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KKAPITEL 1. INLEDNING 
Bakgrund 
När man vandrar gata upp och gata ner i en stad kan man uppmärksamma att vissa 
områden tilltalar en mer än andra. Att somliga upplevs trygga, vackra och spännande 
medan andra framstår ödsliga, själlösa och motbjudande. Människor lägger i allmänhet 
stort värde vid sin omgivning – huruvida den upplevs tilltalande eller motbjudande. 
En omgivning som upplevs tilltalande är en plats där människor kan slappna av och 
vill uppehålla sig vid medan områden som är estetiskt motbjudande kan väcka känslor 
av otrygghet och rädsla, något som ofta innebär att människor söker sig därifrån. 
Upplevelsen av områdens olikartade karaktär är starkt relaterat till den fysiska 
planeringen. Våra städer har byggts och formats efter samhällsförändringar och aktörer 
med speciella motiv och intressen. Olika planeringsideal har således skapat 
igenkännbara strukturer och arkitektoniska kännetecken.  

Under industrialismen på 1800-talet fanns en planeringstradition som utgick från 
rutnätsplaner där det byggdes rektangulära kvarter. Kvarteren var täta och 
mångformiga, de inrymde ofta olika funktioner såsom verksamheter, bostäder och 
handel. Motståndare till planeringstraditionen ansåg att dessa funktionsintegrerade 
städer var ohälsosamma, bullriga och smutsiga varpå ett nytt framåtsträvande 
planeringsideal uppkom. Det nya rationella sättet att planera skulle råda bot på de 
osanitära förhållandena och där skulle var sak ha sin plats – bostadsändamål skildes 
från arbetsplatser, fritidsaktiviteter, handel och verksamheter.  

De problem som tidigare uppstått med industrialismens täta stadsstruktur lät man 
under modernismen lösa med avstånd och zonering.  Under rekordåren på 1960- och 
70-talet byggdes hela stadsdelar med en beställare, en byggherre och en arkitekt. Från 
1970-talet och framåt har detta sätt att bygga ifrågasatts. Motståndare till den 
modernistiska planeringen anser att ideologin har orsakat segregation, stora 
transportbehov, urban utglesning och enformiga områden. Vidare har många slagit fast 
att modernismen i ett flertal fall har skapat otrivsamma miljöer där områdens 
skönhetsvärden inte har prioriterats. Tidstypiskt för den modernistiska arkitekturen var 
också de avskalade och upprepade byggnadskropparna som massproduktionen 
indirekt medverkade till.  

Idag finns det en påtaglig vilja hos olika aktörer att formulera vad som är attraktivt i 
den fysiska miljön. Uttrycket attraktivt används i ett flertal plandokument och ges ut 
som praxis av bland annat Boverket. Men vad innebär attraktiva miljöer och vad 
betraktas egentligen som tilltalande och motbjudande i den fysiska miljön?  

Rådande planeringsideal handlar till stor del om täta stadsstrukturer och om en 
blandning av olika funktioner – något som förutsätts skapa attraktiva värden.  
Planeringsidealet har uppkommit som reaktion mot modernismens ensidiga uttryck 
och för närvarande blickar många arkitekter och planerare tillbaka till 1800-talets 
mångfunktionella stadsform där bostäder, handel och arbetsplatser uppfördes inom ett 
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och samma område. Till skillnad från modernismens glesa bebyggelsestruktur 
omfattar rådande planeringsideal funktionsintegrerade områden där det ska vara nära 
till allt. Planeringsideologin kallas i allmänhet för blandstaden eller den 
funktionsintegrerade staden.  

Den fysiska byggnadsstrukturen i dessa blandstadsområden präglas av komplexitet 
och variation. Vanligt förkommande är att dessa blandstadsområden uppförs med en 
blandning av flerbostadshus, radhus, parhus och villor – något som, utöver den visuella 
variationen, förutsätts gynna olika människors skilda anspråk på bostad. Beroende på 
hur olika bostadstyper planeras i förhållande till varandra kommer det visuella 
intrycket att variera. Frågan är bara om det är detta som är attraktivt? Om det är 
blandningen av olika hustyper, stilar, färger och placeringar som skapar attraktiva 
värden? Och vilka är det i så fall som anser att dessa blandstadsområden är attraktiva, 
är det ansvariga planerare, brukarna eller båda parter?  

Syfte 
Uppsatsen syftar till att nå en djupare förståelse för hur människor visuellt värderar 
och upplever blandstadsområden. För att nå denna förståelse analyseras de estetiska 
värden som planerare, boende och andra brukare upplever i blandstadsområdet 
Sörbyängen i Örebro. 

Problemformulering 

Fokus för uppsatsen ligger på blandstadens estetiska uttryck och dess betydelse för vad 
som upplevs som attraktivt. Som beskrivs i indelande avsnitt är blandstaden en 
planeringsinriktning som syftar till stor variation både vad gäller funktioner och 
typologier.   Men vilka estetiska värden är det som tillgodoses i blandstaden – är det 
invånarnas eller planerarnas?  Upplevs den visuella variationen som uppskattad och 
tilltalande eller motbjudande och rörig? Då det finns undersökningar som pekar på att 
arkitekter och brukare ofta värderar stadens kvaliteter olika kanske idéer om 
blandstaden uppskattas av arkitekterna men inte av dess brukare. Här kan också en 
ojämlik relation uppstå eftersom stadsplanering ofta innehåller ett moment av 
maktutövning. Om arkitekter och exploatörer har möjlighet att överordna sig 
brukarens estetiska intressen finns det risk att dessa inte blir tillgodosedda, trots att de 
borde vara överordnade. 

Något som tyder på att det finns en bristande länk i att förutse vilka estetiska värden 
som tillgodoses är att det är väldigt få bostadsprojekt som utvärderas. Alltför sällan 
återvänder ansvariga arkitekter och planerare till genomförda projekt för att ta reda på 
hur det togs emot av invånarna. Därför vet vi inte heller om rådande planeringsideologi 
står i direkt korrespondens till människors bruk och önskemål av miljön.  

Planering av den fysiska miljön har under årtionden präglats av olika ideologier men 
dessa förändras ständigt och det som anses vara god planering idag kan vara förkastat 
imorgon. Det är viktigt att det som byggs blir omtyckt och legitimt under en lång tid 
framöver då detta anses bidra med ett hållbart samhälle. Hållbart i betydelsen att 
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nybyggda områden upplevs och förblir attraktiva. Men de ofta använda begreppen 
hållbarhet och attraktivitet är svåra att utvärdera och det är också sällan som det görs. 
Fråga är om det är möjligt att veta vad som i generella termer är omtyckt, attraktivt 
och hållbart då dessa begrepp ofta innefattar subjektiva värdeomdömen.  

Frågeställningar 

1. Med vilka argument för planerare fram planeringsideologin blandstad, med 
avseende på estetiska värden och deras betydelse för hur staden eller stadsdelen 
upplevs och fungerar? 

 

2. Hur upplever brukarna den blandstad som växer fram med avseende på den 
estetiska utformningen? 

 

3. Hur ser relationen ut mellan planerarnas estetiska ambitioner med blandstaden och 
brukarnas upplevelse av densamma? 

Disposition 
I kapitel 2 redovisas en teoriöversikt som ämnar ge en övergripande bild av vilka 
processer som skapar estetiska upplevelser och hur människan visuellt bearbetar den 
fysiska miljön. De teorier och begrepp som redovisas i kapitel 2 ligger sedan till grund 
för arbetets empiriska del. I kapitel 3 följer en forskningsöversikt om uppsatsens tema 
– blandstad. Metodval presenteras i kapitel 4 och i kapitel 5 redogörs 
resultatredovisningen. Avslutningsvis redovisas analys och slutsatser i kapitel 6. Om 
inget anges är fotografier och bilder framtagna av författaren.  
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KKAPITEL 2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

I följande kapitel ges en övergripande bild av de teorier och begrepp som ligger till 
grund för arbetets empiriska del. Centrala begrepp och teorier har sin grund i 
miljöpsykologisk och arkitektur. Det finns olika områden inom den miljöpsykologiska 
forskningen där vissa riktar sitt intresse mot upplevelsen av miljöfaktorer såsom buller, 
ljus och temperatur, medan andra inriktar sig på miljöns inverkan på människors hälsa 
- främst naturmiljöer. Det område som ligger närmast till hands för att besvara 
uppsatsens frågeställningar är det område som ägnar sig åt perception och kognition, 
det vill säga människors visuella bearbetning av den fysiska miljön och de processer 
som skapar estetiska upplevelser. Därav har den teoretiska delen i uppsatsen 
avgränsats till de områden inom arkitektur och miljöpsykologin som behandlar 
perception och kognition. Därtill har området inom kognition och perception 
avgränsats till studier som undersöker Samstämmighet och komplexitet; estetiska 
värden; läsbarhet- igenkännande & kognitiva kartor. Dessa kategorier och begrepp 
har sedan legat till grund vid analyserandet av den empiri som tillgåtts från arbetets 
fallstudie. 

Läsbarhet, Igenkännande & kognitiva kartor 
För att få en klarare uppfattning av hur människor registrerar den yttre miljön i 
blandstadsområden har jag studerat teorier om läsbarhet, igenkännande och kognitiva 
kartor. Begreppen och teorierna är hämtade från miljöpsykologerna Edward Tolman, 
Tommy Gärling, Agneeta Elizabeth Van der Berg och arkitekterna Kevin Lynch och 
Catharina Sternudd. 

