resultatet ska bli tillförlitligt och användbart i 
en avhandling (Denscombe, Martyn 2009, 316). De kommunala 
planhandlingarna som ligger till grund för dokumentstudien anser jag vara 
trovärdiga, just för att det rör sig om kommunala dokument. 
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2.2 Fallstudie 
En fallstudie är en metod som fokuserar på en eller flera förekomster av 
ett särskilt fenomen vars avsikt är att tillhandahålla en djupgående 
redogörelse för händelser, förhållanden och erfarenheter som 
förekommer i detta specifika fall. För denna avhandlingen betyder detta 
att fallstudien fokuserar på de genomförda eller planerade fysiska 
åtgärderna i de områden som framkommit av innehållsanalysen. Det som 
är karaktäristiskt för en fallstudie är studiens djup, snarare än dess bredd. 
Det är relationer och processer som är det viktiga snarare än resultat av 
slutprodukter. 
 
Det handlar också om en hantering av verkliga och naturliga miljöer 
snarare än konstlade situationer. En fallstudie lämpar sig bäst för den 
forskning som har bestämda inramningar. Denna avhandling kommer 
att behandla områden som är tydligt avgränsade och vars planerings ska 
undersökas på djupet, vilket stämmer in på en fallstudies 
användningsområde . 
 
Fallstudien måste väljas med utgångspunkt i deras relevans för de 
praktiska problem eller de teoretiska frågor som undersöks (Denscombe, 
Martyn 2009, 59). När ett fall väljs ut att undersökas så ska detta beslut 
grundas på definierade attribut - attribut, som vad gäller detta arbete, 
framgår av innehållsanalysen och arbetets avgränsning. 
 
Fördelar 
Den stora fördelen som fallstudier möjliggör är att inriktningen på en eller 
få enheter ger forskaren en möjlighet att studera det subtila och 
komplexa i varje fall. Man kan hantera förhållanden och sociala processer 
på ett sätt som andra metoder inte alltid tillåter. Fallstudien möjliggör en 
användning av flera olika forskningsmetoder som ska undersöka den 
komplicerade verkligheten i det specifika fallet. I detta arbetet 
kombineras fallstudien med kvalitativa analysera och en 
inventeringsmetod.   

 
En annan fördel är att man kan använda sig av en rad olika typer av 
källor, där min presenterade forskning, dokument och intervjuer tillåts 
samspela inom samma studie. Ett ändamål med fallstudier är att de i 
första hand handlar om att undersöka fenomen som uppträder och inte 
nödvändigtvis ska mynna ut i att forskaren ska kliva in och kontrollera 
eller förändra dess omständigheter. Fallstudier är även lämpliga för 
forskning som vill pröva eller bygga teorier utifrån praktiken. Detta är en 
förutsättning för min kvalitativa analys (Denscombe, Martyn 2009, s. 71).. 
 
Nackdelar 
En nackdel med fallstudien är att den är känslig för kritik mot dess 
trovärdighet och generaliserbarhet. Vill man uppnå en generalisering 
av sina resultat så är det viktigt att forskaren är noga med att förhindra 
misstankar och öppet förklara i vilken utsträckning fallet liknar 
eller kontrasterar mot andra möjliga fall. En annan nackdel är att 
fallstudier ofta producerar kvalitativa, alltså inte mätbara, data. Detta 
då fallstudier ofta bygger på tolkade eller kvalitativa data. Fallstudien 
är därför enligt många godkänd som en deskriptiv förklaringsmetod 
av en situation men är olämplig för analyser eller utvärderingar. En 
deskriptiv förklaring är ett av mina mål med avhandlingen. Denscombe 
nämner att kritik riktat mot användningen av fallstudie som 
analysmetod inte alltid är berättigad. Men då arbetet inte söker att skapa 
generaliserbara teorier så är spelar dessa nackdelar en mindre roll för 
arbetet. 
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2.3 Kvalitativ innehållsanalys som del av fallstudien 
På grund av fallstudiernas olika karaktär vad gäller källmaterial och data 
så är en kvalitativ analys den metod som kan hantera samtliga fall på ett 
samlande sätt. Källmaterialet för de olika fallstudierna skiljer sig åt på det 
sätt att fallstudiernas respektive planhandlingar förmedlar sina mål och 
genomföranden i både text- och bildform. Den kvalitativa analysen är en 
metod som kan hantera kvalitativ data i form av text och bild 
(Denscombe, Martyn 2009, 367). Det framgår enligt ovanstående punkter 
att arbetes analys kommer att täcka samtliga medium.  
 
Forskarens roll i den kvalitativa analysen är att producera mening ur 
rådata. Detta görs genom att noggrant läsa igenom eller granska 
materialet för att kunna konkretisera vad som förmedlas. Detta 
konkretiserandet görs genom att identifiera samlingsbegrepp eller 
kategorier. När varje fallstudie har granskats och samlingsbegrepp 
identifierats, så ska dessa samlingsbegrepp jämföras med varandra för att 
på så vis hitta kopplingar mellan materialen (Denscombe, Martyn 2009, 
373). 
 
Kvalitativ analys används vanligtvis för att hitta samband mellan samtliga 
materialstudier (Denscombe, Martyn 2009, 374). Men i detta arbete krävs 
det en hierarki för sambandsfinnandet. Som tidigare framgått så är det 
inte sambanden mellan fallstudierna som nödvändigtvis är intressanta, 
utan deras individuella samband till 'den moderna kurorten'. För att 
utvärdera fallstudiernas möjlighet till representation av kommunens 
profil, enligt andra frågeställningen, så krävs det att innehållet i 
dokumenten för respektive fallstudie jämförs med det övergripande 
innehållet av kommunens profilbeskrivning. Detta jämförande kommer 
att möjliggöra en utvärdering om fallstudiernas genomförda eller 
planerade åtgärder är enhetlig med kommunens profil.  
 
 
 

Den kvalitativa analysprocessen i detta arbete kommer med allt i åtanke 
att följa 3 steg: 
 

1. Analys av profilbeskrivning - För att identifiera vad profilen 
står för.  
 

2. Analys av fallstudier - För att identifiera fallstudiernas 
planerade åtgärder.  

 
3. Jämförelse av respektive fallstudie med profilbeskrivning - 

Resultaten av de två tidigare stegen kommer att jämföras och 
en utvärdering om enhetlighet mellan kommunens profil och 
fallstudierna kan göras. 

 
Denna analys är avgörande för att besvara första frågeställningen. 
Fallstudierna och de kvalificeringskriterier som de har följt är i sig bevis på 
att kommunens profil har inverkan på den fysiska planeringen. Men den 
jämförelse som görs mellan fallstudierna och profilen är avgörande för att 
få reda på storleken av den inverkan som profilen verkligen har på den 
fysiska planeringen. 
 
Denna metod är också det första steget i att besvara arbetets andra 
frågeställning. Genom att bedöma styrkan i den koppling som finns mellan 
kommunens profil och varje fallstudie, så framgår hur hög grad de 
befintliga och planerade åtgärderna är kopplade till kommunens visionära 
mål. Denna grad är i sin tur direkt kopplad till fallstudiernas möjlighet som 
representanter för kommunens profil, som del av besvarandet av tredje 
frågeställningen. 
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Enligt Denscombe (2009) så är det rimligt att de begrepp eller 
formuleringar som utgör en kategori som kan användas till jämförelsen 
överensstämmer med följande kriterier: 
 

 Begrepp eller formuleringar som nämns som betydande. 
 Begrepp eller formuleringar som är återkommande. 

 
Fördelar 
Fördelen med en kvalitativa analys är att det finns en tydlig förankring i 
datamaterialet som överförs till analysen. Detta leder till att de resultat 
som framgår av analysen också är förankrade i verkligheten. Den 
kvalitativa analysen bidrar med möjligheten att hålla en djupgående 
diskussion baserad på ett begränsat och knapphändigt material. Den 
kvalitativa forskningen tillåter också mer än en giltig förklaring, efter 
forskarens tolkningsskicklighet spelar en central roll av metoden. Istället 
för att det måste finnas en korrekt förklaring, så accepterar metoden att 
olika forskare kommer fram till olika slutsatser, trots att metoden är 
densamma (Denscombe, Martyn 2009, 398).  
 
Nackdelar 
Den kvalitativa forskningens inriktning på djupgående diskussioner som 
baseras på knapphändigt material begränsar metoden vad gäller dess 
resultats generaliserbarhet. Detta arbetet siktar däremot inte på att skapa 
en generell teori som är överförbar på till liknande enheter, utan syftar 
endast till att studera de specifika fallstudierna och deras förhållande till 
Ronnebys profil. Forskaren spelar en central roll i metodens resultat, och 
resultaten är starkt styrda av forskarens "jag". Man ska därför inte se 
resultatet som ett upptäckande av fakta, utan som en produkt av 
forskarens tolkning. Detta betyder i sin tur att  forskarens stora betydelse 
för resultatet måste tas om hänsyn och hanteras på ett försiktigt sätt. Den 
kvalitativa forskningen förordar en konkretisering av det undersökta 
materialet i form av skapandet av koder och kategorier som 
sammanfattar dess innehåll (Denscombe, Martyn 2009, 399). Faran med 

denna kodning är att innehållet lyfts ur sin kontext och forskaren kan även 
missa viktigt innehåll som egentligen borde kategoriseras, vilket då kan 
innebära en förlust på viktigt material. Kategoriseringen innebär också att 
det finns en risk att förklaringen, jämförelsen och resultat blir alltför 
förenklat. Då forskaren strävar efter att  identifiera teman i 
datamaterialen och göra allmänna slutsatser efter dessa, så kan det leda 
till att forskaren känner sig tvingad att vara återhållsam och förbise data 
som 'inte passar in'. Komplikationer och inkonsekvenser i materialet kan 
hindra forskaren från att skapa en klar slutsats (Denscombe, Martyn 2009, 
400). 
 
2.4 Inventeringsmetod som del av fallstudien 
Min inventeringsmetod som appliceras på intresseområdena kommer 
att bestå av en analys med lynch-komponenter som kombineras med 
forskning av Hospers (2011) och Braiterman (2011) som introduceras i 
Kapitel 3. Lynchanalysen är ett metodval som passar arbetets omfattning 
och som ger en tillräcklig detaljnivå för att mina slutsatser ska ha en 
grund. Lynchanalysen möjliggör vidare en platsspecifik analys som 
kompletterar den valda forskningen som har en mer generell inriktning. 
Lynchanalysen omnämns vidare av Gert-Jan Hospers som en bra metod 
när man ska identifiera kvalitéer i en stad och utvärdera dess möjligheter 
för varumärkesbyggande. Lynchanalysen och dess koppling till mina 
utgångspunkter i forskningen diskuteras vidare i Kapitel 3. 
 
I en lynchanalys letar man efter de olika element i miljön som tillsammans 
skapar en överskådlig och sammanhängande bild av t.ex en stadsmiljö. 
Kevin Lynch har tagit fram fem grundelement som är nödvändiga för att 
göra en stad läsbar. Det är denna läsbarhet som är den viktigaste visuella 
kvalitén i en stadsbild, enligt Lynch. Stadsbildens läsbarhet, som uppnås 
i ett samspel mellan de olika grundelementen, är det som påverkar den 
allmänna bilden av en stad. Och det är den allmänna bilden som i sin tur 
förmedlar en stads eller kommuns varumärke och har en direktpåverkan 
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Lynchanalysen kommer med detta sagt att fungera som ett mer 
platsspecifikt komplement till den mer generaliserande forskning som 
används i arbetet. 
 
Grundelement 
 
Stråk kan vara en gata, järnväg eller vilken annan kanal som helst 
som folk rör sig längs. 
 
Barriärer utgörs av tydliga avgränsningar i miljön, t.ex floder eller 
gröna områden. 
 
Områden kan vara kvarter eller sektioner i staden som har en distinkt 
karaktär, t.ex ett gammalt kvarter med historisk arkitektur. 
 