Kognitiva kartor  
Edward Tolman har myntat välanvända teorier om kognitiva kartor vilka han menar är 
en slags mental och karta som människor skapar när det rör sig i en omgivning. I den 
kognitiva kartan samlas och lagras information som hjälper människor att koda, 
organisera, kategorisera och minnas en omgivning. En kognitiv karta är flexibel och 
dynamisk och byggs upp allt eftersom människan integreras med en miljö (Johansson, 
2005 s. 181). För att ta reda på hur kognitiva kartor skapas har forskare låtit studera 
vuxna och barn som nyligen flyttat in i ett område och deras sätt att bygga upp sin 
mentala bild av omgivningen. Uppbyggnaden av kognitiva kartor börjar först med 
minnet av orelaterade och fragmenterade landmärken vilka efter ett tag integreras till 
en helhetsbild av området. Om det nya området består av platser eller objekt med 
särskild funktionell signifikans så ökar även detta möjligheten att dessa element 
registreras och blir en del av den kognitiva kartan. Efter exponering och interaktion 
med miljön bildas till slut en kunskapsstruktur av hela området. Upprepade 
erfarenheter av en miljö ger ökad perceptuell differentiering vilket innebär att 
miljöegenskaper blir mer påtagliga, organiserade och integrerade. Utvecklingen av den 
kognitiva kartan innebär en inlärningsprocess och den underlättas av nyfikenhet och 
positiva känslor för omgivningen men försvåras av rädsla, passivitet och negativa 
känslor (Johansson, 2005 s. 187). 
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Välanvända teorier om kognitiva kartor har också stadsplaneraren Kevin Lynch skrivit 
om i boken The image of the city. I boken återger Lynch sina studier vilka han har 
utfört i städerna Boston, Jersey och Los Angeles. Det han har undersökt är om det finns 
några attribut i den fysiska miljön som stöder minnet och vidare underlättar 
människors orienteringsförmåga i stadsmiljöer. Hans teorier om de fem 
stadselementen landmärken, knutpunkter, gränser, stråk och distrikt har resulterat i 
välanvänd metoder och ligger till grund för ett flertal olika stadsrumsanalyser.  

Med stråk menar Lynch förbindelser vilka människor rör sig längst eller kan 
transportera sig på. De kan utgöras av vägar, stigar, kanaler, kollektivtrafikförbindelser 
eller järnvägar. Från sina undersökningar fann Lynch att stråken registreras till den 
kognitiva kartan ganska omgående då det vanligtvis är utifrån stråken som människor 
rör sig och upplever den fysiska omgivningen (Lynch, 1960 s. 47).  

Gränser refereras till element vilka särskiljer två eller flera delar i den yttre miljön. Det 
kan tillexempel handla om barriärer såsom en större mur, järnvägsområden, stora 
trafikleder eller gränslinjen mellan två olika element såsom en kustlinje mellan land 
och hav eller gränsen mellan en stad och landsbygd (Lynch, 1960 ss. 62-66). 

Med distrikt menas de områden som kan urskiljas genom att de har en specifik eller 
identifierbar karaktär. Ett område som märkbart inbegriper att man befinner sig ”i 
området” eller ”utanför området”. Som exempel beskriver Lynch att en stad består av 
ett flertal olika distrikt vilka särskiljer sig genom strukturer, former, användning och 
topografi. Med kännedom om olika distrikt kan dessa användas som referenser och 
vidare underlätta uppbyggnaden av den mentala kartan gällande stadens fysiska 
struktur (Lynch, 1960 ss. 66-72). 

Knutpunkter är de områden i en stad som människor ofta passerar, utgår ifrån eller 
anländer till. Det kan vara platser såsom vägkorsningar, torg eller 
kollektivtrafikscentrum. Knutpunkterna kan ses som nav och relateras oftast 
tillsammans med stråk och distrikt då det kan utgöra förbindelsen dem emellan (Lynch, 
1960 ss. 72-78). 

Landmärken kan liknas med olika strategiska punkter i staden som utgörs av fysiska 
objekt med viss signifikans, tillexempel en specifik byggnad, ett stort trä eller en 
annorlunda trafikskylt. De kan vara synliga på långt avstånd genom sin höjd eller bestå 
av mindre subtila ting, gemensamt är att de vägvisar och underlättar orienteringen 
genom en stad. Människor använder ofta ett system av landmärken för vägvisning och 
orientering (Lynch, 1960 ss.78-83).  

Utöver de fem stadselementen som Lynch har identifierat hävdar Gärling m.fl. att den 
kognitiva kartan också är starkt kopplad till omgivningens struktur och utformning. 
Enligt dem finns det ytterligare tre faktorer som påverkar människors uppbyggnad av 
den kognitiva kartan, faktorer som vidare kan underlätta eller försvåra människors 
orienterbarhet. Faktorerna som de tar upp är visuella skiljaktigheter (degree of 
differentiation), överblickbarhet (degree of visual access) och stadsstrukturens 
komplexitet (complexity of spatial layout).  
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Visuella skiljaktigheter  
Visuella skiljaktigheter handlar om delar i den fysiska miljön som sticker ut eller 
särskiljer sig från resterande omgivning. De visuella skiljaktigheterna förstärks genom 
aspekter som variation i storlek, form, arkitektoniskt uttryck och färgsättning. Det kan 
t.ex. vara ett landmärke, ett hus med avvikande färg eller ett extra stort träd. Enligt 
Gärlig m.fl. underlättas människors orienteringsförmåga om det finns ett flertal 
visuella skiljaktigheter i omgivningen. Om alla hus i ett område ser likadana ut menar 
Gärling m.fl. att det är svårt att orientera sig då området innehåller en låg grad av 
visuella skiljaktigheter. Om det däremot finns en hög grad av visuella skiljaktigheter 
skapas en starkare kontrast och därmed förbättras förutsättningarna att kunna orientera 
sig.  

Överblick 
Den andra faktorn som Gärling m.fr menar ska underlättar människors orienterbarhet 
är möjligheten att kunna överblicka sin omgivning. Överblickbarhet relateras i detta 
fall till möjligheten att kunna se och känna igen olika delar i omgivningen. Både 
igenkännandet av referenspunkter/landmärken och lokaliseringen av avlägsna 
destinationer förbättras om dessa är synliga från ett flertal utgångspunkter.  

Stadsstrukturens utformning  
Den tredje aspekten som tas upp relaterat till människors förmåga att orientera sig är 
stadsstrukturens utformning. Gärling m.fr hävdar att det är lättare att orientera sig där 
stadsstrukturen är regelbunden och har viss symmetri till skillnad mot stadsdelar som 
är oregelbundna. Ett exempel som ges är att människor har mycket lättare för att hitta 
på Manhattan som är uppbyggt i ett rutnätssystem än i Göteborg då Göteborg har en 
mer oregelbunden struktur (Gärling, Böök, Lindberg, 1986 ss. 58-62).   

Läsbarhet  
Det Gärling m.fr ger uttryck för gällande den urbana strukturen kan kopplas till det 
den holländska miljöpsykologen Ageeta Elizabeth Van der Berg skriver om i sin 
avhandling Individual Differences in the Aesthetic Evaluation of Natural Landscape. 
I avhandlingen skriver hon att människor har behov av att kunna förstå och läsa av sin 
omgivning. Behovet menar Van der Berg ligger till grund för att känna trygghet och 
vidare för att kunna finna sin väg genom en miljö. Precis som Gärling m.fr konstaterar 
angående orienteringsförmågan menar Van der Berg att läsbarheten av miljön 
underlättas om det finns en ansedd helhet eller överblickbarhet (Van der Berg, 1999 s. 
8). Hänvisat till Sternudd måste man ha en viss förståelse för ett område för att kunna 
orientera sig. Man måste ha en förståelse för vad som finns utanför synfältet och detta 
görs lättare om det finns en ansedd helhet (Sternudd, 2007 s. 112).  

Igenkännande  
Forskare som har studerat estetiska värderingar i förhållande till den byggda miljön 
har kunnat konstatera att människor många gånger föredrar former som de känner igen 
och förstår framför något helt nytt och okänt. Ett igenkännande av något som stämmer 
med tidigare minnen, erfarenheter eller värderingar kallas typikalitet. Typikalitet gör 
det möjligt att känna igen och placera nya föremål eller platser i en välkänd kontext. 
Forskare har kommit fram till att människor omedvetet reagerar positivt på 
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typikaliteter. Sternudd refererar till psykologiprofessor R. B Zajonc som hävdar att vi 
registrerar dessa typikaliteter automatiskt och ju fler gånger vi ser dem desto bättre 
värderas de estetiskt (Sternudd, 2007 s. 111 – 112).  

Estetiska värden – de fem attributen 
Detta avsnitt diskuterar estetiska värden och vilka fysiska attribut som människor 
reagerar positivt på. Det har varit värdefullt att lyfta fram dessa aspekter för att i den 
empiriska delen kunna studera vilka attribut och hur många som återfinns i det 
studerade blandstadsområdet Sörbyängen. Begreppen och teorierna är hämtade från 
Jack L. Nasar och Chatarina Sternudd.  

Vad som upplevs som fult respektive tilltalande är värdeladdade och subjektiva 
omdömen. Dessa unika och särskiljande omdömen har sin grund i kultur, personlighet, 
förväntningar, anpassningsförmåga, tid på dygnet och interna samt externa faktorer 
(Nasar, 1998 ss. 4-5; Nasar, 1994 s. 380; Sternudd, 2007 s. 105).  Men oavsett 
människors olika skiljaktigheter har det påvisats att det finns vissa attribut i den fysiska 
miljön som vi generellt sett uppskattar och ogillar (Stamps, 1999 s. 688; Sternudd, 
2007 s. 109; Nasar, 1998 s. 14). Jack L. Nasar är professor inom stadsplanering vid 
Ohios universitet och har forskat om estetiska upplevelser i urbana miljöer. I boken 
”The evaluative image of the city” redogör han för sin studie som syftat till att 
undersöka människors upplevelser av urbana miljöer. Nasar hävdar att det finns fem 
attribut i den fysiska miljön som en majoritet värderar som estetisk tilltalande. I 
intervjuer, vilka han genomfört med totalt 400 invånare och besökare i städerna 
Knoxville och Chattanooga, bad han respondenter beskriva städernas områden, dess 
gränser och dess fysiska egenskaper. Centralt i undersökningen var också vilka 
områden som respondenterna visuellt tyckte bra och illa om, och om det fanns några 
specifika attribut i områdena som bidrog till deras värderingar. Attributen som 
merparten av respondenterna uppskattade var naturlighet, underhåll, rymd, historisk 
anknytning och ordning medan de områden som inte uppskattades präglades av det 
motsatta (Nasar, 1998 s. 35-36, 62-73, 82). Nedan redovisas Nasars fem attribut. 
Kompletterande forskning hämtas från Chatarina Sternudd som i sin 
doktorsavhandling ”Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp” har 
gjort en liknande studie som Nasar fast i en svensk kontext.  

Naturlighet (naturalness)  
Naturlighet utgår från naturelement som vegetation, vatten och topografi. Med 
hänvisning till omfattande forskning inom miljöpsykologi stärker Nasar sina argument 
om grönskans betydande inverkan på människor (1998, ss. 63 - 65). Även Sternudd 
redogör för resultatet av sin studie där respondenter som ingått i hennes undersökning 
föredrar naturmiljöer i långt större utsträckning än urbana miljöer. Hon menar 
emellertid att kan man inte generalisera all naturlighet till att höja människors estetiska 
omdöme. Enligt Sternudd har en fotbollsplan eller en gräsmatta i en rondell ett helt 
andra estetiska värden än en botanisk trädgård. Hon hävdar att de estetiska värdena till 
naturmiljöer handlar om kvalitet och inte enbart om kvantitet (Sternudd, 2007 ss. 113-
114). 
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Öppenhet (openness) 
Med öppenhet menar Nasar områden där det finns god överblickbarhet. I sin 
undersökning svarade personer som han intervjuat att de uppskattade platser där de 
kunde iaktta människor på håll, vidare att de ogillade trånga gränder, blockerade 
synfält, och platser med mycket trängsel. Övrig forskning pekar på att människor 
evolutionärt sett uppskattar platser där de snabbt kan överblicka en miljö för att 
bedöma om det finns några fiender i närheten. Öppenhet och överblick ger i denna 
bemärkelse en trygghet och läsbarhet av miljön och de estetiska värdena har så till vida 
premierats evolutionärt (Nasar, 1998 s. 62, 67-69). Nasar argumenterar med bakgrund 
av tidigare forskning att människor i allmänhet föredrar väldefinierade rum som leder 
ut till öppna ytor framför helt öppna eller mycket slutna rum (Nasar, 1998 s. 384). 
Chatarina Sternudd skriver även hon att rymd och överblickbarhet erfaras som estetiskt 
tilltalande. Hon lyfter fram att människors behov av att kunna överblicka sin 
omgivning ofta påträffas ute i de urbana rummen. Som exempel skriver hon att de 
bänkar som först blir upptagna vid offentliga platser är de som ger uppsikt över platsen 
och där man sitter med ryggen mot en vägg. Samma fenomen påträffas även inne på 
restauranger vid val av bordsplatser (2007, s. 109).  

Underhåll  och skötsel (upkeep/civilities) 
Nasars undersökning påvisar också att områden som underhålls och sköts är estetiskt 
tilltalande och att områden som är vanskötta och ovårdade kan väcka känslor av 
obehag och rädsla. Ovårdade områden erfaras som farliga enligt många människor. 
Här kan man emellertid misstänka att det finns olika uppfattningar om vad som 
upplevs som ovårdat, likväl som det är ett attribut kan det också finnas skillnader i vad 
som upplevs som ovårdat.  Nasar menar även att miljöer som innehåller ett ökat inslag 
av artefakter såsom elledningar, reklamskyltar och trafikskyltar orsakar att det 
estetiska intrycket nedvärderas (Nasar, 1998 ss. 62, 65-67, Sternudd, 2007 s. 113).  

Historisk anknytning (historical significance) 
Både Nasar och Sternudd är eniga om att platser med historisk anknytning bidrar till 
att den visuella upplevelsen värderas positivt. Detta med anledning av 
hantverksmässiga detaljer och variationer. Nasar konstaterar att det inte spelar någon 
roll om byggnaderna är autentiska. Från hans studie fann han att respondenterna 
tillskrev historiska byggnader eller områden ett högre estetisk värde oavsett 
autenticiteten (Nasar, 1998 ss. 69-72). Något som stärker Nasars påståenden är att 
forskare som arbetar med begreppet autenticitet hävdar att autenticitet inte finns utan 
är något som brukare skapar (Zukin, 2011 s. 21). Sternudd uttrycker däremot att 
autenticiteten är viktig i förhållande till den visuella upplevelsen. Om en byggnad eller 
plats kan kopplas samman med en historisk händelse eller en specifik person så 
förstärks det estetiska omdömet (Sternudd, 2007 s. 114).   

Ordning (order) 
Det sista och femte attributet som intervjupersonerna i Nasars undersökning utmärkte 
som estetiskt tilltalande var ordning. Ordning i den yttre miljön i form av struktur, 
samstämmighet, läsbarhet och tydlighet - delar i den yttre miljön som tillsammans 
bildar en sammanhängande och funktionell enhet (Nasar, 1998 s. 72, Sternudd, 2007 
s. 110). Värderingen av ordning och samstämmighet är även något som Naras lyfter 
fram att övrig forskning inom miljöpsykologi har funnit uppskattad. En ordnad miljö 
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förbättrar även förståelsen av miljön och med ökad förståelse förstärks de estetiska 
omdömet (Arnstberg och Bergström 2001, s.103).   

Samstämmighet & Variation 

Centralt för uppsatsen är om visuell variation i blandstadsområden upplevs som 
attraktiv och tilltalande eller motbjudande och rörig. Nedan redovisas studier gjorda 
av miljöpsykologerna Hartig, Lindal, Kaplan & Kaplan, Stamps samt arkitekterna 
Nasar och Sternudd. Samtliga studier pekar på att det finns det påtagliga 
överensstämmelser av hur variation och samstämmighet upplevs i urbana miljöer. Med 
komplexitet använder jag mig av Nasars beskrivning där han menar att komplexitet är 
jämförelsen mellan enskilda element och graden av kontrast dem emellan. Kontrast 
uppstår när det finns variation i storlek, form, färg, material, karaktär och placering 
(Nasar, 1994 s. 384; Nasar, 1998 s. 75).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Nasar finns det ett samband mellan komplexitet och människors intresse i att 
utforska sin omgivning. Komplexitet och mystik framkallar ett intresse för platsen. 
Nasars argumenterar med bakgrund av tidigare forskning att människor uppskattar 
komplexa miljöer då dessa bjuder in till involvering och utforskning. Något som i 
vidare led skapar en bättre förståelse av platsen. Måttligt komplexa eller mystiska 
platser skapar genom kognitiva aktiviteter ytterligare information och förståelse för 
miljön. Om komplexiteten däremot är för hög så kan det orsaka att människor upplever 
dessa områden som obegripliga och inte finner något intresse i att involvera sig (Nasar, 
1994 ss. 386 - 388, 392).  Sammantaget anses komplexa miljöer tilltala människors 
intresse vilket bidrar till en positiv visuell upplevelse, men detta sammanband följs 
enbart upp till en viss nivå. När komplexiteten blir för hög kan områden upplevas som 
röriga och oordnade, något som innebär att värderingen av det estetiska intrycket 
förändras i negativ riktning (Nasar, 1998 s. 75). Sambandet mellan komplexitet och 
människors värderingar visas i grafen på nästa sida.   

Komplexa miljöer

Väcker intresse

Skapar involvering

I driften av förståelse

Komplexitet =
Graden av kontrast 

mellan enskilda 
element

Kontrast =

Skillnader i form, 
storlek, placering, 
färg, material och 

karaktär
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Både Hartig och Lindal är inne på samma sak. I en studie undersökte de sambandet 
mellan hög respektive låg komplexitet i urbana miljöer. Syftet var att ta reda på vad 
flest människor tyckte bäst om. Utifrån begreppet entropi, som är ett mått på oordning, 
fann de precis som Nasar ett linjärt samband mellan entropin och människors estetiska 
värdering. När talet för entropi ökade, baserat på omgivningens komplexitet så ökade 
även upplevelsen av intressanta miljöer. Vidare fann de att om talet för entropi blev 
för högt, om komplexiteten blev för påtaglig, så sjönk människors intresse och så även 
deras intresse samt estetiska omdöme (Hartig, Lindal, 2013 s.28). 