Noder är de mötespunkter som finns i staden såsom torg, tågstationer 
eller korsningar. 
 
Landmärken är fysiska objekt som kan användas av besökare och 
invånare som referenspunkt eller orienteringspunkt, t.ex höga torn 
eller utmärkande byggnader. 
 
Samtliga grundelement är intressanta för arbetet och inryms i arbetets 
inventeringsmall. Enligt Gert-Jan Hospers (2011, 31) så är det dock främst 
barriärer och landmärken som utgör de starkaste så kallade image 
carriers av samtliga fem grundelement. Image carriers är de stadselement 
som människor tenderar att ha tydligast minne av efter att ha befunnit sig 
i en miljö, och det är därför barriärer och landmärken som kommer att få 
störst utrymme under inventeringen. Begreppet image carriers behandlas 
vidare i Kapitel 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Forskarrollen 
Vid kvalitativa analyser så anses forskaren vara ett centralt 
mätinstrument och dennes egna erfarenheter, identitet och åsikter 
påverkar vilken data som samlas in, dess resultat och dess tolkning. 
(Denscombe, Martyn 2009, 100) 
 
Eftersom jag själv bott i Ronneby i större delen av mitt liv så har jag 
en förförståelse om staden och kommunen som en utomstående 
forskare inte skulle ha haft. För att jag inte ska gå miste om viktig 
data som beror på mina tidigare egenskaper av kommunen så är det 
viktigt att både jag och mottagaren är medvetna om denna 
bakgrund. Detta medvetande möjliggör också att såväl jag som 
mottagare kan ställa sig kritisk till mina analyser, resultat och 
diskussioner. 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redovisas aktuell forskning. Den forskning som redovisas 
har som gemensamt att de försöker förklara vad som ligger till grund för 
en god marknadsföring av en stad eller kommun. I slutet av kapitlet hålls 
en diskussion om vilken forskning som ska tillämpas under arbetets gång 
och varför. 
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Andrea Insch menar att när städer vill skapa ett starkt varumärke för sin 
urbana miljö och dess kvalitéer så förbises ofta intressenter. Insch (2011) 
menar att en grupp är speciellt bortglömda i varumärkesbyggandet, 
nämligen stadens medborgare. Att underskatta den roll som invånarna 
har i att skapa och förstärka ett varumärke kan underminera de mål och 
intentioner som kommunen har planerat för. Invånarnas attityd och 
användning av staden kan influera den uppfattning som turister får av sin 
vistelse på olika platser. Insch (2011) menar att de olika grupper som 
utgör stadens invånare är intresserade av att bevara och förbättra olika 
aspekter av staden vilket gör den till en livskraftig plats att vistas och bo 
på. Stadens besökare sprider i sin tur vidare deras uppfattning av staden 
genom rekommendationer eller klagomål, och marknadsför på så sätt 
varumärket. Det är också viktigt att låta invånarna vara med i skapandet 
av en profil för staden så att den blir trovärdig och hållbar då den med 
invånarnas hjälp reflekterar stadens verklighet. Kommunens 
varumärkesbyggande ska grundas i att staden är en attraktiv plats att 
besöka eller bo på, utifrån de intryck man får av dagens invånare och 
deras vardag (Insch, Andrea 2011, 14).  
 
John Urry och Gert-Jan Hospers menar att det är den byggda miljön som 
förstärker en stads eller kommuns chanser till en god marknadsföring. 
Urrys (2011) teori The tourist gaze menar att människor i huvudsak 
besöker städer för att titta på signs; de letar efter de element i den 
urbana miljön som de känner igen från foton, till exempel Eiffeltornet i 
Paris. För att marknadsföra staden så krävs det att man väljer ut 
fotogeniska signs i staden och reproducerar dessa signs i bilder via 
mediekanaler såsom hemsidor och tidningar. Signs kan utgöras av tre 
element; Den byggda miljön, återkommande händelser och kända 
personligheter. Exempel på dessa är en skyskrapa, en festival eller en 
koppling till en välkänd arkitekt. Urry (2011) menar att denna teorin kan 
förklara den så kallade "Matthew effekten" hos turistmagneter såsom 
Venedig och Amsterdam: dessa städer har en stark imageability som 
redan är uppmärksammade av allmänheten, vilket attraherar ännu fler 

besökare till städerna - de är kända för att vara kända. Även om det är 
viktigt att introducera dessa signs i staden så får man samtidigt inte 
överbelasta den. Slutsatsen av Urrys teori är att om man vill skapa en 
lyckosam marknadsföring så ska man bokstavligt talat bygga bilder av 
staden (Hospers, Gert-Jan 2011, 33). 
 
Richard Florida menar att den grundläggande ekonomiska resursen för 
städer är mänsklig kreativitet. Det är i staden som plats där mänsklig 
kreativitet skapas och omvandlas till ekonomiska värden. Historiskt sett så 
har platsens resurser, såsom bördig jord eller råvaror, varit grunden för en 
stads välstånd. Idag gäller inte detta länge, utan det är de kreativa 
människorna och rörliga människor som istället utgör platsers resurser. 
Dessa kreativa människor har egenskaper såsom att vara mobila, 
karriärsträvande och bidragande till tillväxt i olika områden. Dessa 
människors kan ha yrken såsom artister, designers och arkitekter. Kreativa 
människor söker sig till en miljö som är attraktiv och som inspirerar och 
passar deras livsstil. Florida menar att teknologi, talang och tolerans ska 
vara de tre stora utgångspunkterna om man vill bygga upp stadens 
varumärke (Florida, Richard 2006). 
 
Sicco van Gelder menar att för att en stads marknadsföring ska vara 
effektiv så måste profilen representeras av alla stadens nyckelintressenter 
och måste vara livskraftig och relevant över tiden. Detta kan endast 
åstadkommas då olika företag och institutioner engagerar sig i profilen. 
De som involverar sig går från att vara passiva konsumenter av policys och 
beslut till att själva bli producenter av varumärket, vilka bättre kan 
handskas sina områdens problem och forma dess framtid. En slags 
decentralisering av varumärkesbyggandet som leder till att mer 
verklighetsbaserade och tidsflexibla beslut kan tas. Det är viktigt att de 
engagerade intressenterna går ihop och formar partnerskap. Detta 
formella och även informella organ, bestående av intressenter, skapar 
generella målsättningar och leder implementeringen av dessa för sina 
respektive områden och företag. De olika intressenterna har förmodligen 
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olika intentioner och beslutsprocesser för att få saker gjorda - men ska 
tillsammans på nya innovativa sätt komma överens om hur stadens 
framtid ska formas (Gelder, Sicco 2011, 36-43). 
 
Jared Braiterman menar att unika gröna ytor är starka lokala resurser. 
Och deras marknadsföringsmöjligheter växer i takt med människornas 
medvetande och vilja om att leva ett hälsosamt liv. Att återta övergivna 
och underanvända resurser möjliggör skapandet av nya gröna ytor som 
låter människor och natur mötas. Städer kan dra nytta av sitt historiska 
arv och unika resurser för att skapa en balans mellan den naturliga och 
byggda miljön. Genom att planera för en ökning av grönytor i samband 
med nya allmänna platser gör staden mer levande och attraktiv för 
företag, invånare och besökare. Braiterman (2011) menar att "vi går in i 
en ny era där stadslivet kopplas till den naturliga världen". Denna nya era, 
eller trend, gör det möjligt för grönytor i sig att bidra till en kommuns 
förbättrade marknadsföring. En grön kommun kan konkurrera med andra 
kommuner om mänsklig hälsa, livskvalité och innovationer inom 
miljöhantering. 
 
Braiterman menar att naturen som ligger till grund för god 
marknadsföring har funnits där hela tiden - det gäller bara att hitta 
tillbaka till den igen (Braiterman, Jared 2011, 81). 
 
Val av forskning 
De olika teorier som presenterats säger inte direkt emot varandra, utan 
erbjuder istället olika aspekter av hur varumärken kan skapa god 
marknadsföring. Under arbetet kommer två av dessa teorier att 
behandlas och fungera som utgångspunkter vid analysen. Genom att välja 
ut artiklar, istället för att använda alla, möjliggör tolkningar utifrån en 
samlad verklighet istället för flera olika, vilket i sådana fall inte skulle få 
plats inom ramen för arbetet. valet är helt beroende på arbetets syfte och 
frågeställningar. 
 

Arbetets syfte är att klarlägga hur kommunens fysiska planering stämmer 
överrens med Den moderna kurorten, samt hur fallstudiernas åtgärder 
kan bidra till profilens marknadsförande.  
 
Det framgår alltså att arbetet främst söker svar på hur den byggda miljön 
kan påverka kommuners marknadsföring. Hospers (2011) version av the 
tourist gaze, som behandlar den fysiska miljön och dess betydelse för 
varumärkesbyggande kommer därför att användas för att utvärdera 
fallstudiernas möjligheter som komponenter i Ronnebys marknadsföring.  
Ronnebys profil står för hållbarhet för människor, samhälle och natur 
(5.1). Och då endast Braiterman tar upp hållbarhet som ett sätt att 
marknadsföra en kommun eller stad på, så kommer hans forskningsartikel 
användas för att identifiera kvalitéer i de olika fallstudierna. 
 
Det är alltså Hospers the tourist gaze och Braitermans green new spaces 
som kommer att användas som vetenskapliga referenser under arbetet. 
Dessa forskningsartiklar presenteras vidare i kapitel 5. 
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4. Teoretisk ram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras den forskning som valts ut att ligga till grund 
för arbetets inventeringar och analyser.  
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5. Teoretisk ram 
 
För att själv förstå de kvalitéer som kommunen har identifierat, och för 
att jämföra dessa kvalitéer med vad aktuell forskning säger så har jag valt 
ut två forskningsartiklar som är relevanta för fallet ‘Den moderna 
kurorten’. Jag kommer i detta kapitel att beskriva dessa två teoretiska 
utgångspunkter. Då avhandlingens syfte är att hitta samband mellan 
Ronnebys profil och kommunens fysiska planeringen, samt den fysiska 
planeringens möjlighet till användning inom marknadsföringen, så utgår 
jag ifrån forskning som har sitt fokus på hur den byggda och visuella 
miljön bidrar till städers marknadsföring. De forskningsartiklar som 
används under arbetet är the tourist gaze och new green spaces. 
 
4.1 The tourist gaze 
 
The tourist gaze är en teori som först publicerades år 1990 av den 
brittiske sociologen John Urry. Teorin söker förklaring på varför människor 
väljer att resa till specifika platser. Urry argumenterar för att turister 
strävar efter att besöka platser för att få visuella intryck som de inte är 
vana vid att se i sin vardag. Urry menar att den huvudsakliga aktiviteten 
som turister ägnar sig åt är som han själv uttrycker det; “Gazing at signs”. 
Där man främst kollar på en plats huvuddrag såsom en känd katedral eller 
ett vackert landskap (Urry, John 2011). Gert-Jan Hospers (2011, 28) 
sammanfattar Urrys teori ur ett varumärkesperspektiv. 
 
Hospers exemplifierar Urrys teori med hur turister i New York gärna vill 
se kända visuella inslag såsom frihetsgudinnan och wall street. Som 
turist så letar man efter platser som stadens invånare vanligtvis inte 
är intresserade av - man antar The tourist gaze. 
 
Hospers menar även att de element turister letar efter är starkt 
förknippade med vilket samhälle och sociala kretsar du tillhör. Till skillnad 
från européer så föredrar kinesiska turister Frankfurts skyskrapor framför 

de antika efterlämningarna i Rom. Vad som definierar en sevärdhet 
är ett resultat av manipulation från olika medier (Hospers, Gert-Jan 
28). Urry (2011) menar att likväl turister som platsen i sig manipuleras 
av medians signaler. Urrys exempel på detta är när en turist ser 
två människor kyssas i Paris, så bevittnar dem inte bara en kyss, utan 
en ‘tidlös romans i Paris’ - då Paris i sociala- och mediesammanhang 
ofta får en romantisk prägel på sig. 
 