Sammantaget pekar studierna på att urbana områden bör uppföras med måttlig 
komplexitet, annars får människor problem med att förstå och tolka omgivningen 
(Nasar, 1998 s. 76, Sternudd, 2007 s. 110). Men hur mycket eller lite är egentligen 
måttlig komplexitet? Nasar menar att den fysiska omgivningen bör uppföras med en 
enhetlig struktur och därefter kan viss komplexitet tillsättas för att göra området mer 
intressant. Detta kan göras med hjälp av material, byggnadsstorlek och arkitektoniskt 
uttryck (Nasar, 1998 s.74). Nasars slutsatser om en måttlig komplexitet får också stöd 
av Kaplan och Kaplan som framhåller att människor föredrar omgivningar som är 
enhetliga och ordnade – omgivningar där man kan uppfatta en struktur eller ett mönster 
– då det evolutionärt sett har bidragit till att människor lättare har kunna agera för att 
garantera sin säkerhet (Kaplan & Kaplan, 1989 ss.68 - 69).  

Gordon Cullen är en omtalad arkitekt inom yrkeskategorin för stadsplanering. Det 
Cullen har blivit mest uppmärksammad för är sin metod serial vision som också 
används inom olika arkitektkretsar för att analysera den visuella upplevelsen av urbana 
miljöer. Det finns inga referenser eller hänvisningar till miljöpsykologisk forskning i 
boken som beskriver serial vision men enligt min bedömning arbetar han efter liknande 
principer. Precis som Nasar så definierar Cullen kontrast och variation med 
byggnaders olika storlek, utformning, material, arkitektoniskt uttryck och fasadliv. 
Han redogör för att variation och kontrast bör förekomma i stadsstrukturer och i 
gaturum då det är av betydelse för att fånga ögat och tillsätta kvalitet i det urbana 
rummet (Cullen, 2008 s. 45, 93, 88-89, 75-80, 60). Han har ett tillbakablickande ideal 
där den medeltida staden utgör förgångsexempel. I boken nämner han inget om att det 
bör finnas en viss symmetri eller ordning i de fysiska miljöerna utan tvärt om – 

Källa: Nasar, 1998 s. 75 
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variation bör förekomma alla dess former. Cullen intar såtillvida en annan ståndpunkt 
än vad Nasar, Hartig och Lindal gör.   

I en undersökning från de två engelska städerna Milton Keyes och Bedford kan man 
finna paralleller till det Nasar ger uttryck för gällande samstämmighet och komplexitet. 
Monica Degen och Gillian Rose har i undersökningen studerat städernas 
stadsstrukturer med avseende på deras estetiska utformning. Städerna skiljer sig 
märkbart åt då Milton Keynes är uppbyggd under 1960-talet efter en modernistisk 
stadsplan medan Bedford är en historisk marknadsstad med organisk stadsplan och 
varierad arkitektur. Genom att intervjua människor som rört sig i städernas centrala 
delar har Degen och Rose lyckats sammanställa information om hur de centrala delarna 
upplevs. Från deras intervjuer fann de att människor som vistades i Milton Keynes 
rörde sig i bestämda mönster med viss rutin, nästan som att de hade kopplat på 
”autopilot”. Respondenterna därifrån berättade att de upplevde stadens omgivning 
som själlös och avskärmad från möjlighet till sociala interaktioner. Stadens raka gator 
och de räta linjerna medförde en viss monoton upplevelse och orsakade vidare 
desorientering. En intressant spänning är att denna ståndpunkt inte stämmer överens 
med Gärling m fl. som förespråkar att orienteringsförmågan underlättas vid enhetliga 
stadsstrukturer. I detta fall kanske desorienteringen orsakandes av en monoton 
omgivning där det inte fanns några visuella skiljaktigheter som Gärling m fl. menar är 
av betydelse för att kunna orientera sig. Den låga graden av komplexitet bidrar 
möjligtvis till en negativ upplevelse d v s även om orienterbarheten är god så visar 
studien indirekt att frågan om en komplex upplevelse är viktigare. 

Intervjumaterial insamlat från Bedford visade att människorna där rörde sig mer 
långsamt – i ett promenadtempo. De var inte lika måna om att gå den snabbaste vägen 
från a till b, utan kunde ta några omvägar på vägen dit. Personerna var mer angelägna 
om att utforska sin omgivning och rörde sig inte som i tidigare fall på rutin. Degen och 
Rose fick genom sina intervjuer också fram information om att respondenterna ofta la 
märke till stadens olika färger, texturer, läten, temperaturer och lukter (Degen, Rose, 
2012 s. 3271-3287). En ståndpunkt som kanske också tyder på att orienterbarheten är 
underordnad den visuella stimulansen. 

Av det resultat som Degen och Rose fick fram och i förhållande till det Nasar ger 
uttryck för tycks det finnas sett samband i att människor uppskattar områden med 
komplex karaktär – där det finns viss variation och där omgivningen inte är enhetlig. 
Att komplexa omgivningar, såsom Bedfords organiska stadsstruktur, väcker intresse i 
att utforska och upptäcka den fysiska miljön medan omgivningar med enhetlig struktur 
som i Milton Keyes, orsakar monotona miljöer där människor inte har lika stort 
intresse i att utforska sin omgivning. Nasar lyfter dock fram att det är av betydelse att 
skapa rätt atmosfär för olika platser och att man måste vara medveten om platsens 
funktion och användning. När man är ute efter att skapa mystik och intressanta 
omgivningar menar han att man ska öka komplexiteten och oregelbundenheten, för 
lunga omgivningar bör man istället tillföra naturlighet, ordning, och välbekanta 
element (1994, s. 398). 
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Sammanfattning 
Det finns forskning som pekar på att de individuella skillnaderna kring estetiska värden 
är små hos allmänheten. Betydelsefulla och utmärkande egenskaper som bygger upp 
människors värderingssystem är naturelement, underhåll, historisk anknytning, rymd 
och ordning. Det har även framkommit att attribut som innehar distinkt form, synlighet 
och symbolisk signifikans bidrar till att forma en positiv visuell upplevelse.  

Nasar, Cullen, Stamps, Lindal, Hartig och Sternudd hävdar även att en positiv visuell 
upplevelse uppstår när den fysiska omgivningen upplevs som komplex. Detta med 
anledning att komplexiteten skapar ett intresse i att utforska omgivningen, något som 
vidare underbyggs av viljan i att förstå omgivningen bättre. Ensidiga och monotona 
områden erfaras som ointressanta och orsakar därav en negativ visuell upplevelse. 
Studierna har också pekat på att områden bör uppföras med måttlig komplexitet då en 
allt för hög grad av komplexitet kan orsaka att människor känner sig förvirrade och 
inte finner någon struktur eller samstämmighet i omgivningen. Viss grad av 
komplexitet anses också förbättra människors orienteringsförmåga.  

Det har även framgått att vår kognitiva förmåga bygger upp en slags mental karta när 
vi vistas i olika miljöer. Den kognitiva kartan har betydelse för vår förmåga att 
orientera oss. Områden som visuellt sett inte särskiljer sig försvårar uppbyggnaden av 
den kognitiva kartan och därmed försämras också människors orienteringsförmåga. 
Om det istället finns visuella skiljaktigheter i den fysiska omgivningen eller attribut 
med funktionell signifikans så förbättras uppbyggnaden av den kognitiva kartan och 
därmed förbättras även orienteringsförmågan. 

Stadsstrukturens samstämmighet är också relaterad till människors 
orienteringsförmåga. Som Kaplan, Van der Berg och Nasar uttrycker har människor 
benägenhet att föredra omgivningar där man kan uppfatta en struktur eller ett mönster 
då det evolutionärt sett har bidragit till att människor lättare kunnat agera för att 
garantera sin säkerhet. När det finns en tydligt läsbar struktur i ett område har man 
lättare för att kunna föreställa sig vad som finns utanför synfältet och därmed 
underlättas orienteringsförmågan. 

Vid en sammanställning som denna framkommer det att teoretikerna intar olika 
ståndpunkter. Cullen förespråkar tillexempel en väldigt hög komplexitet i den urbana 
miljön medan Gärling och Nasar förespråkar en måttlig komplexitet. Både Gärling och 
Nasar påstår att de estetiska värderingarna avtar om komplexiteten blir för hög. 
Gemensamt för samtliga teoretiker i det studerade materialet är dock att de anser att 
den visuella komplexiteten är betydelsefull - men med olika anledningar. Gärling 
förespråkar visuell komplexitet i den urbana miljön för att det underlättar 
orienteringsförmågan, Nasar och Sternudd utgår istället från att komplexitet är viktigt 
för att det höjer de estetiska värderingarna. Utifrån Gärlings teorier är Cullens teorier 
missgynnsamma med tanke på att han inte tycks beakta en läsbar visuell struktur. 
Nasar menar att områden först bör uppföras eller anordnas efter en enhetlig struktur 
för att skapa ordning och överblickbarhet, därefter kan komplexitet tillsättas i form av 
olika färger, proportioner, material etc. för att skapa visuella skiljaktigheter. Min 
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tolkning av detta är att områden uppförda enligt rutnätsstrukturer med måttlig 
komplexitet tillgodoser människors behov av komplexitet, ordning och överblick - och 
förebygger både orienteringsmöjligheterna och för att höja det estetiska omdömet.  
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KKAPITEL 3. FORSKNINGSÖVERSIKT   

Kapitel är en forskningsöversikt som syftar till att inhämta forskning om uppsatsens 
tema – blandstad. Kapitlet avser tydliggöra hur olika aktörer och forskare valt att 
definiera blandstad, dess innebörd och dess uttryck. Med vilka gestaltningsmässiga 
argument som planeringsidealet förs fram och om planeringsidealet innehåller några 
motsättningar. Kapitlet är uppdelat i tre stycken, Vad definierar en blandstad, 
Blandstad - ett omstritt planeringsideal, samt Arkitekternas och brukarnas perspektiv.  
 

Vad definierar en blandstad?      
Den mest uppmärksammade, och möjligen ursprungliga förespråkaren av blandstäder 
är Jane Jacobs som i mitten på 1950-talet skrev boken The Death and Life of Great 
American Cities. Jacobs var ursprungligen journalist och inte forskare men hennes 
beskrivning av blandstad har varit oerhört inflytelserik och påverkat litteraturen om 
blandstäder. Därav har jag ansett det som värdefullt att inledningsvis presentera 
hennes teorier från boken som har kommit att bli en urban klassiker för arkitekter 
och planerare (Franzén, 2004 s. 35). Det är även Jacobs beskrivningar som ett flertal 
forskare hänvisar till när det kommer till begreppet blandstad eller den 
funktionsintegrerade staden (mixed-use på engelska) (Tunström s. 115; Franzén s. 
33-47; Grant 2002 s.72; Bellander 2005 s. 15, Rabianski 2009 s.). Anledningen till 
att Jacobs skrev boken var för att hon drevs av en stark antipati gentemot sin samtida 
stadsplanering. Hon kritiserade den modernistiska och funktionsuppdelade 
stadsplaneringen för att ha orsakat områden präglade av monotoni, tristess och 
ensidighet. Den största skulden för denna utveckling gav hon planerare. I boken finns 
ett stort fokus på att städer ska ha ett offentliga liv och en rik mångfald.  Hennes fyra 
villkor för hur liv och mångfald ska kunna uppstå har blivit fundamentala 
grundpelare i åstadkommandet av blandstäder.  

 Funktionsintegrering. Stadskvarteren ska bestå av flera olika funktioner. En av de 
främsta funktionerna är bostadsändamål som avses integreras med arbetsplatser, 
detaljhandel, restaurang med mera.   Vidare ska funktionsintegreringen skapa 
förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet då de bidrar till liv och rörelse under 
längre tider på dygnet.   

 Små kvarter. Något som ska maximera antalet gatuhörn och potentiella möten.  
 Olika typer av byggnader. Stadskvarteren bör innehålla byggnader av varierande 

skick och ålder för att skapa olika hyresnivåer och på så sätt främja mångfalden 
bland näringsidkare och boende. Vidare förespråkar hon att det bör finnas en stor 
arkitektonisk variation i vid nybyggnation.  

 Befolkning- och bebyggelsetäthet. Något 
som ska främja det offentliga livet.  

  

 (Jacobs, 2004 s. 176, 204, 242) 
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I avhandlingen ”På spaning efter den goda staden” analyserar och undersöker Moa 
Tunström, genom en diskursanalys vilka egenskaper som lyfts fram som viktiga i den 
svenska stadsbyggnadsdebatten. Tunström utgår från hur arkitekter och planerare valt 
att använda begreppet den goda staden och analyserar publikationer utgivna av 
Stadsmiljörådet, Boverket och Plan – aktörer som har normbildande verkan i den 
svenska stadsbyggnadsdiskussionen. Avhandlingen syftar inte till att definiera 
blandstad som planeringsideologi utan att fånga vad den svenska 
stadsbyggnadspolitiken idag definierar med god stad. Enligt Tunström har Jacobs 
idéer omnämnts som ”recept” på vad som anses vara god stad och hon menar att den 
svenska stadsutvecklingen är påtagligt influerat av Jacobs idéer (Tunström, 2009 s.99). 
Tunströms avhandling ger därmed en indikation på, att det fyra decennier senare, 
fortfarande är Jacobs kriterier som anses förebildliga i svensk stadsplaneringen.  

I Formas publikation Bygd i förändring – En hållbar utveckling? (2004) definieras 
planeringsideologin blandstad med områden som erbjuder en social och 
mångfunktionell boendemiljö. De pekar på att det ska finnas olika funktioner inom ett 
rimligt avstånd för gång- och cykeltrafikanter för att minska resebehovet. Vad gäller 
den visuella utformningen beskriver Formas att blandstadsområden är komplexa och 
täta i sin bebyggelsestruktur och att det ofta är småstaden eller innerstaden som står 
som förebild. Vidare menar de att storskalighet gärna kan blandas med småskalighet 
så länge det finns en upplevelse av täthet. Den problematik som lyfts fram med 
planeringsideologin är att det kan finnas risker med att etablera blandstadsområden i 
utkanten av städer. Detta med anledning att det oftast är centrumområdena som 
attraherar blandade funktioner. Vid ytterområden eller vid övriga stadsdelar krävs en 
kritisk massa av befolkningsunderlag eller ett strategiskt geografiskt läge för att 
centrumfunktioner ska kunna etablera sig och ha en chans att konkurrera. I Formas 
beskrivning av blandstadsområden känner man igen Jacobs fyra villkor för hur städer 
bör vara uppbyggda. Formas lyfter också fram vikten av att åstadkomma 
funktionsintegrerade områden då dessa anses vara befolkade dygnet runt och bidra 
med färre transporter. Det ges dock ingen förklaring till varför dessa komplexa-, 
skalvarierande- och småstadsliknande områden bör eftersträvas. Det enda som nämns 
är att man i planeringsideologin strävar efter täta och funktionsintegrerade områden 
(Formas, 2004 ss. 29-30).  
 
I artikeln Mixed-use Development: A Call for Research definierar Rabianski m fl. 
blandstadsideologin med områden som är funktionsintegrerade, högexploaterade, och 
fotgängarvänliga. Byggnaderna ska bestå av varierad arkitektur och innehålla olika 
upplåtelseformer. Rabianski m fl. menar att huvudingrediensen i blandstadsområden 
är en 24/7 miljö där shopping och olika arrangemang skapar liv och mångfald under 
dygnets alla timmar. Författarna fokuserar främst på att tydliggöra hur olika funktioner 
ska kunna rymmas inom ett och samma område - dels utifrån ekonomiska perspektiv 
och dels utifrån hur man ska lösa de konflikter som kan uppstå när olika funktioner 
ska harmoniera inom ett och samma område. De sociala- och arkitektoniska aspekterna 
lämnas inte lika stort utrymme. De effekter som tas upp relaterade till 
funktionsintegreringen är enligt nedan: 
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 Blandstadsområden bidrar med minskat resebehov och genererar därav mindre 

trafikstockning 

 Genererar ökad livlighet, - vilket förebygger brott och främjar en upplevd säkerhet  

 Ökad variation genom blandad bebyggelse – vilket bidrar med visuellt intresse 

 Attraktivt urbana platser 

 Främjar en effektiv och mer intensiv markanvändning och förhindra 
stadsutglesning (urban sprawl)  

 (Rabianski et. al 2009 s. 206, 221,) 

Intressant med dessa påståenden är att blandstadsområden ska väcka ett visuellt 
intresse och att områdena ska vara attraktiva. Det framkommer nämligen inte vad som 
menas med visuellt intresse eller attraktiva platser. Det kanske tas för givet att det 
finnas förutfattade meningar inom dessa begrepp eller så lämnas de öppna för tolkning 
och blir på så sätt blir mer anpassningsbara. Det framgår klart och tydligt hur 
funktionsintegreringen ska genomföras, fungera, och hur det ska generera pengar, men 
det framkommer inte varför områdena ska uppföras med blandad bebyggelse, hur 
blandningen ska se ut eller vad den anses skapa.  

I artikeln Mixed-use Development uttrycker Eric Hoppenbrouwer och Erik Louw att 
det finns väldigt lite forskning om blandstadens sociala- och estetiska värden. Men 
trots detta är det många yrkeskunniga inom planering som anammar och förespråkar 
ideologins bärande idéer. Hoppenbrouwer och Louws skriver i artikeln om ett 
hamnområde i Amsterdam som blivit uppfört enligt blandstadsideologin. 
Ambitionerna med området var att utveckla lokaler för småskaliga företag i 
bottenvåningarna och uppföra bostadslägenheter i våningarna ovanför - något som 
skulle öka områdets livskraft och attraktivitet. Hoppenbrouwer och Louw poängterar 
att det i utvecklingsarbetet med hamnområdet fanns en stark vilja att skapa en 
arkitektonisk blandning. Resultatet blev att ny bebyggelse uppfördes med stor 
variation gällande stil, material, färg och skala. Och precis som Jacobs förespråkar lät 
man bevara och till viss del renovera äldre bebyggelse. I studien frågade 
Hoppenbrouwe och Louw näringsidkarna vad de tyckte om området och till svar fick 
de att området var väldigt uppskattat. Näringsidkarna ansåg att det fanns arkitektoniska 
kvaliteter i området vilket också var en av anledningarna till att de valde att etablera 
sig där. Något som näringsidkarna upplevde som negativt var att det var för 
högexploaterat. Enligt Hoppenbrouwe och Louws studie är det blandningen av 
områdets olika funktioner och den finmaskiga samt distinkta rutnätsstrukturen som 
framkallade positiv upplevelse hos de intervjuade.( Hoppenbrouwer, Louw 2005, ss. 
968-975, 977,) 
 
Det är många svenska kommuner som i planeringsdokument hävdar, enligt Jacobs, att 
blandstadsområden skapar goda förutsättningar för social mångfald (Bellander, 2005 
s. 4, 7, 15; Formas, 2004 s.28). Frågan är bara hur rimligt detta antagande är. Enligt 
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Jacobs teorier uppstår sociala mångfald när ett område är funktionsintegrerat och 
innehåller arkitektonisk variation. Vidare menar hon att den sociala mångfalden är 
viktig då det medför en ökad förståelse för varandra (Fainstein, 2005 s.5).  
 