Gert-Jan Hospers (2011, 29) nämner i samband med Urrys teori, 
the tourist gaze, begreppet Image carriers. Image carriers är de objekt 
eller 'signs' som skapar ett tourist gaze hos turister. En image carrier 
kan vara i princip vad som helst som folk inte är vana vid att stöta på i 
sin vardag - både i skala, mening och uppfattning. Hospers identifierar 
tre kategorier av image carriers, dessa är; 
 

 Den byggda miljön, t.ex frihetsgudinnan. 
 Kännemärken, t.ex återkommande festival. 
 Hallmark events och kända personligheter, t.ex olympiska spelen.  

 
Den första kategorin, den byggda miljön, är den som är mest intressant 
för denna avhandlingen som lägger fokus på det fysiska, både bebyggda 
och naturliga. 
 
En stad kan förstärka sina image carriers genom att anknyta dem till att 
bl.a ha spelat en viktig roll genom historien. Som exempel så finns städer 
runtom i världen vars byggnadsverk eller miljö man knyter samman med 
en historisk era. Hospers (2011, 34) ger exempel som Aten (antiken), Riga 
(Hansa- tiden) och Berlin (Kalla kriget). Image carriers kan också knyta an 
till stadens unika utbud och även på så vis förstärkas. 
 
Hospers (2011, 35) menar att alla städer har en chans att marknadsföra 
sin stad genom the tourist gaze och image carriers. Det gäller att 
identifiera, spåra eller konstruera image carriers som hjälper en stadsbild 
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att växa fram utan att man överbelastar den. Om en stad vill skapa en 
starkare och tydligare varumärke så ska man bokstavligt talat bygga bilder 
av staden. När man utvärderar en plats möjlighet för 
varumärkesbyggande, så kallar man detta för att undersöka en plats 
imageability - alltså platsens möjlighet som användning för stadens eller 
kommunens marknadsföring. 
 
För att besvara arbetets tredje frågeställning så kommer fallstudierna att 
genomgå en undersökning av dess imageability. Men för att utvärdera 
'Den moderna kurortens' imageability, så måste vi förstå värdena för de 
element som planeras. Då 'Den moderna kurorten' står för hållbarhet, 
vilket framgår i Kapitel 5, så används Braitermans forskningsartikel New 
green spaces under arbetet. New green spaces förklarar vilka element 
eller åtgärder en plats måste ha eller genomgå för att fungera i en 
marknadsföring där staden vill framstå som hållbar. 
 
4.2 New Green Spaces 
New green spaces är en artikel skriven av Jared Braiterman. Artikeln 
handlar om hur man kan gå till väga för att skapa ett varumärke med hjälp 
av stadsbilden där fokus ligger på att skapa bilden av en välmående stad, 
något som har starka kopplingar till målen för ‘Den moderna kurorten’. 
 
Länge har städernas arbetare bott i städers utkant eller i dess förorter för 
att kombinera närheten till arbete med närhet till naturen. Men idag, när 
vårt medvetande om klimatförändringar ökar, så kan vi se hur människor 
istället söker sig till stadskärnan för att vara nära arbetstillfällen, 
kulturaktiviteter, handel och utbildning. Denna nya trend nöjer sig inte 
med uppdelningen av stad och natur, arbets- och bostadsområden, 
handels- och produktionsområden, privata och allmänna resurser. Natur 
och stad kan inte längre separeras, utan ska finnas tillsammans. 
Braiterman beskriver hur en stad eller kommun på olika sätt kan 
marknadsföra sig själv som hälsosam ur ett fysisk planeringsperspektiv 
genom att återinföra grönska in i staden (Braiterman, Jared 2011, 71). 

Vägarnas roll i den hälsosamma staden 
I sin artikel skriver Braiterman att upp till 25% av en stads yta är 
belagd med asfalt som i huvudsak är bestående av vägar och parkeringar. 
Generellt sett så har varje stad mer vägutrymme än vad den 
har parkutrymme. Dessa stora utrymmen används i huvudsak av 
biltrafik, och framför allt i mindre städer så leder dessa stora ytors 
ensidiga användning till att de är outnyttjade element i staden. För 
att utnyttja stadens vägar på ett bättre och mer mångsidigt sätt så 
anger Braiterman två förrändringar som måste uppfyllas: 
 
1. Reducera användandet av motorfordon och öka tillgängligheten för 
alternativa transportmedel på stadens gator, såsom gång, cykel, 
kollektivtrafik. Med andra ord så ska man göra stadens gator 
mer mångfunktionella. 
 
2. Skapandet av nya mötesplatser i kopplingar till dessa vägar 
där människor kan möta varandra och naturen. 
 
Dessa två förändringar av vägarnas roll i den hälsosamma staden 
kommer att användas i arbetet för att utvärdera hur kommunens 
projekteringar och planer hanterar trafikleder och uppskatta dess kvalité. 
(Braiterman, Jared 2011, 74) 
 
 
Stadens tak och väggars roll i den hälsosamma staden 
Flera städer börjar se potentialen i grönska på tak och väggar för att rena 
luft, minska sommartemperaturen och öka byggnaders isolation. Städers 
ytor är inte begränsade till dess golv, utan dess tak och väggar är ytor som 
också kan användas som grönytor eller odlingslotter. Man pratar om 
‘usable surface area’ när man beskriver stadens användbara ytor. Enligt 
Braiterman så har en byggnads tak och väggar en sammanlagd 
användningsyta som är upp till två till sex gånger större än den yta som 
byggnaden står på. I teorin betyder detta att de hus man bygger inte 
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behöver minska potentiella grönytor, utan istället möjliggöra en ökning av 
det gröna inslaget i staden. Braiterman (2011) menar att grönska inte ska 
vara en specifik destination, utan en konstant upplevelse. Denna 
konstanta exponering av grönska är bara möjlig om stadens golv, tak och 
väggar samarbetar. 
 
Grönskan på takens och väggarnas roll i den hälsosamma staden är 
viktigare i större städer där det råder brist på användbara markytor, än 
vad de är i en mindre stad såsom Ronneby (Braiterman, Jared 2011, 76). 
Med detta i åtanke så kommer arbetet trots allt att granska kommunens 
hantering och planering kring användningsbara ytor då kommunens mål 
trots allt är centrerat kring hälsa. 
 
Vattnets roll i den hälsosamma staden 
Städer som påverkats av industrierans framfart, såsom Ronneby, 
har länge dirigerat industri- och avloppsavfall i hav och vattendrag. I 
flera fall så har städer byggt undan eller gömt det vatten en gång var 
orsaken till stadens själva existens. I Ronnebys fall så var ronnebyån 
stadens motorväg som kopplade samman staden med omgivningens 
resurser och långväga handel. På senare tid så förändras denna 
trend, och städer använder olika tillvägagångssätt för att återge stadens 
vattendrag och hamnar sin hälsa för att integrera dessa i stadens liv. 
Upphöjda vägar och asfalt tas bort från åar och floder för att låta 
dem synas. 
 
Övergivna hamnområden utvecklas till allmänna rekreationsområden 
och öppnar upp sig för invånare och besökare. Gatulandskap och 
upptagningsytor lättar bördan för vattenhantering och höjer 
vattenkvalitén. Det som en gång var asfalt och förorenade områden får 
större användningsområde och högre användarvärde när de ersätts med 
parker, och när fordon ersätts med människor. Friska vattendrag och 
hamnar erbjuder inte bara mänsklig aktivitet, utan förbättrar eller skapar 
en livsmiljö för djur som i sin tur skapar en biologisk mångfald i staden. 

 
Att återställa vattendrag kopplar samman staden med dess region, 
historia och arv. Denna revitalisering av urbana vattendrag kan återigen 
införa ett varierat djurliv och tillhandahålla stadens invånare med 
mat. Dessa åar och hamnar spelar en central roll i stadens 
utformning och är en nyckelindikator för en hälsosam stadsmiljö 
(Braiterman, Jared 2011, 76). Stadens vatten är en viktig del när man 
marknadsför en hälsosam stad. Hanteringen av vattendrag och vattennära 
områden kommer därför att granskas under arbetet. 
 
4.3 Forskningskritik 
Både Hospers version av The Tourist Gaze och Braitermans New Green 
Spaces är teoretiska förklaringsmodeller, och har bäst passform på större 
städer vilket tydligt ses i de stadsexempel som de båda forskarna tar upp i 
sina respektive artiklar.  
 
Hospers imageability är något som tolkas utifrån de grundelement som 
framgår ur analysen med Lynchs komponenter samt deras koppling till 
stadens rötter eller varumärke. Denna definition av begreppet kräver sin 
tolkning, vilket läsaren ska ha i åtanke när arbetets diskussion och resultat 
presenteras. 
 
Braitermans förslag på åtgärder är övergripande och måste även de, 
liksom Lynchs imageability, tolkas och översättas till fallet Den moderna 
kurorten. Även detta ska läsaren ha i åtanke när arbetets diskussion och 
resultat presenteras. 
 
Dessa två teorier har ingen direkt koppling till varandra, och det är okänt 
hur dessa kan samarbeta. Arbetet kommer därför att behandla analyserna 
separat från varandra där varje forskningsutgångspunkt behandlar samma 
planhandlingar fast i olika kontexter. I diskussionen är det däremot 
oundvikligt att resultaten från den kvalitativa analysen, Hospers The 
Tourist Gaze och Braitermans New Green Spaces kommer att tolkas 
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tillsammans för att försöka nå ett slutgiltigt svar på arbetets tre 
frågeställningar. 
 
4.4 Tillvägagångssätt, inventering och forskning 
De områden som tas fram i kapitel 4 är de områden som kommer att 
utgöra arbetets fallstudier. Fallstudierna kommer först att inventeras med 
hjälp av Lynchs komponenter. Målet här är att identifiera fallstudiernas 
bestående element: 
 

 Stråk 
 Områden 
 Knutpunkter 
 Landmärken 
 Barriärer 

 
Där störst fokus läggs på barriärer och landmärken (förklarat i 2.4). 
Lynchanalysen fungerar som ett underlag för att utvärdera fallstudiernas 
imageability (Förklarat i 3.1). Denna utvärdering kommer att möjliggöra 
en uppskattning av platsens möjlighet som en komponent i 
marknadsföringen - deras möjlighet som image carriers.  
 
För att ta reda på fallstudiernas möjlighet som komponenter i 
marknadsföring specifikt för Ronnebys profil så måste vi även identifiera 
vilka kvalitéer som finns och om dessa är enhetliga med profilen. Detta 
görs av Braitermans New Green Spaces. Denna analys kommer att bestå 
av en genomgång av de åtgärder som framgår av fallstudierna som är 
enhetliga med Braitermans; 
 

 Vägarnas roll i den hälsosamma staden 
 Takens och väggarnas roll i den hälsosamma staden 
 Vattnets roll i den hälsosamma staden. 

 
 Genom att följa dessa stegen kan samtliga frågeställningar besvaras. 

4.5 Begreppsförklaring 
I denna avhandling kommer jag att använda mig av tre olika begrepp 
vars betydelse inte är självklar och vilkas samband är viktiga att 
förstå. Dessa begrepp är profil, marknadsföring och varumärke. Inom 
internationell forskning kring hur städer och kommuner marknadsförs 
så används begreppet City branding. Detta är ett begrepp som 
inte har någon etablerad svensk översättning men kan ses som ett 
samlingsbegrepp för de tre begrepp jag här kommer att förklara. 
Anledningen till att jag inte använder mig av det internationellt erkända 
begreppet är för att dess betydelse är för övergripande och att dess 
beståndsdelar har olika egenskaper som jag vill sära på.  
 