Viss forskning påvisar även att den sociala mångfalden kan generera ekonomisk 
produktivitet. Richard Florida menar att socialt- och fysiskt blandade områden kan 
locka till sig kreativa människor och att det är genom denna så kallade kreativa klass 
som ekonomisk innovation skapas (Florida, 2002 s. 262). Enligt Florida är det förlegat 
för städer att marknadsföra sig mot industrier och teknologi. Istället bör städer satsa på 
att locka till sig människor som kan skapa nya former till staden, människor som är 
intresserade av kultur och konsumtion. Det är deras skatter, konsumtion och intresse 
för kultur som ska bringa staden ekonomi. Exempel på yrkeskategorier är ingenjörer, 
poeter, forskare, entertainers, designers och arkitekter (Florida, 2005 ss. 34-35).  Enligt 
Florida är det främst blandningen av miljöer innehållandes småskaliga företag och 
konstverksamheter som genererar ekonomisk produktivitet (Fainstein, 2005 s.12). 
Teserna har blivit välanvända argument för att bygga blandstadsområden och det är 
också många städer som har använt sig av Floridas teorier. Men hans teorier har inte 
fått stå oemotsagda. Som diskuteras i nästa avsnitt är det är många kritiker som menar 
att Floridas teser snarare har förstärkt de sociala klyftorna och orsakat ekonomisk 
nedgång. 
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Blandstaden, ett omstritt planideal   
I artikeln Cities and Diversity - Should We Want It? Can We Plan For It? påstår 
Susanne Fainstein att det är väldigt svårt att skapa social mångfald. Åstadkommandet 
av social mångfald innebär inte alltid en rättvis, dynamisk och kreativ stad menar hon 
utan det kan likväl resultera i en orättvis och homogen stad. Fainstein exemplifierar 
sitt påstående med två områden där det ena området, Battery Park City i New York, 
innehåller olika verksamheter och bostadsförhållanden men trots detta brukas de 
offentliga platserna av en väldigt homogen skara människor. I det andra exemplet, ett 
förortsområde i Amsterdam, finns ett fåtal verksamheter och byggnaderna präglas av 
arkitektonisk enformighet. Trots detta är den sociala mångfalden väldigt stor. Fainstein 
menar att källan till den sociala mångfalden i förortsområdet är de bostadsbidrag och 
sociala program som den nederländska staten ger till behövande hushåll. Därmed 
ställer hon sig frågande till om den fysiska mångfalden, i form av olika byggnader och 
verksamheter, kan generera en social mångfald. Hon ifrågasätter vad som egentligen 
kan åstadkommas med fysisk design och estetiska uttryck och vidare om den sociala 
mångfalden per automatik skapar ekonomisk produktivitet – något som Jacobs och 
Florida menar. Fainstein är ändå förespråkare av blandstadsområden då hon anser att 
blandningen av människor, verksamheter och byggnader är viktig, men menar 
samtidigt att den fysiska mångfalden inte alltid medför en social. (Fainstein, 2005 ss. 
4-16) Paralleller till det Fainstein ger uttryck för återfinns i artikeln The sociology of 
space: A use-centred view. I artikeln skriver Herbert J. Gans att arkitekter är för 
inställda på att estetik och design ska kunna skapa och forma olika samhällen. Gans 
menar istället att det är de enskilda individerna och organisationerna som skapar och 
förändrar samhällen, inte den fysiska designen (Gans, 2002 s. 330).   

Richard Floridas idé om att locka till sig en kreativ klass har som sagt inte fått stå helt 
oemotsagd. Det finns de som menar att inriktningen har orsakat städer som 
underbygger hög- och medelinkomsttagares intressen och struntar i förutsättningarna 
för låginkomsttagare (Vanolo, 2008 s. 371, Zimmerman, 2006 s. 241). Tomas 
Johansson menar att satsning på kultur inte leder till några demokratiska processer där 
alla människor får tillgång till det goda. Snarare att staden blir en produkt som ska 
marknadsföra sig själv och kunna erbjuda allt som kan önskas i nöjen och upplevelser. 
De som ska ta del av kulturen måste ha råd att kunna vistas i dessa områden och de 
som inte har råd utgör ett hot mot den kommersiella staden, de anses som annorlunda 
och avvikande. "Kulturell och ekonomisk kapital bildar en enhet, för att få tillgång till 
det ena måste du ha tillgång till det andra" (T. Johansson, 2003, ss. 169, 172, 168-
169).  

Ambitioner och teorier om att bladstadsområden ska integrera olika människor och 
skapa social mångfald är inte heller så självklart enligt Sako Musterd. I artikeln 
Segregation and Integreation: a contested relationship skriver han man inte löser 
segregationsproblematiken genom att bygga olika bostäder i ett och samma område. 
Musterd menar istället att människor i själva verket väljer att bosätta sig där de känner 
gemenskap och tillhörighet. Detta är inte något som politiker och andra stadsansvariga 
ska försöka motverka då människor kan känna sig obekväma i områden där deras 
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kultur inte delas (Musterd, 2010 ss. 638-639). I boken The use of disorder ifrågasätter 
även Richard Sennett ifall man verkligen kan förvänta sig att människor ska vilja bo 
blandat. Han menar att vi sannolikt vill bosätta oss bland likasinnade och att 
blandstadskonceptet därför är ett väldigt idealistiskt projekt med en dröm om den stora 
harmoniska gemenskapen. Sennett menar att problemet inte handlar om att människor 
inte vill bo blandat, enligt honom handlar problemen stället om att blandstadsområden 
på många ställen ska tvingas fram (Sennett, 2008). Även Jill Gran beskriver i artikeln 
Mixed use in theory and practice att områden som blivit uppförda enligt 
blandstadsideologin tilltalar en väldigt liten skara människor. De som bor där 
uppskattar områdenas arkitektur och offentliga platser men i det stora hela finns det en 
större efterfrågan på bostäder som är uppförda i homogena villaområden. Vidare lyfter 
hon fram att boende ogillar blandningen av olika funktioner, ett återkommande 
fenomen är NIMBY – Not in my backyard. (Grant, 2002 ss. 71-77, 79). 
 
Jane Jacobs kriterier är framträdande i både nationella och internationella 
stadsbyggnadsdebatter vad avser blandstadsområden. Och kanske är det med 
anledning som Moa Tunström konstaterar - att det finns en påtagliga antipati mot den 
modernistiska planeringen vilken bland annat påstås ha orsakat områden som är 
livlösa, funktionsuppdelade, monotona och identitetslösa (Tunström, 2009 ss. 83-84, 
89, 99). Den modernistiska planeringen framställs som ”det onda” och för att 
åstadkomma ”det goda” försöker man eftersträva antiteser av det onda. Istället för 
livlösheten eftersträvas stadsmässighet, funktionsuppdelningen ersätts med 
funktionsintegrering, monotoni avhjälps med variation och mångfald, och 
identitetslösa områden avhjälps med områden som ska vara attraktiva, levande och 
identitetsskapande. Tunström menar att blandstaden består av ett tillbakablickande där 
man idealiserar den gamla traditionella staden och motsätter sig den stadsutveckling 
som skett under efterkrigstiden. Något som vidare leder till ”exkludering av den 
moderna staden” och livet däri (Tunström, 2009 s. 160).   
 
Det finns även de som menar att Jacobs idéer saknar både geografisk och tidsmässig 
närhet till de förutsättningar som finns i dagens Sverige. Det kan därför vara riskfullt 
att använda den så kallade ”receptboken” (Jacobs, 2004 s. 35; Tunström, 2009 s. 116). 
Mats Franzén menar att merparten av våra städer är planerade enligt funktionalismens 
normer och att det således är svårt att uppfylla Jacobs fyra kriterier. Franzén pekar 
bland annat på att nybyggnationsområden per definition utesluter Jacobs tredje 
kriterium, det som handlar om att det ska finnas olika byggnader med varierande skick 
och ålder. Att uppfylla det tredje kriteriet skulle ta minst hundra år med tanke på 
byggnaders långa livslängd.  
 
Sharon Zukin kritiserar Jane Jacobs för att ha gett planerarna skulden för den ”dåliga” 
modernistiska stadsutvecklingen. Enligt Jacobs var planerarna drivande aktörerna i 
den utvecklingen som var rådande på 50 - 60-talet. Zukin hävdar däremot att det inte 
alls var planerarna som skapade eller förespråkade den modernistiska 
planeringstraditionen utan att drivande aktörer var de som finansierade och tjänade 
pengar på exploateringen – något som Jacobs inte berör (Zukin, 2006 s. 224). Om 
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Zukins logik stämmer finns det anledning att reflektera över om det finns ekonomiska 
incitament även bakom vår tids stadsbyggnadsideal – exempelvis blandstaden.   
 
Det är många forskare som utgår från att funktionsintegrering för med sig ett flertal 
positiva bieffekter. I ett flertal artiklar definieras funktionsblandningen med attraktiva 
värden, nästa som att de är varandras synonymer. Rambinski utgick från att 
funktionsblandningen skapar visuellt intresse och attraktiv variation. Men frågan är 
hur funktionsblandningen ska kunna skapa alla dessa positiva bieffekter utan 
ytterligare regleringar eller incitament. Den sociala mångfald som påstås uppstå med 
hjälp av blandad bebyggelse och funktionsintegrering kan tyckas motsägelsefullt så 
länge det är ett nybyggnadtionsområde.  Nyproduktion medför alltid höga 
bostadspriser och hyresnivåer vilket direkt sätter gränser för vilka som har tillgång till 
att bo i området.  
  