Agneta Spjuth (2006) förklarar vilka beståndsdelar ett kommunalt 
varumärke innehåller och begreppsliggör dessa. Ett kommunalt 
varumärke är den bild som marknaden eller målgrupper har av 
kommunen. En kustnära kommun kan förknippas av invånare eller 
besökare med hav och livskvalité, det är då havet och livskvalité som är 
kommunens varumärke. En profil är den bild som kommunen vill 
förmedla, och ska i en lyckad marknadsföring sammanfalla med 
kommunens varumärke. 
 
Kommunal profil?  
En kommun kan välja att anta en profil, något som ofta betyder att man 
antar ett motto eller en logotyp som lyfter upp och förtydligar 
bakomliggande målsättningar och principer. Meningen med en kommunal 
profilering är att man på ett kort och tydligt sätt lyfter fram för 
mottagarna vad kommunen har som är viktigt och unikt. En tydlig 
profilering är idag viktigt och ibland avgörande för en kommuns tillväxt 
och framtida överlevnad. En kommun kan till exempel anta profilen 
‘händelsernas centrum’ för att mena på att det är i denna kommun som 
allting händer (Agneta Spjuth 2006, 10). 
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Kommunal marknadsföring?  
Kommunal marknadsföring är både de medvetna och omedvetna kanaler 
som synliggör kommunen för omvärlden. Men marknadsföring är inte 
enbart reklam. Traditionella annonser, direktreklam, radio och tv är 
oerhört effektiva i vissa sammanhang. Men en kommuns varumärke 
utvecklas lika mycket genom direkta möten med kommunens målgrupper. 
Det är viktigt att dessa möten garanterar eller konfirmerar att 
kommunens profil överensstämmer med dess varumärke. Detta skapar 
ett förtroende till kommunen (Agneta Spjuth 2006, 13). 
 
Kommunalt varumärke?  
En varumärke utgörs av det man förknippar med, eller känner inför 
exempelvis en stad eller kommun. En kommun kan profilera sig som 
‘händelserna centrum’, samtidigt som kommunen i praktiken är känd 
som händelselös. Det är i detta fallet det händelselösa, som man 
känner inför kommunen, som blir kommunens varumärke och prägel, 
oavsett vad kommunens egna profilering utgör kommunen för 
att vara (Agneta Spjuth 2006, 7). Alla kommuner har alltså ett varumärke, 
vare sig de vill det eller inte. Frågan är bara om man väljer att arbeta med 
det (Agneta Spjuth 2006, 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalt varumärkesbyggande 
Håkansson (2006), varumärkesexpert, förklarar att vissa kommuner 
redan har ett etablerat varumärke utan att själva ha skapat en profil. 
Detta innebär att omvärlden redan har någon form av uppfattning 
om kommunen. I dessa fall är det enkelt för en kommun att skapa 
en legitim profil eftersom kommunen kan bygga sin profil på det 
egna redan existerande varumärket, förutsatt att detta varumärke är 
är önskvärt. För andra kommuner som saknar ett existerande varumärke 
är det möjligt att skapa nya varumärken då det inte finns något som 
motverkar den allmänna uppfattningen (Agneta Spjuth 2006, 26). 
 
Håkansson menar att en lyckad profil är en profil som bygger på ett redan 
etablerat varumärke. Eller så skapar man en profil som skapar nya 
kopplingar till något kommunen har och kan erbjuda, ett skapande av ett 
ny varumärke (Agneta Spjuth 2006, 26). 
 
Varumärkesbyggande handlar alltså om att skapa en profil, efter ett 
existerande eller åtråvärt varumärke - samtidigt som man synliggör 
kommunen med marknadsföring. 
 
Dessa begrepp är viktiga, inte minst för att förstå arbetets innehåll, utan 
även för att förstå hur kommunalt varumärkesbyggande fungerar. 
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5. ANALYS OCH 
RESULTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel identifieras och analyseras fallstudierna. Varje analys 
avslutas med en kort diskussion av dess resultat. 
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5.1 Kvantitativ innehållsanalys av kommunala dokument 
 
För att identifiera lämpliga fallstudier till arbetet så ska dels de kriterier 
som presenterades i arbetets avgränsning appliceras, och dels ska en 
kvantitativ innehållsanalys göras för att undersöka kommunens dokument 
och dess relevans för den moderna kurorten. Denna relevans är direkt 
kopplad till om dokumenten är användbara för arbetet. 
 
Dokumentens relevans för arbetet och därmed den moderna kurorten 
bestäms genom att undersöka om eller hur kommunens profil omnämns i 
materialet. Materialet analyseras genom att bestämma om "den moderna 
kurorten" omnämns eller om liknande kontext hanteras. 
 
De sökord som använts i analysen är: 

 Den moderna kurorten 
 Varumärke 
 Profil 

 
"Varumärke" och "profil" samlas under kategorin tillhörande kontext. 
Dessa två sökord återfinns bl.a. i kontexterna: "...att förstärka 
kommunens varumärke..." och "...i enlighet med kommunens profil..."  
 
 

Vidare ska det material som framgått ur den kvantitativa analysen 
genomgå en kvalificeringsprocess vars syfte är att identifiera arbetets 
fallstudier. 
 
Kvalificeringsprocessen är en viktig del att redovisa när man använder sig 
utav kvalitativa metoder och analyser. I detta fallet så är resultatet av 
arbetet helt beroende av vilket material som väljs samt vilka tolkningar 
som görs. Att redovisa kvalificeringsprocessen för materialet bidrar till att 
öka arbetets transparens och möjliggör för läsaren att följa med i 
beslutsprocesserna som tas under arbetets gång (Denscombe, Martyn 
2009, 396) 
 
Materialet som ska behandlas under arbetet väljs ut enligt de kriterier 
som presenteras i avgränsningen (1.5) och innehållsanalysen (2.1). 
Avgränsningen av material sker i två steg, där det första steget innebär att 
materialet ska uppnå minst ett av följande: 
 

 Materialet har skriftliga kopplingar till kommunens profil. 
 Kommunanställda har hänvisat till materialet som en del av 

kommunens profil. 
 Materialet är inte skriftligt kopplat till profilen, men dess innehåll 

omnämns i material som uppnår ett av de två tidigare kriterierna.  
 
De kommunala dokument som svarar för ett av dessa kriterier är: 
Materialbenämning Typ av material Uppfyller 

kriterium 
Vision 2020 Kommunala riktlinjer Punkt 1 
Östra piren Planhandlingar Punkt 1 
LIS-områden Planhandlingar Punkt 1 och 2 
Brunnsparken Informationsblad Punkt 2 och 3 
Gestaltningsprogram Kommunala riktlinjer Punkt 1 
Kvalitetsprogram Kommunala riktlinjer Punkt 1 och 2 
Kilen Planhandlingar Punkt 1 
Den moderna kurorten Webbplats Punkt 1 

Materialbenämning Den moderna kuroten Tillhörande kontext 
Vision 2020 2 1 
Östra Piren 1 2 
LIS-områden 0 1 
Brunnsparken 1 3 
Gestaltningsprogram 4 5 
Kvalitetsprogram 1 0 
Kilen 2 1 
Den moderna kurorten 11 3 
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* Materialbenämning är den term som kommer att användas under arbetets gång vid hänvisning till 
respektive dokument.  
* Det finns fyra typer av material: Kommunala riktlinjer, planhandlingar, informationsblad och 
webbplats.  
 
Vision 2020, Gestaltningsprogram och Kvalitetsprogram är de dokument 
som tillhör materialkategorin kommunala riktlinjer. Detta material 
utmärker sig genom att de redovisar mål och verktyg som kommunen ska 
använda vid t.ex nybyggnation. De mål och verktyg som anges i de 
kommunala riktlinjerna varierar från att vara kommuntäckande till att 
vara geografiskt avgränsade.  
 
Östra piren, LIS-områden och Kilen är de dokument som utgör kategorin 
planhandlingar. Detta är dokument som föreslår specifika åtgärder inom 
ett geografiskt avgränsat område.  
 
Brunnsparken är en förtydligande och förkortande benämning på 
dokumentets originalnamn Ronneby brunnspark - En av Sveriges 
vackraste. Dokumentet utgör ensamt kategorin informationsblad. Denna 
kategorin föreslår varken verktyg, mål eller åtgärd, utan fungerar endast 
som förmedlare av information om området Brunnsparken. 
Den moderna kurorten utgör ensamt kategorin webbplatser. 
Webbplatsen beskriver vad profilen innebär för kommunen. 
 
Samtliga handlingars innehåll och de geografiska lägen som anges är 
intressanta för arbetet då de tyder på en koppling till Den moderna 
kurorten. Men för att besvara om materialens åtgärder och riktlinjer är 
representativa för kommunens profil så måste dokumenten genomgå 
ännu en kvalificeringsprocess. De dokument som är ett resultat av 
kommande process utgör arbetets fallstudier. Materialen som väljs bort 
är fortfarande intressanta vid analysen då de geografiska lägen som 
beskrivs i dessa kan ha en viss inverkan på resultatet. Då fokus ligger på 
fysisk planering och hur den är kopplad till Den moderna kurorten så är 
det viktigt att fallstudierna är geografiskt specifika samt föreslår en åtgärd 
som går att jämföra med vad profilen står för.  

 
För att dokumenten ska klassificeras som fallstudie, så måste samtliga 
kriterier uppfyllas: 
 
• Dokumenten måste skildra en avgränsad geografisk yta. 
• Dokumenten måste skildra en åtgärd eller en vilja att genomföra en 
åtgärd. 
 
Materialbenämning Typ av material 
Östra piren Planhandlingar 
Kilen  Planhandlingar 
 
Samtliga två dokument skildrar en avgränsad geografisk yta, samt 
genomförda eller planerade åtgärder. Dessa två planhandlingar med 
tillhörande dokument kommer att utgöra mina två fallstudier.  
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5.2 Ronnebys planering innan profileringen 
För att kunna besvara arbetets första frågeställning krävs en inblick i hur 
kommunens planarbete såg ut innan profileringen blev officiell. År 2006 
antogs Ronnebys senaste översiktsplan, alltså tre år innan den moderna 
kurorten, som antogs år 2009. Arbetet med en ny översiktsplan har 
påbörjats av kommunen. Denna uppges ha starka kopplingar till den nya 
profilen (Ronneby kommun 2013). Men då den nya översiktsplanen ännu 
inte är antagen så går den heller inte att granska. För att jämföra 
kommunens fysiska planering före och efter profileringen så kommer 
fokus ligga på om översiktsplanen hanterar de fallstudier som identifierats 
i 5.1. Då dessa fallstudier har en redovisad koppling till den moderna 
kurorten, så är det intressant för arbetets första frågeställning att 
undersöka om dessa fallstudier eller de områden de innefattar omnämns i 
kommunens översiktsplan för år 2006 - som i sin tur saknar koppling till 
den moderna kurorten. 

Östra Piren 
Östra Piren nämns inte direkt i Ronnebys aktuella översiktsplan. Det 
område som innefattar Östra Pirens detaljplaneområde är däremot en del 
utav en idéskiss över tänkbar markanvändning för kommunens ytor. Enligt 
idéskissen är det möjligheten att utöka antalet båtplatser som är 
områdets största tillgång.  

Östra Piren och dess område nämns inte vidare i översiktsplanen, och 
övriga dokument rörande dess planläggning är producerade efter 
profilens antagande.  

Kilen 
Kilen är ett område som omnämns kortfattat i Ronnebys aktuella 
översiktsplan. Det är Kilens närhet till stadskärnan och resecentrum som 

är de viktiga aspekterna med områdets planläggning som enligt 
dokumentet ska inrymma både bostäder och verksamheter. Vidare 
beskrivs kortfattat hur kommunen inom Kilens planområde vill minska 
områdets biltrafik genom att stänga av bilvägar för att öka 
förutsättningen för gång- och cykeltrafik till och från resecentrum 
(Ronneby Kommun 2006). 
 
De detaljplanehandlingar och övriga dokument, med undantag av aktuell 
översiktsplan, som är relaterade till Kilens planläggning är alla 
producerade efter det att kommunen antog sin profil. Översiktsplanen är 
det enda dokument där Kilen omnämns innan det att profilen blivit 
antagen.   

 
 
5.3 Kvalitativ analys av profil 
Nedan presenteras en kvalitativ analys av det material som beskriver vad 
den moderna kurorten innebär. Målet med analysen i detta fallet är att 
identifiera de övergripande kategorier som utgör kommunens profil. 
Dessa kategorier kommer att jämföras med tolkningen av fallstudiernas 
material, och på så vis belyser arbetet styrkan eller svagheten av 
sambanden mellan fallstudierna och kommunens profil.     
 
Det genomgående temat i kommunens profil är välbefinnande för 
människa, samhälle och natur. Var och en av dessa grupper har en 
tydligare definition: 
 

 Välbefinnandet för människor innebär rekreation.   
 Välbefinnandet för samhället innebär hållbar utveckling. 
 Välbefinnandet för naturen innebär återhämtning. 
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Dessa definitioner låter sig  vidare vara odefinierade och öppna för 
tolkning. Trots osäkerheten över betydelsernas innebörd så utgör dessa 
de övergripande kategorier som innefattas av Den moderna kurorten 
Ronneby (Ronneby Kommun, 2013). 
 
Den moderna kurorten tar, utöver sina tre mål, även upp fysiska element i 
kommunen som är representativa för profilen. Dessa element består av: 
 

 Kommunens natur 
 Stadskärnan 
 Ronnebyån 
 Brunnsparken 
 Skärgårdslandskapet.  

 
Dessa utvalda geografiska områden utgör, tack vare deras koppling till 
profilen, intressanta att ta i beaktning under arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration över områden som kommunen identifierar som representativa för Den 
moderna kurorten. 
 
Kvalitéerna Ronnebyån, stadskärnan och brunnsparken är till skillnad från 
kommunens natur och skärgårdslandskap  geografiskt specifika områden. 
Däremot så kan man påstå att Ronnebyån fungerar som en gemensam 
nämnare för samtliga områden. Områdenas närhet till Ronnebyån och 
deras placering i förhållande till denna, tyder på att området som sträcker 
sig från stadskärnan och söderut utmed Ronnebyån fram till dess utlopp, 
är det område där kommunen identifierat sina kvalitéer. Detta område, 
tillsammans med sina komponenter, utgör en viktig del av kommunens 
marknadsföring av sin profil och betraktas därför som ytterligare en 
kategori som kommer att användas under jämförelsen med fallstudierna. 
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För att samla det identifierade området under ett hanterbart namn, så 
benämner vi härmed området vid 'kurortsområdet'.  
 
Av det undersökta materialet som beskriver vad kommunens profil står 
för, så har vi identifierat fyra samlande kategorier: 
  

 Rekreation för människan. 
 Hållbar utveckling för samhället. 
 Återhämtning för naturen. 
 Kurtortsområdet (m. komponenter) 

 
Dessa kategorier utgör Den moderna kurortens mål. Dessa kategorier ska 
jämföras med fallstudiernas planhandlingar för att på så sätt hjälpa oss att  
förstå om det finns en djupare koppling mellan kommunens profil och 
dess fysiska planering. 
 
5.4 Kvalitativ analys av Östra Piren 
I detta avsnitt jämförs fallstudien Östra Piren med Den moderna kurorten, 
detta görs med hjälp av de kategorier som identifierades i 5.1, och de 
åtgärder som kommer att framgå av analysen av fallstudien. Denna 
jämförelse kommer att belysa om Östra Piren är enhetlig med 
kommunens profil. Enhetligheten är betydande för att vidare ta reda på 
fallstudiens möjlighet som komponent av kommunens marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Lägesbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Östra piren är ett planområde som ligger i anknytning till Ronnebyåns utlopp och inom 
kurortsområdet.  
 
Planområdet domineras av befintlig hamnverksamhet med kajer,  
upplag och magasin. I planområdets östligaste del utmed  
hamnvägen finns två privatägda fastigheter. Väster och norr om  
planområdet ligger fabrikslokaler. Det finns gång- och cykelväg längs med 
Ronnebyåns östra och västra sidor som leder upp till stadskärnan. Öster 
om området finns området Aspan och i söder tar skärgårdslandskap och 
Östersjön vid. 
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Östra Pirens syfte är att skapa möjligheter för att utveckla hamnområdet.  
 
5.4.2 Rekreation för människan 
Östra Pirens dispositionsförslag ger exempel på en rad rekreativa åtgärder 
inom planområdet. I områdets södra delar planeras bl.a. lekplats med 
havstema och klubblokal för en båtklubb där friluftsmöjligheter ska 
erbjudas såsom kanotuthyrning. I alla mötespunkter och längs med 
bryggorna placeras både formella och informella sittmöjligheter såsom 
sittdäck där man kan vistas i skärgårdslandskapet. Det finns också bänkar 
som är uppvärmda och som under vintertid ska fungera som ett 
besöksmål efter en långpromenad till Östra piren. 
 
Östra piren ska även erbjuda badmöjligheter som komplement för 
närliggande Karön och Ekenäs. Badplatsen ska bl.a. innehålla hopptorn 
och solbryggor som ska ge platsen en karaktär som knyter an till 
stadskärnan - något som skiljer sig från kommunens mer naturnära 
badplatser. Även kallbadhus och bastu är planerade åtgärder i anknytning 
till badplatsen.  
 
Dispositionsplanen för Östra Piren innehåller även förslag på marina och 
båtplatser. Kommunen hoppas öka turismen från båtägare utanför 
Ronneby. Då det i dagsläget är svårt att nå stadskärnan via Ronnebyån 
p.g.a. låga broar, så hoppas man att Östra Piren kan bli kommunens nya 
vattenväga framsida (Johansson, Mats 2012). 
 
Det framgår att man vill skapa en målpunkt som fungerar både vinter- och 
sommartid och som har sitt fokus på vattenaktiviteter. Trots detta fokus 
så är målpunkterna många och  varierande och området kan bli en 
naturlig mötespunkt för människor med olika intressen. Östra piren har 
med detta sagt goda förutsättningar för att öka kommunens 
rekreationsmöjligheter för en stor del av invånarna och besökare. 
 

5.4.3 Hållbar utveckling för samhället 
Ingen av planhandlingarna tar direkt upp vad planens genomförande har 
för konsekvenser på samhällets hållbara utveckling. Det finns inga 
bestämmelser eller krav på byggmaterial. Det nämns endast att områdets 
vatten- och avloppshantering ska kopplas till det kommunala nätet 
(Ronneby Kommun 2011).  
 
I området planeras det däremot att inhysa ett rökeri. Ronnebyåns utlopp 
är redan idag ett populärt fiskeområde, och denna aktivitet ska alltså 
främjas ytterligare. Uppförandet av ett fiskerökeri kan innebära att 
området, och även stadskärnan, kan försörja sina restaurang- och 
handelsverksamheter med lokalt infångad fisk. Lokal matförsörjning är ett 
steg mot kommunal självförsörjning, som i sig innebär att man inte 
behöver transportera råvaror långa sträckor. 
 
5.4.4 Återhämtning för naturen 
Östra pirens planbeskrivning och dispositionsförslag nämner att både 
marken och havsbottnen inom och omkring planområdet innehåller 
miljögifter p.g.a. tidigare hamnverksamheter. Miljögifter framförallt i 
havsbottnen kan orsaka problem för områdets djurliv och den biologiska 
mångfalden. Markytan består idag endast av asfalt vilket inte antas 
innehålla ett rikt djurliv (Johansson, Mats 2012). 
 
I Östra Pirens dispositionsförslag så anges det att områdets norra del ska 
göras om till en genomsiktlig naturpark bestående av växter som naturligt 
växer i havsmiljö. Denna naturpark ska fungera som en fortsättning av den 
vegetation som präglar den gång- och cykelväg som går via 
brunnsområdet till centrum. Tanken är att det ska finnas grönska hela 
vägen från stadskärnan till Östra Piren - grönskan får en sammanbindande 
effekt som ytterligare förstärks av Ronnebyån närvaro. Vidare ska den 
planerade vegetationen tillsammans med den planerade gång- och 
cykelbron även sammanbinda Östra Piren med naturen på det östligt 
angränsande området Aspan (Johansson, Mats 2012) . 
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Vidare så anges det i Östra Pirens miljöbedömning att planens 
genomförande inte medför någon större påverkan på områdets djurliv. 
Detta beslut har också lett till att man inte upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning för området som ytterligare hade kunnat 
belysa områdets nuvarande djurliv (Ronneby kommun 2011). 
 
Den biologiska mångfalden och naturens återhämtning verkar inte vara 
planens huvudsakliga syfte då inget i planhandlingarna tyder på att dessa 
faktorer är en drivkraft. Inget nämns om att sanera området från de 
miljögifter som finns. Kommunen uppger däremot att planen bidrar till att 
uppnå de lokala miljömålen som bl.a. säger att kust och skärgård ska ha 
en hög grad av biologiskt mångfald (Ronneby Kommun 2011). Det som 
trots allt framgår av planens genomförande är att den skapar goda 
förutsättningar för naturens återhämtning i området. Främst är det de 
planerade naturparken som direkt syftar till att introducera växtlighet till 
området som idag präglas av asfalt och industrilandskap. Introduktionen 
av växtlighet för även med sig goda möjligheter för att området ska få ett 
rikare djurliv. 
 
5.4.5 Östra piren som del av Kurortsområdet 
Östra Piren som ligger vid Ronnebyåns utlopp i kurortsområdets 
sydligaste läge planerar för, som tidigare framgått, flera genomföranden 
av åtgärder vars mål är att koppla samman Östra Piren med övriga 
kurortsområdet samt förse kommunen med förhållandevis centrumnära 
havsrekreation. Den mest tydliga åtgärden är det grönområde som 
planeras ligga i områdets norra del som ska knyta samman Östra Piren 
med den grönska som finns längs med Ronnebyån - som i sin tur knyter 
samman Östra Piren med övriga kurortsområdet. Ett annat 
sammankopplande exempel är det  brygglandskap som planeras med 
stadsmässig karaktär, och knyter samman det sydligaste området med det 
nordligaste, vilket utgörs av stadskärnan. 
 

5.4.6 Östra pirens samband med profilen  
Östra pirens främsta samband med Den moderna kurorten är de 
möjligheter som erbjuds för människors rekreation. Återhämtningen av 
naturen är inte vida beskriven, men med tanke på att området idag helt  
saknar växtlighet och märkbart djurliv, så återinförs djur- och växtlivet i 
området vid planering av grönområden. Det som minskar östra pirens 
samband till Den moderna kurorten är dess avsaknad på hur 
genomförandet främjar ett hållbart samhälle, enligt Braiterman (2011). 
 
5.4 Kvalitativ analys av Kilen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

5.5.1 Lägesbeskrivning 
Planprogrammet omfattar kvarteret Kilen och resecentrum som  
ligger i centrala Ronneby och utgör en yta på 9 ha. Området  
inramas av Ronnebyån i väst och Järnvägsgatan i nordöst, vilkas 
avgränsningar formar området Kilen. I sydöst avgränsas detaljplanen mot 
fastigheten Telefonen. 
 
Kilens syfte är enligt detaljplanebeskrivningen att skapa en ny 
centrumnära stadsdel, vilken innefattar en stor del bostäder men även 
arbetsplatser samt lokaler för handel och kultur.   
 
5.5.2 Rekreation för människan 
Visionsdokumentet för området Kilen redovisar vilka målsättningarna är 
med planeringen av området. Två av de fem mål som redovisas är att 
området ska bidra till människors hälsa samt skapa ett utökat centrum 
som fungerar som en naturlig mötesplats för alla.  
 