Arkitekter och brukares perspektiv 
Det finns forskning som pekar på att professionen inom arkitektur och planering inte 
alltid planerar i förhållande till vad invånare önskar eller utifrån vad invånarna 
upplever som estetiskt tilltalande. Catharina Sternudd påpekar i sin avhandling att 
människor i allmänhet fäster stort värde vid sin omgivning – huruvida den upplevs 
tilltalande eller motbjudande. Dock menar hon att de som gestaltar den fysiska miljön 
och de som brukar den ofta har skilda uppfattningar om vad som är estetiskt tilltalande. 
Sternudd menar att arkitekter strävar efter att vara nyskapande och representera sin 
samtid och att det inom arkitekturkåren råder en modernistisk diskurs där innovation 
och originalitet uppmuntras. Arkitekternas tycke för det modernistiska formspråket 
stämmer däremot inte överens med brukarnas. Sternudd påpekar att många brukare 
istället uppskattar det traditionella formspråket, och tycker inte alls om arkitekternas 
moderna uttryck. Flera röster konstaterar att den moderna arkitekturen inte lyckas 
uppnå samma trivsel som den traditionella men enligt Sternudd är det ingen som ens 
föreslår eller diskuterar möjligheten att arkitekter i större utsträckning skulle närma sig 
allmänhetens värderingar genom att medvetet använda referenser från traditionell 
arkitektur. Enligt Sternudd finns det vissa krav inom yrkeskåren att återspegla 
samtiden vilket gör det svårare att tillgodose allmänhetens tycke och smak (2007, 
s.160).   

Ulla Berglunds doktorsavhandling ”Perspektiv på stadens natur – Om hur invånare 
och planerare ser på utemiljön i staden” har till syfte att undersöka och jämföra 
planerare och brukares syn på stadens utemiljö. Berglund påstår att arkitekter 
avskärmar sig från de som befolkar och bebor de planerade områdena. Att 
yrkeskategorin enbart bedömer och diskuterar kvaliteter samt brister i genomförda 
projekt med varandra och inte med brukarna. Enligt Berglund går yrkeskategorin 
därför miste om brukarnas upplevelser av de planerade miljöerna. Hon, precis som 
Sternudd, kritiserar arkitektkåren för att vara för måna om att ”hänga med” i aktuella 
ideologier istället för att planera efter brukares estetiska värden. Planerare måste bry 
sig mer om vad brukarna anser är vackert menar Berglund, och försöka se till 
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mångfalden av värderingar, för enligt hennes studie tillvaratas inte brukarnas estetiska 
värden i planerarnas urbana projekt (1996, ss. 10-11, 156-157).  

I boken Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka tar Ola Nylander och Anna 
Braide Eriksson faktiskt reda på hur ett nybyggda område i Göteborg togs emot av 
brukarna. Syftet var att jämföra hur väl de mål som kommunen formulerat uppfylls i 
den byggda miljön. I deras studie dokumenterade de först vad ambitionerna med 
området varit utifrån detaljplanen, planprogram, gestaltningsprogrammet och en 
fördjupad översiktsplan. Därefter skickade de ut enkätformulär till boende i området. 
I överensstämmelse med Sternudd och Berglund visar studien att det var många 
planeringsambitioner som inte uppfylldes i den byggda miljön. Vid studerandet av 
områdets kvartersgårdar var ambitionerna att dessa skulle ge möjlighet till avkoppling, 
mångfald och sociala kontakter. Dessvärre fungerar gårdarna dåligt som de 
mötesplatser de var planerade som. Få av de boende använde gårdarna. Ett flertal 
angav att de inte har något behov av ett socialt umgänge med grannarna utan att de 
istället åker till vänner och familj för att umgås. Precis som Nylander och Eriksson 
konstaterar spelar ålder, läggning och situation i livet en stor roll för vilka preferenser 
man har för att knyta kontakter. Man kan fråga sig om detta är ytterligare en anledning 
som motsäger ambitionerna med att skapa social mångfald? Speglar detta enbart 
arkitekternas lovordade visioner om hur arkitektur och design aktivt ska kunna forma 
människors sociala liv till något bättre men att det i själva verket inte går? Det framgår 
av studien att social mångfald var ett uttalat mål från kommunens och arkitekternas 
sida. Detta skulle tillgodoses genom blandande upplåtelseformer och genom ett 
varierat utbud av lägenhetsstorlekar. Dock är de som bor i Aranäs en rätt homogen 
skara i förhållande till ålder och socioekonomisk status. Anledningen är enligt 
Eriksson och Nylander att det inte finns tillräckligt med hyresrätter, två tredjedelar av 
bostäderna är bostadsrätter och äganderätter.  

Men det återges även exempel från Aranäs där arkitekternas ambitioner stämmer 
överens med brukarnas upplevelser. En målsättning från kommunens sida var att skapa 
en livfull och trygg stadsdel med en egen karaktär och identitet. Från enkätformulären 
betonades att stadsdelen har sin egen karaktär och att den upplevs som både trygg och 
livfull. Eriksson och Nylander konstaterar dock att finns tendenser att de som besvarar 
enkäterna försvarar sitt boendeval. Framförallt när det handlar om en stor investering 
i form av en bostadsrätt eller äganderätt (Eriksson & Nylander, 2012 ss. 31, 65-67, 
93).  
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KKAPITEL 4. METOD 
Forskningsdesign  
Med hjälp av en forskningsmetod kan man på ett organiserat sätt hämta in och tolka 
information. Den valda metoden kan ses som ett verktyg eller tillvägagångssätt vilken 
man använder för att få svar på sina frågeställningar och för att få ny kunskap inom 
ämnet (Larsen, 2009 s. 17).  

Inom samhällsvetenskapen finns det flera olika metoder i egenskap av fallstudier, 
experiment, surveyundersökningar, livsberättelser och analyser (Yin, 2007 s. 17). I 
denna uppsats har jag använt mig av en upptäcktstyrd fallstudie - en forskningsdesign 
som enligt Denscombe innebär att man beskriver ett ändamålsenligt och noga utvalt 
fall i förhållande till uppsatsens syfte, utforskar nyckelfrågor inom fallstudiens 
inramning och slutligen jämför dessa för att finna samband och skillnader (2009, s.63).  

Kännetecknade för fallstudier är att man med fördel kan använda och kombinera olika 
informationskällor för att få en mer träffsäker bild av det som studeras. Detta innebär 
att man betraktar undersökningsenheten ur mer än bara ett perspektiv (Denscombe 
2009, s. 186). Som Yin betonar är det bra att använda sig av olika källor då detta ökar 
fallstudiens generaliserbarhet med förutsättning att källorna stöder varandra (2007 s. 
126).  

Fallstudier karaktäriseras även av att det enbart är ett eller några fåtal 
undersökningsenheter som studeras. Detta med anledning att det ger större möjlighet 
att gå på djupet med fallet och upptäcka saker som kanske inte framkommit vid en mer 
övergripande och ytlig studie. En utgångspunkt är vanligtvis också att 
undersökningsenheterna tar utgångspunkt i naturliga miljöer och att det studerade 
fallet representerar något som är naturligt förekommande (Denscombe 2009, s. 60). 

 

Val av fall 
Den empiriska delen i detta examensarbete består av en en-fallstudie där jag har 
undersökt och analyserat ett nyexploaterat bostadsområde i Örebro som har blivit 
uppförd med blandstaden som utgångspunkt. Områdets visuella karaktär bidrog till att 
jag ansåg området som ändamålsenligt för att uppnå syftet med uppsatsen. Området 
innehåller emellertid inte någon funktionsblandning trots att det från planerarnas sida 
funnits höga ambitioner med att skapa ett funktionsintegrerat område. I dagsläget är 
det ett varierat bostadsområde och inte ett blandstadsområde.  Nya Sörbyängen, som 
området kallas, är väldigt varierat med olika hustyper, upplåtelseformer, material, 
arkitektonisk karaktär och våningsantal – något som jag, trots bristen på 
funktionsblandning, har ansett som lämpligt för att ta reda på hur den visuella 
komplexiteten erfaras. Det bör också ges skäl till varför jag valt att studera ett fall och 
inte fler. Jag har ansett det som värdefullt att kunnat gå på djupet med Sörbyängen för 
att kunna skapa en bättre förståelse av människors upplevelse av blandstadsområdet. 
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Detta har jag gjort genom att kombinerat och triangulerat tre olika källmaterial och 
metoder - intervjuer, observationer och dokumentanalyser. Triangulering innebär att 
en och samma frågeställning besvaras utifrån olika metoder eller olika källmaterial.  

Om jag hade valt att göra en flerfallstudie, med två eller tre fall, hade jag inte fått 
samma möjlighet att gå på djupet. Då hade det endast funnits utrymme att kombinera 
möjligtvis två informationskällor istället för tre. Jag är dock medveten om att mina 
frågeställningar hade kunnat besvaras på ett mer fullständigt sätt om en mer 
omfattande undersökning hade genomförts men med anledning av den tidsmässiga 
ram som finns för detta examensarbete har detta inte genomförts.  

Metoder för datainsamling 
Dokumentanalys  
För att få inblick i professionens föreställningar och ambitioner med nya Sörbyängen 
har Örebros översiktsplan, aktuellt planprogram och elva antagna detaljplaner 
studerats. Dokumentanalysen kan avslöja vilka visuella kvaliteter planansvariga finner 
med blandstaden som planeringsideologi och vad deras uppfattning är om ideologin. 
Det har även genomförts en intervju med planansvarig för fallstudieområdet men detta 
beskrivs närmare i nästa avsnitt. Innehållet i plandokumenten studerats och analyserats 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att man metodiskt söker igenom 
dokumenten för att finna information som på något vis berör uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I detta fall har alla plandokument genomsökts efter betydelsebärande 
gestaltningsaspekter såsom komplexitet, samstämmighet, historisk anknytning, 
blandning, mångfald, integrering, stadsmässighet, variation, grönska, täthet, ordning, 
orienterbarhet, underhåll och rymd. Begreppen är enligt forskningsöversikten 
signifikativa för blandstad som planeringsideologi och enligt de teoretiska 
utgångspunkterna är de också utmärkande för människors visuella perception och 
orienterbarhet. Dokumenten har tillhandahållits från Örebro kommun och sökningarna 
efter begreppen har genomförts i ett dataprogram då filerna har varit digitala. 