För att Kilen ska uppnå ett bidragande till människors hälsa så ska planen 
enligt visionen skapa förutsättningar för en god livsmiljö för både boende 
och besökare. Detta görs genom att kombinera boende med platser för 
rekreation och aktivitet. Hälsan ska även reflekteras i byggmaterialen som 
i sig själva ska främja människors hälsa och bidra till bra luftkvalité och 
rent vatten samt en trevlig miljö.  
 
Vad gäller visionen om en mötesplats för alla, så ger områdets läge vid 
resecentrum en förutsättning för att de som bor, handlar, reser, besöker 
och arbetar i området möts. Kilen fungerar som en utgångspunkt varifrån 
man enkelt kan ta sig till stadskärnan, brunnsparken och till skärgården. 
Kilen siktar vidare på att skapa ett rikt folkliv över tidens alla timmar och 
över hela året (Ronneby Kommun 2012). 
 
Gångvägen utmed Ronnebyån uppges idag vara ett viktigt 
rekreationsområde för kilen. I planhandlingarna framgår det att områdets 

norra del är planlagd för park. Strandområdet längs Ronnebyån är även 
detta planlagt som park och består redan idag av grönytor med asfalterad 
gång- och cykelväg. Detta stråket leder från centrum till brunnsparken och 
vidare söderut mot åns utlopp. Samtliga åtgärder ska leda till att göra 
Ronnebyån till en rekreativ vistelemiljö.  
 
En nybyggd strandpromenad i stadskärnan ska kopplas samman med en 
planerad strandpromenad för området Kilen för att knyta samman de 
båda områdena och skapa en ökad och sammanhängande vattenkontakt i 
centrumområdet. Planbeskrivningen nämner även att mindre åtgärder 
som förhöjer upplevelsen av området exempelvis lekplats, sittplatser och 
utsmyckning i form av ljussättning och annan konst är tänkbara inslag. 
Dessutom har ån många kvalitéer som kan utgöra en grund för ytterligare 
rekreation, t.ex. genom att anlägga bryggor som gör det möjligt att fiska 
samt att angöra området med båt (Ronneby Kommun 2013). 
 
Det framgår av både Kilens vision och dess planhandlingar att området 
siktar till att vara en plats som i huvudsak angränsar till rekreationsplatsen 
Ronnebyån, men att området själv även ska inhysa möjlighet för 
rekreation. De dokument som tillhör Kilens planering tar alla upp vikten i 
att skapa rekreationsmöjligheter. Bedömningen är att förutsättningarna 
är goda för att stadsdelen kan fungera som ett välbesökt 
rekreationsområde med tanke på dess både stadsnära och parknära läge 
tillsammans med de planerade åtgärderna.  
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5.5.3 Hållbarhet för samhället 
Ett annat mål som framgår av Kilens tillhörande visionsdokument är att 
planens genomförande ska medföra ett positivt avtryck i miljön. Att 
åtgärderna i området ska generera mer energi än vad det  
förbrukar genom att utnyttja sol-, vind- och vattenkraft. Vatten som 
lämnar området ska också vara renare än vad det var när det kom in. 
 
Planeringen av området kommer att fokusera på god tillgänglighet till 
kollektivtrafikresande. Kontakten mellan Kilen och resecentrum är därför 
en viktig faktor i det kommande planarbetet med Kilen. För att optimera 
möjligheten till kollektivt resande för de som lever och arbetar i Kilen bör 
en planskild passage etableras som underlättar att ta sig från Kilen till 
resecentrum. Kilen ska anta en roll som kommunens stadskärnas utökning 
mot resecentrum. Resecentrum ska förtydligas och kollektivtrafik ska 
färdas med en ökad frekvens. 
 
Bortsett från gång- och cykelvägen längs med Ronnebyån så ska även ett 
nytt gång- och cykelstråk uppföras söder om Kilenområdet. Detta stråk 
ska koppla samman stadens västra delar med resecentrum och på så vis 
minska bilbehovet för kollektivresenärer i dessa delar. 
 
Områdets Befintliga byggnader är anslutna till det kommunala el-, vatten- 
och avloppsnätet och det finns inte heller något hinder för att koppla 
tillkommande bebyggelse till dessa. Dammar för fördröjning och rening av 
dagvatten planeras anläggas inom området utan påverkan på befintlig 
infrastruktur (Ronneby Kommun 2012). 
 
Området Kilen lägger stor tyngd på att bli en hållbar stadsdel, och därmed 
bidra till kommunens hållbarhet som helhet. Av kvalitetsprogrammet 
framgår att hållbara tankesätt är en stor del av planeringen av Kilen. 
Denna medvetenhet om hållbarhet präglar hela planeringen av Kilen och 
anses därför ha starka kopplingar till vad Den moderna kurorten utger sig 
för att vara. 

 
5.5.4 Återhämtning för naturen 
Enligt visionen för kilen så siktar man på att planera för åtgärder som 
bidrar till fler arter av växter och djur i omgivningen. Det handlar om 
positiv påverkan och inte bara en neutral sådan. 
 
Dagens grönytor inom området utgörs i huvudsak av naturmiljön längs 
med ån medan området i sig är asfalterat. Den vegetation som finns längs 
med åns kanter utgör en kontakt mellan brunnsparken och kilen som man 
vill ska fungera som en effektiv spridningskorridor för växter och djur. 
Inne på området planeras det för gröna tak och väggar som ska fungera 
som alternativ och komplement till vegetation på marken. Den gröna 
miljön är enligt planbeskrivningen ett viktigt inslag i området för att på så 
sätt även visuellt antyda på en hållbar stadsdel. Dagvattnet kommer delvis 
att hanteras av områdets planerade grönska vilket vidare gör området 
självförsörjande. Vidare antyder detaljplanehandlingen att många mindre 
och större åtgärder kan göras inom fastigheterna och i anslutning till 
bebyggelse som gynnar biologisk mångfald i området, men dessa åtgärder 
nämns inte specifikt (Ronneby Kommun 2012). 
 
5.5.5 Kilen som del av Kurortsområdet 
Kilen planeras att fungera som en förlängning av stadskärnan söderut 
längs med Ronnebyån samtidigt som den skapar ett levande resecentrum. 
Området är idag Ronnebys framsida för buss- och tågresenärer, en 
framsida som skall göras representativ för Den moderna kurorten. Dess 
planerade ansträngningar för att göra Ronnebyån till en central del av 
området kommer att koppla samman Kilen med övriga kurortsområdet 
för gång- och cykeltrafikanter. 
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5.5.6 Kilens samband med Profilen 
Sambanden mellan kilen och den moderna kurorten är starka i alla 
avseenden. Varje kvalité och mål som kommunens profil beskriver tas om 
hänsyn till i planerandet av området. 
 
5.6 Inventering av Fallstudier. 
I detta avsnittet tillämpas inventeringsmetoden samt den tillhörande 
forskningsartikeln på fallstudierna. Inventeringsmetoden består av en 
Lynch-analys som utvärderas med hjälp av Hospers version av The Tourist 
Gaze. Målet med detta avsnittet är att uppskatta fallstudiernas 
imageability. Till skillnad från den kvalitativa analysen, vars syfte var att 
identifiera fallstudiernas enhetlighet med profilen, så söker inventeringen 
svar på vilken möjlighet fallstudierna har som komponenter i kommunens 
marknadsföring. I detta arbete utvärderas detta beroende på vilka 
element som fallstudien utgörs av. Inventeringen kommer att tillsammans 
med den senare forskningstillämpningen att möjliggöra ett besvarande på 
tredje frågeställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6.1 Inventering av Östra Piren. 
Här följer en inventering av Östra Piren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bef. Knutpunkt 

Plan. Knutpunkt 

Plan. Stråk 

Bef. Stråk Barriär 

Område 
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Befintliga stråk - Områdets befintliga stråk utgörs utav Reddvägen, 
Hamnvägen och Ekenäsvägen. Reddvägen går norrut längs med 
Ronnebyån och är Östra Pirens koppling till kurortsområdet. Ekenäsvägen 
kopplar samman området med kommunen västliga skärgård. Hamnvägen 
går norrut mot E22:an. 
 
Planerade stråk - En gång- och cykelväg planeras i områdets östra del som 
ska knyta samman området med Aspan och därmed kommunens östra 
skärgård. Bron ska antingen ligga i norr eller söder. 
 
Områden - I norr och väst om Östra Piren finns två områden som präglas 
av industrikaraktär. I öst ligger Aspan med sin skärgårdskaraktär. 
 
Knutpunkter - Områdets enda knutpunkt utgörs av en blandtrafikerad 
vägkorsning.  
 
Planerade knutpunkter - På området Östra Piren planeras en knutpunkt 
som sammanfaller med den planerade gång- och cykelbanan till Aspan. 
 
Landmärken - Idag finns inga landmärken i området.  
 
Barriärer - Väster om området finns Ronnebyåns utlopp och i öst mynnar 
angelskogsviken ut. I söder breder östersjön ut sig. 
 
 
De planerade gång- och cykelvägarna mellan Östra Piren och Aspan 
kommer att ersätta hamnvägens roll som enda vägval till östra 
skärgården. Samtidigt som att kopplingen mellan dessa två områden blir 
tydlig, så finns det inga tydliga planer på hur Östra Piren ska kopplas 
vidare till den i Lynch-analysen identifierade knutpunkten och vidare mot 
Reddvägen.  
 

Ronnebyåns utlopp präglas idag av industriområden. Exploateringen av 
Östra Piren kommer att minska denna prägel.  
 
I knutpunkten möts Reddvägen, hamnvägen och Ekenäsvägen. Kopplingen 
mellan denna knutpunkt och Östra Piren saknar som tidigare nämnt en 
utredning. 
 
Enligt Hospers tolkning av lynchanalysen så är landmärken ett av de 
viktigare elementen vid marknadsföring av områden (Hospers, Gert-Jan 
2011, 30). Idag finns det en total avsaknad på landmärken i området, och 
det finns heller inga planer på att vilja skapa ett landmärke på platsen. 
 
Det andra viktiga elementet är barriärer (Hospers, Gert-Jan 2011, 29). 
Östra Pirens stora tillgång är dess barriärer som är indelade i tre 
vattenområden; Ronnebyån, Östersjön och Angelsvik. Dessa 
vattenområden i kombination med det centrumnära läget och den 
planerade exploateringen är unikt för kommunen.  
 
5.6.2 Ur forskningens perspektiv 
Nedan följer en analys av de tänkta åtgärder som finns i dokumentet. 
Analysens undersöker om fallstudien har en närvaro av Braitermans tre 
kategorier. Enligt Braiterman så ska grönska vara en kontinuerlig 
upplevelse, därför utreds även den omnejd som nämns i 
planhandlingarna, trots att dessa är utanför fallstudiens geografiska 
avgränsning. De åtgärder som diskuteras i detta avsnitt är samma 
åtgärder som diskuterades i den kvalitativa analysen, men denna gången i 
en forskningskontext. Målet är att tillsammans med inventeringen 
utvärdera om Östra Piren kan utgöra en god komponent i kommunens 
marknadsföring.  

Vägarnas roll 
Östra piren är ett område som ligger ungefär 4 km från stadskärnan. 
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Vägen mellan östra piren och centrum heter Reddvägen och går parallellt 
med Ronnebyån. Reddvägen erbjuder både bil och gång- och cykelväg, 
dessa är separerade, men går i stort sätt parallellt med varandra.  

För att komma till Aspan, som är ett rekreationsområde, och vidare idag, 
så krävs det att man använder hamnvägen och via den ta sig mot sydost. 
Hamnvägens omnejd är ofta av industrikaraktär, speciellt i dess södra del. 
Denna inlandsväg gör att man både lämnar vattenkontakten bakom sig 
samt att man då går miste om brunnsparken och golfbanan som är 
grönområden som omnämns som viktiga för kommunens turistliv.  

Omvägen gör att man tvingas lämna kurortsområdet och därmed 
grönskan den erbjuder, vilket står i kontrast till Braitermans artikel som 
företräder kontinuerlig exponering av grönska (Braiterman, Jared 2011). 

Båda dispositionsförslagen till Östra Piren föreslår att en gång- och 
cykelbro ska upprättas mellan planområdet och Aspanområdet. De två 
planerna har fått sina namn efter i vilket vädersträck denna gång- och 
cykelväg är placerad. I planförslaget bro i söder är gång- och cykelbron 
förlagd mer åt söder än vad bro i norr föreslår. Denna broplacering skapar 
en starkare kurva vid sväng från hamnvägen in till området. Dess 
söderläge och böjda former kan också innebära att förbipasserande har 
svårt för att upptäcka bron i förhållande till den raka väg och bro som 
föreslås i bro i norr. Gång- och cykelbrons uppförande kommer att tillåta 
ett alternativt vägval till Aspan där kontinuiteten i grönskan består 
samtidigt som den håller sig inom kurortsområdet. Bro i norr kan även 
göra det enkelt för förbipasserande att upptäcka bron, vilket ytterligare 
ökar dess värde. Denna bro samverkar med Braitermans syn på 
kontinuitet av grönska. 

I väst ligger ett industriområde som idag präglar bilden av Ronnebyåns 
utlopp. Bortom industriområdet finns området Ekenäs, som är en 
camping- och badplats och är ett speciellt viktigt rekreationsområde enligt 
kommunen. För att ta sig dit från Östra Piren tar man Ekenäsvägen som är 
till en början omgiven av industri och parkeringar. Denna väg tillåter 
endast låga hastigheter, den har flera farthinder och är väl anpassad till 
gång- och cykeltrafik (Ronneby kommun 2011). Till skillnad från den 
planerade bron till kommunens östra skärgårdslandskap från Östra Piren, 
så nämns inga förbättringar för hur grönskan kontinuitet ska behandlas 
vid färd till västra skärgårdslandskapet.  

Områdets planerade interna vägsystem erbjuder idag inga detaljer om 
utformning eller underhåll. Det handlar snarare om att översiktligt försöka 
skapa en naturlig och sammanhållen övergång mellan Reddvägen, 
hamnvägen, områdets gång- och cykelväg samt området Aspan. Denna 
övergång kommer att präglas av grönska och naturens återinträde.  

Väggarnas, takens och golvens roll 
Östra piren samt omkringliggande områden i norr och väst har en 
markläggning av asfalt, är av industrikaraktär och vars ytor ofta utnyttjas 
som bilparkeringar. I kontrast till detta så ligger området Aspan i öster, 
vars skog, bryggor och glest placerade stugor ger en hälsosam bild av 
området. I söder öppnar östersjön upp sig med sina många öar som vars 
karaktär är densamma som Aspans.   

I planförslaget bro i norr kan vi se hur kommunen gärna vill göra om stora 
delar av östra piren till ett grönområde vars förmodande uppgift är att ge 
området bilden av att vara ett hälsosamt område, även om dess norra och 
västra omgivning inte kommer att tala samma bildspråk. Enligt planen så 
följer grönområdet med den gång- och cykelväg som ska förena östra 
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piren med Aspan. Det gröna kommer då att fungera som en portal så att 
övergången mellan industrilandskap och skärgård inte blir lika 
överraskande.  

Planförslaget bro i söder lägger större vikt på bevarandet av nuläget, där 
grönområden inom området är sparsamt och där dagens lagerlokaler får 
vara kvar. Bevarandet innebär att båda sidor om Ronnebyåns utlopp 
fortsätter att dela dagens industrikaraktär (Ronneby kommun 2011). Det 
är de planerade grönytorna som kommer att utgöra den natur som träder 
in i området. De omkringliggande industriområdena problematiseras inte i 
planhandlingen. Även om industrilandskapet kan skapa visuella problem 
för Östra Piren, så kan man också tolka det annorlunda. Braiterman 
menar att grönska inte är en målpunkt utan ska utsätta alla människor 
som är i färd, bor eller arbetar. De som arbetar på industrin får alltså 
Östra Piren som ett nytt grönt inslag i sin omgivning som enligt 
Braiterman vore något gott (Braiterman, Jared 2011). 

Vattnets roll 
Östra pirens kanske starkaste egenskap är dess läge vid havet och 
Ronnebyåns utlopp som ger området en stark koppling till vattenkontakt. 
Ronnebyån rinner längs med områdets västra sida, och Angelskogsviken 
på dess östra sida. Båda dispositionsförslagen för Östra Pirens utformning 
har ett fokus på verksamheter med starka kopplingar till vattenaktiviteter. 
Bro i söder skiljer sig på så sätt att dess vattenaktiviteter är begränsade till 
vinterhalvåret då dess användning främst ska inrymma båtförvaring. 
Förslaget inrymmer även att båtbryggor ska anläggas vilket även skapar 
aktivitet, men ingen stark målpunkt, under sommarhalvåret. Bro i norr har 
sitt fokus på verksamheter som man kan tänka sig är som mest aktiva 
under sommarhalvåret. Brolandskap, en lagun, hopptorn, husbåtar, 
restaurang och kallbadhus är de aktiviteter som omnämns, och dessa 
verksamheter skapar till skillnad från bro i söder även en målpunkt dit 

både båtägare och icke båtägare kan söka sig till (Ronneby kommun 
2011).  
 
Hamnområdet har tidigare helt saknat målpunkt bortsett från den 
målpunkt som utgörs av fabrikerna. Men fabrikerna ritkar endast in sig på 
en liten målgrupp. Dess planerade målpunkter kommer att göra vattnet 
mer tillgängligt för invånare och besökare och därmed utöka användandet 
till fler målgrupper.  
 
Östra Piren möjlighet som användande inom marknadsföringen 
Östra piren har ett läge som är både till dess fördel och dess nackdel. Den 
varierande omgivningen talar dels för ett skärgårdslandskap och dels för 
ett industrilandskap. Balansen mellan dessa två kontrasterande 
landskapsbilder och hur de påverkar varandra är avgörande för om 
platsen kommer att kunna kopplas till den moderna kurorten på ett 
framgångsrikt sätt. 

Både bro i norr och bro i söder har sina för- och nackdelar. Samtidigt som 
bro i norr är ett mer påkostat projekt så skapar det de bästa 
förutsättningarna av de två förslagen för att representera Ronnebys 
profil. Detta beror till stor del på att bro i norr erbjuder en miljö som med 
dess grönytor indikerar på att ett skärgårdslandskap tar vid, samtidigt som 
det håller sig öppet mot Ronnebyån och industriområdet i väst. Även om 
bro i söder tyder på en stark riktning mot skärgårdslandskapet så kommer 
det gröna inslaget i bro i norr att ge området ett ansikte som stämmer 
bättre överrens med kommunens mål och Braitermans forskning. En 
svaghet i planen är att den knutpunkt som separerar hamnvägen från 
Ekenäsvägen inte utreds. Denna knutpunkt med dess trafiklösning är 
Östra Pirens landväga entré och dess tillgänglighet borde spela större roll i 
områdets utformning. Reddvägen längs med Ronnebyån, som leder ner 
till denna knutpunkt, utsätter trafikanten för grönska under hela dess 
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resa. Det är först vid åns utlopp som denna grönska byts om till asfalt och 
industri, en övergång som borde planeras mer varsamt.    

En annan styrka med satsningen på Östra Piren-området är att det skapar 
en målpunkt i slutet av Ronnebyån, som innan dess utlopp kantas av 
centrum, brunnsparken och en golfbana som även dessa är målpunkter. 
Genom ett genomförande av planen bro i norr så kopplas Ronnebyåns 
olika aktiviteter samman på ett avslutande sätt.  

Under hela sträckan som Ronnebyån färdas från stadskärnan till Östra 
Piren är dess kanter omgiven med bryggor och båtplatser som alla måste 
ta sig ut från åns utlopp och därmed även Östra Piren. Även öster om 
området finns ett vattendrag med bryggor och båtplatser som även de 
måste passera östra piren för att nå Östersjön, något som kan ge Östra 
Piren en prägel som samlingsplats. Denna prägel kommer ytterligare att 
förstärkas då en så havsnära målpunkt kan lockar till sig förbiresande 
båtar.  
 
Trots att Östra Piren inte planeras innehålla någon karaktäristisk byggnad 
som skulle kunna marknadsföra området och representera dess 
landmärke, så sticker området i sig ut så mycket från sin omgivning och 
unika läge så att det kan anta ett landmärke.  

Östra piren har med detta sagt goda chanser att skapa en havsnära 
framsida åt Ronneby, men saknar landmärkeselement som är viktigt för 
ett områdes imageability. Man kan däremot diskutera för att områdets 
starka barriärer väger upp för detta. 
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5.6.3 Inventering av Kilen 
Här följer en inventering av Kilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stråk - Planområdet med omnejd består av fyra huvudsakliga stråk. 
Strandgatan leder till stadskärnan och går i sin södra del över i 
järnvägsgatan, fridhemsvägen och nedre brunnsvägen.  
 
Planerade stråk - Ett stråk är planerat att gå längst med Ronnebyåns östra 
sida som anknyter till Kilen.  
 
Områden - De mest framträdande områdena är stadskärnan med sin 
tätbebyggelse, Blekan vars hus uppfördes under 1870-talet som en del av 
kurverksamheten. Söder om Blekan tar Brunnsparken vid. 
Fredriksbergsskolan utgör också ett område som definieras av dess stora 
tegelbyggnader. 
 
Knutpunkter -  I rondellen där strandgatan, järnvägsgatan och 
fridhemsvägen möts bildas en knutpunkt som erbjuder flera 
valmöjligheter. Vidare utgör resecentrum i sig en knutpunkt då platsen är 
hållplats för både buss- och tågtrafik och därmed ett utgångsläge varifrån 
man tar sig till en destination. 
 
Planerade knutpunkter - Utan att planhandlingarna för Kilen nämner 
några större detaljer så uppges dess genomförande leda till att en 
knutpunkt bildas mitt i planområdet. 
 
Landmärken - Fredriksbergsbergsskolan har en unik arkitektur som ses 
från resecentrum och södra delarna av Kilen. Även angelskogvägen som är 
en stor bro som är upphöjd över järnvägen utgör ett landmärke, denna 
bro ramar även in planområdets södra del. 
 
Planerade landmärken - Enligt Kilens planhandlingar så vill man satsa på 
att bygga ännu ett landmärke i området.  
 
Barriärer - Ronnebyån och järnvägen är två barriärer som ramar in 
planområdets östra, norra och västra delar.  

Plan. Knutpunkt 

Bef. Knutpunkt 

Plan. Stråk 

Bef. Stråk Bef. Landmärke 

Plan. Landmärke 

Barriär 

Område 
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Kilen kommer att kopplas samman med stadskärnan och brunnsparken 
via fridhemsvägen som går längs med ån. Fridhemsvägen blir Kilens portal 
med sammankopplandet av kurortsområdet. Enligt Kilens planbeskrivning 
ska ett nytt stråk uppföras som binder samman Kilen med västra delen av 
staden. 
 
En viktigt uppgift när man planerar Kilens utformning är att ta hänsyn till 
dess varierande omgivning. I norr är den tätbebyggda stadskärnan, i öster 
är stora tegelbyggnader dominanta, och i väster så består bilden av 
sekelskifteshus. En god utformning som tar hänsyn till omgivningen kan 
göra stadsdelen mer delaktig och sammanhängande i kurortsområdet. 

Med en fungerande knutpunkt i planområdet skapas en naturlig utökning 
av stadskärnan som är en viktig beståndsdel i kurortsområdet.  

Även om området redan har landmärken så är dess karaktär inte i enlighet 
med Den moderna kurorten. Ett landmärke som står för hållbarhet och 
reflekterar kurortsområdet kommer vara en viktig del för stadsdelens 
imageability då dess läge inte är lika särpräglat som t.ex. Östra Pirens. 

Ronnebyån är det genomgående elementet i hela kurortsområdet och är 
en barriär som profilen erkänner som viktig (Ronneby Kommun 2012). Att 
kombinera denna barriär med ett landmärke kommer att särprägla Kilen 
från stadskärnan. En ny separat gång- och cykelbana ska upprättas med 
nivåskillnad över eller under järnvägsspåret vilket öppnar upp kilen mot 
sin östra sida. Järnvägsspåret förblir förmodligen fortfarande den östligt 
definierade gränsen för området. 

 

 

5.6.4 Ur forskningens perspektiv 
Nedan följer en analys av de tänkta åtgärder som finns i dokumentet. 
Analysens undersöker om fallstudien har en närvaro av Braitermans tre 
kategorier. Enligt Braiterman så ska grönska vara en kontinuerlig 
upplevelse, därför utreds även den omnejd som nämns i 
planhandlingarna, trots att dessa är utanför fallstudiens geografiska 
avgränsning. De åtgärder som diskuteras i detta avsnitt är samma 
åtgärder som diskuterades i den kvalitativa analysen, men denna gången i 
en forskningskontext. Målet är att tillsammans med inventeringen 
utvärdera om Kilen kan utgöra en god komponent i kommunens 
marknadsföring. 

Vägarnas roll 
Området Kilen är idag, trots sitt centrala läge, svårt att nå med bil. Dels 
beror denna starka begränsning på järnvägen och Ronnebyån som utgör 
barriärer och ramar in Kilen. Men det beror också på att rondellen inte 
erbjuder angöring till fridhemsvägen, trots att fridhemsvägen är en tvåfilig 
körbana med separat gång- och cykelväg. Fridhemsvägen tillåter dock 
trafik att komma söderifrån, men angöring till rondellen erbjuds inte 
dessa heller. Den lilla trafik som trots allt går längs med fridhemsvägen 
planeras att förflyttas från området. Området längs med Ronnebyån ska 
istället tas till vara på som rekreationsområde. Planbeskrivningen 
utesluter dock inte att traditionella gator och parkeringar fortfarande kan 
bli möjliga inslag (Ronneby Kommun 2013). Området blir istället till ett 
gångstråk som ska förlänga det gröna stråket som idag utgörs av 
strandgatan, med hjälp av frihemsvägen. Kilen bidrar därmed till det 
grönas kontinuitet i staden i enlighet med vad Braiterman säger (2011) 
 
I Kilens behovsbedömning kan man utläsa att områdets enda gröna stråk 
idag går längs med Ronnebyån, även om stråket inte är uttalat i 
dokumentet. Inga nya gröna stråk uppges specifikt i något av 
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plandokumenten förutom det faktum att fridhemsvägen ska bli ett 
rekreationsområde (Ronneby Kommun 2013). 
  
Markens, väggarnas och takens roll  
Idag består Kilen av offentliga parkeringsplatser som utnyttjas av 
resenärer till tåg samt besökare till staden. Efterfrågan är stor på 
parkeringsplatser, både till resenärer, besökare och de som arbetar sydost 
om planområdet. Det framtida planerandet av parkeringsplatser i Kilen 
beror på hur många bostäder som byggs och vilka verksamheter som 
kommer att etableras. Nordöstra sidan om järnvägen föreslås som ett 
parkeringsområde (Ronneby Kommun 2013). 
 
Kilens läge vid resecentrum innebär med andra ord att mark måste 
avsättas för parkering till boende, arbetare och resenärer. Något som kan 
begränsa den grönyta som kan anläggas på marknivå. 
 
Kilen som en utökning av stadskärnan innebär att området kommer att bli 
högexploaterat, men i behovsbedömningen så skriver kommunen att 
området troligtvis kommer ha mer grön växtlighet än vad det är idag. I 
planbeskrivningen uppges även att den markyta som tas upp av 
bebyggelse ska kompletteras med gröna tak och väggar (Ronneby 
Kommun 2013). Denna kompensation är enligt Braiterman (2011) viktig i 
områden som har ont o markyta att avsätta till grönområde. 
 
De verksamheter som tidigare förekommit inom Kilenområdet har orsakat 
föroreningar i marken. Denna mark kommer att saneras till den grad att 
bostadsbebyggelse är möjlig. Man ska också använda sig av växtlighet för 
att sanera området ytterligare över en längre period (Ronneby Kommun 
2013). 
 
Vattnets roll 
Kilens enda vattenkälla är den närliggande Ronnebyån. Kilens 
planhandlingar talar för att göra ån till ett större element inom området 

genom att skapa ett grönområde mellan denna och Kilens bebyggelse 
(Ronneby Kommun 2013). Ronnebyåns planerade samhörighet med ån 
innebär inte att kontakten med denna endast gäller inom planområdet, 
utan även så långt stråket längs med ån sträcker sig. Ronnebyån och de 
som färdas längs med denna på det nya stråket innebär en kontinuitet i 
det gröna rummet inom kurortområdet.  
 
Kilens åtgärder talar för att dagvattnet ska hanteras lokalt, och beroende 
på hur detta görs, så kan rinnande dagvatten bli ett inslag i stadens gator. 
Det finns däremot inga specifika detaljer om hur dagvattnet ska hanteras 
mer än att de gröna taken kan bidra till områdets upptagningsförmåga. 
 
Fridhemsvägen planeras att förvandlas till ett  mer högtrafikerat stråk 
bestående av fotgängare och cyklister. Detta återinförande av 
vattenresursen är ett sätt att marknadsföra sin hållbara kommun på 
(Braiterman, Jared 2011). 
 
Kilens möjlighet som användande inom marknadsföringen 
Kilens stora tillgång är dess direkta närhet till stads- och resecentrum. 
Utmaningen för Kilen, som är en förlängning av stadskärnan, är att 
hantera mötet mellan tätbebyggelse och parklandskap.  

Åtgärderna för att skapa målpunkter och främja genomfart av området 
längs med Ronnebyån samtidigt som det fungerar som en utgångspunkt 
för kollektivresande kommer med stor sannolikhet att öka antalet 
förbipasserande. Kilen har med detta sagt ett läge som kommer att 
representera Ronnebys framsida. Det landmärke som planeras borde 
utformas på ett sätt som gör det till en representativ orienteringspunkt 
som är lätt att se på avstånd, ett attribut som Urry (Urry, John 2006) 
tilldelar ett lyckat landmärke.  
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Tillsammans med områdets läge och de bostäder, verksamheter och 
rekreativa möjligheter som planeras i området så har Kilen goda 
förutsättningar för att fungera som en komponent i kommunens 
marknadsföring. Ronnebyån och det planerade landmärket skulle enligt 
Hospers (2011) uppfylla de rekommendationer som utgör ett områdes 
imageability.  

Genom att låta naturen och grönska få utrymme i staden på det sätt som 
planeras är indikationer som Braiterman identifierar med en hälsosam 
stad. Faktumet att Fridhemsvägen görs om till en gång- och cykelväg och 
avvisar biltrafik är även detta i enlighet med hur Braiterman (2011) 
uppfattar skapandet av flerfunktionella och rekreativa vägval. 

6. Diskussion 
Nedan besvaras arbetets frågeställningar sammanfattningsvis utifrån de 
analyser som gjorts. 
 
1. Påverkas den fysiska planeringen av kommunens profil? 
Med hjälp av innehållsanalysen av kommunala dokument identifierades 
två planhandlingar som hade en stark koppling till Den moderna kurorten, 
Östra Piren och Kilen. Endast själva identifieringen av dessa två planer 
talar om för oss att profilen hanteras i den fysiska planeringen. Det har 
framgått av aktuell översiktsplan att både Östra Piren och Kilen var 
påtänkta utvecklingsområden redan innan profilen antogs - men att deras 
planhandlingar har tillkommit efter det att profilen antogs. 
 
Vi kan vidare konstatera att vi har identifierat ett fokusområde, eller en 
utvecklingsriktning, för den moderna kurorten. Samtliga kvalitéer som 
pekas ut i kommunens marknadsföring ligger i anknytning till Ronnebyån, 

och de två fallstudier som studerats, som har en tydlig koppling till 
profilen, har även dessa skriftliga kopplingar till ån.  
 
Utifrån dessa resultat kan vi påstå att Ronnebys profil har påverkat 
kommunens planering genom att dels ha inflytande över en gemensam 
utvecklingsriktning för kommunens planering, och dels som att sätta upp 
mål för hur planeringen ska utföras, där det tydligaste exemplet är Kilen.  
 
2. Är dessa förändringar i sådana fall i enlighet med vad profilen står 
för? 
Profilens målsättningar är att skapa välbefinnande för människa, samhälle 
och natur. Dessa målsättningars vaga definition försvårar besvarandet av 
frågeställningen till den grad att inget kan sägas med säkerhet. Trots detta 
så har vi som resultat av den kvalitativa analysen hittat kopplingar mellan 
fallstudierna och vad den moderna kurorten står för.   
Båda fallstudierna behandlar i någon grad samtliga målsättningar som 
utgör kommunens profil.  
 
Främst är det området Kilen som i sitt planerade utförande har de 
tydligaste kopplingarna till den moderna kurorten. I Kilens planhandlingar 
har vi kunnat finna en vision vars mål har ställer in fokus på 
välbefinnande, liksom kommunens profil. Vi har även identifierat konkreta 
förslag på åtgärder i Kilens detaljplanehandlingar som tyder på att 
området vill uppnå samtliga av profilens tre övergripande mål.  
 
Östra piren har en mindre tydlig koppling till de målsättningar som den 
moderna kurorten representerar. Dess planhandlingar saknar en 
beskrivning av hur ett genomförande av planen skulle främja ett hållbart 
samhälle. Även om arbetets kvalitativa analys har kunnat identifiera 
åtgärder i Östra Pirens planhandlingar som skulle kunna kopplas till en 
vilja att uppnå detta mål, så är det inte uttalat i textform att så är syftet. 
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3. Hur ser dessa förändringars möjlighet ut som en del av kommunens 
marknadsföring? 
Området Kilen har en stor chans att fungera som en komponent i 
Ronnebys marknadsföring.  
 
Området är som tidigare framgår till stor del i enlighet med kommunens 
profil, vilket är första positiva steget för att Kilen ska kunna representera 
kommunen. Det framgår av lynch-analysen att området har både en stark 
barriär och planerar för ett landmärke som båda förstärker platsen och 
ökar dess imageability. Kilens planhandlingar ger även förslag på olika 
åtgärder som överensstämmer med de åtgärder som Braiterman uppger 
karaktäriserar en stad som vill marknadsföra sig själv som att vara hållbar. 
 
 
Området Östra Piren har en god chans att fungera som en komponent i 
Ronnebys marknadsföring.  
 
Områdets enlighet med kommunens profil är inte alltid självklar då dess 
föreslagna åtgärder inte alltid uppfyller de mål som Den moderna 
kurorten står för. Detta bidrar till att Östra Piren har en sämre 
representativitet av kommunens profil än vad Kilen har. Av inventeringen 
av Östra Piren framgår det att området saknar befintlig och planerade 
landmärken. Området har istället en stark vattenbarriär som kan väga upp 
för detta, men i och med att landmärket uteblir, så innebär detta att Östra 
Pirens imageability, i teorin, inte kan mäta sig med Kilens. Östra Pirens 
planhandlingar ger exempel på åtgärder som även erfordras av 
Braiterman, men inte heller här i samma utsträckning som Kilen.  

 
 
 

7. Avslutning 
 
Jag vill tacka min handledare Agneta Sundberg för hennes vägledning. Jag 
vill även tacka de hjälpsamma kommunanställda som hjälpa mig att 
besvara mina frågor. Sist vill jag tacka min familj som stöttat mig och gjort 
arbetet möjligt. 
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