Utöver de gestaltningsmässiga aspekterna har översiktsplanen sökts igenom efter de 
generella principer, målsättningar och förhållningsätt som kommun hade till stadens 
bostadsutveckling. Och från planprogrammet över Sörbyängen har jag sökt efter 
kommunens avsikter med området och vilken inställning de hade till blandstaden som 
planeringsideologi. I detaljplanerna har också gestaltningsmässiga ambitioner, 
bostadstyper, våningsantal, placering, och funktioner studerats.    

Systematiska observationer    
För att få ökad kunskap och förståelse för den visuella perceptionen av nya Sörbyängen 
har även systematiska observationer utfört. Observationer har inom 
samhällsvetenskaplig forskning utstått kritik då en situation kan te sig väldigt olika 
beroende på vem som observerar och beroende på vad som observeras. För att 
minimera den subjektiva upplevelsen hos betraktaren kan man använda sig av ett 
systematiskt observationsschema. Det innehåller olika punkter som ska göra det 
möjligt för forskaren att registrera data på ett systematiskt och grundligt sätt samt 
producera data som överensstämmer med vad andra hade kunnat få fram. När man 
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skapar ett observationsschema är det lämpligt att utgå från en litteraturöversikt för att 
identifiera relevanta inslag som går att observera (Denscombe, 2009 ss. 274-275).  

Vid observationerna har jag utgått från de kategorier som enligt miljöpsykologisk 
forskning är viktiga i människors visuella värderingssystem. De aspekter som har varit 
tillräckligt konkreta att observera är enligt min bedömning områdets estetiska uttryck 
och graden av komplexitet. I arbetets teoretiska del redovisades olika attribut som 
värderas som estetiskt tilltalande och hur komplexitet yttrar sig i den fysiska miljön, 
något som förutsätter möjligheten att kunna observera och analysera detta i 
fallstudieområdet. Vad avser komplexitet har jag observerat områdets kontrast. Enligt 
Nasar kan man undersöka ett områdes komplexitet genom jämförelsen av enskilda 
element och graden av kontrast mellan dessa. Som Nasar menar uppstår kontrast när 
det finns variation i form av olika material, arkitektoniskt uttryck, våningsantal, färg, 
placering och karaktär. Dessa parametrar har jag följt upp vid observationerna och 
dokumenterat i fallstudien.  

Med avseende på estetiska attribut har jag observerat förekomsten och mängden av 
grönska, rymd, historisk anknytning, variation, ordning och skötsel. De systematiska 
observationerna har utförts till fots vid fem tillfällen i mars månad 2013 där jag genom 
tagna fotografier och med papper och penna har dokumenterat områdets visuella 
komplexitet samt estetiska attribut. Observationerna redovisas i resultatredovisningen 
genom text, diagram och fotografier.  

Intervjuer  
Enligt Yin (2007, s. 166) utgör intervjuer en av de viktigaste informationskällorna i en 
fallstudie. Genom intervjuer kan man tillgå information som berör människors åsikter, 
uppfattningar och känslor (Denscombe, 2009 s. 232) - något som är av betydelse för 
att kunna ta del av människors subjektiva värdering av Sörbyängen. I fallstudien 
används en semistrukturerad intervjuteknik vilket innebär att de intervjuade får öppna 
frågor med möjlighet att utveckla och reflektera över de problem som frågorna belyser 
(Denscombe, 2009 ss. 234-235).  Intervjuerna har genomförts med människor som bor 
i området, med de som inte bor i området och med dåvarande stadsarkitekt som var 
verksam under tiden då översiktsplanen och planprogrammet för Sörbyängen togs 
fram.  
För att få en bättre och djupare förståelse av fallstudieområdet har jag vidare delat in 
de som bor i området i två grupper – boende i småhus och boende i flerbostadshus. 
Totalt genomfördes 9 intervjuer med de som bor i flerbostadshus och 8 intervjuer med 
de som bor i småhus. Intervjuerna genomfördes i området där jag slumpmässigt 
frågade människor vilken bostadstyp de bodde i och om de vidare skulle vilja besvara 
mina frågeställningar. Respondenterna besvarade mina frågor ansikte mot ansikte och 
deras svar antecknades med papper och penna. Jag hade inledningsvis räknat med att 
få en jämn fördelning av boende i småhus samt flerbostadshus genom att fråga 
människor som till fots vistades i området. Dock var andelen småhusägare som rörde 
sig i området vid de tillfällen då intervjuerna genomfördes näst intill obefintlig. För att 
tillgå information om hur småhusägarna upplever området sökte jag därför upp denna 
grupp genom att besöka bostäderna och knacka på. Överlag fick jag stor respons och 
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av de tillfrågande var det enbart tre personer som avböjde att besvara mina frågor då 
de var upptagna med annat.   

Det är av betydelse för undersökningen att få inblick i hur de som inte bor i området 
upplever stadsstrukturen och estetiken. Boende i ett område är oftast väl bekanta med 
sitt närområde och har på så sätt skapat en tydlig bild av området. Som de teoretiska 
utgångspunkterna inom miljöpsykologi påvisar har man också lättare för att uppskatta 
miljöer vilka man känner igen framför något helt nytt och okänt (Sternudd, 2007 s. 
111). Intervjuer med människor som inte bor i området, utan de som bara har rört sig 
därigenom är därför av betydelse vid analyserandet av fallstudien. Totalt intervjuades 
8 personer i olika åldrar och kön som inte bodde i området. Intervjun som genomfördes 
med stadsarkitekten genomfördes vid ett förbestämt möte ansikte mot ansikte. 
Intervjun har spelats in och transkriberats.    

Problematik med fallstudier 
Det finns en viss kritik mot att använda sig av fallstudier. Denscombe och Yin (2009 
s.72; 2007 ss. 27-28) lyfter farm metodens svårighet att utifrån ett enskilt fall göra 
generaliseringar. Svårigheten består bland annat i att bestämma ett falls karaktär och 
hur det kan jämföras med andra fall, d v s om det finns unika variabler som inte låter 
sig jämföras.  Det är därför av betydelse att forskaren presenterar fallets specifika 
egenskaper så att andra kan jämföra och anta att liknande fall kan ha samma resultat 
och problem (Denscombe, 51-53 kolla exakt sida). Nackdelar med denna 
kombinerande metod är att det är mer krävande än att bara använda sig av en enda 
informationskälla, vidare kan det uppstå problem om insamlade informationskällor 
inte stödjer varandra. Då uppkommer en viss risk för att undersökningen betraktas som 
resultatlös (Denscombe, 2009 s.190). 

Avgränsning  
Arbetet har avgränsas till den visuella upplevelsen av blandstaden där en fallstudie 
ligger till grund för att uppfylla uppsatsens syfte och för att besvara dess 
frågeställningar. Detta innebär att studien inte kommer undersöka frågor som 
boendestrukturer, segregation, hälsa etc. utan istället ligger studiens huvudsakliga 
fokus på den visuella bebyggelsestrukturen. Geografiskt sett avgränsas uppsatsen till 
fallstudieområdet – en stadsdel i södra Örebro som heter Sörbyängen.   
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KKAPITEL 5. RESULTATREDOVISNING  
Örebro är Sveriges sjätte största stad och har under de senaste tjugo åren haft en kraftig 
befolkningstillväxt (SCB 1, 2013). På kommunens hemsida finns information om att 
de spår en fortsatt ökning. Till år 2022 beräknas stadens invånare öka med cirka 17,500 
och i översiktsplanen står det att kommunen fram till år 2035 behöver bygga 15,000 
nya lägenheter (Örebros.se 1, Örebro Översiktsplan 2010, s. 34).  Sörbyängen som 
ligger till grund för genomförd fallstudie ligger i södra delen av Örebro på ett nära 
avstånd till stadens centrum. Området har under lång tid pekats ut som 
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och mindre verksamheter (Örebro 
Översiktsplan 2002 s. 62, 2010 s. 35). Sörbyängen står nu inför en större utbyggnad 
och enligt planprogrammet ska området rymma cirka 2000 nya lägenheter 
(Planprogram, 2004 s. 9). Ambitionerna med utbyggnaden av Sörbyängen har varit att 
skapa en öst-västlig trafikförbindelse samt ansluta området med omkringliggande 
stadsdelar (Intervju med stadsarkitekten, Planprogram, 2004 s. 4).  I fallstudien görs 
först en beskrivning av områdets bebyggelseutveckling följt av de utgångspunkter som 
ansvariga planerare hade vid gestaltningen av det nya området. Därefter redovisas 
intervjuerna med boende och besökare i området och slutligen redovisas de 
observationer som genomförts med utgångspunkt från den teoretiska översikten.  
 

 

  
Karta över Örebro stad och Sörbyängens geografiska läge.   

SÖRBYÄNGEN  

CENTRUM  
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Fallstudieområdets bebyggelseutveckling 

Mellan åren 1936 till 1982 brukades fallstudieområdet som flygfält för reguljärflyg. 
Efter beslut om att flytta flygfältet en bit utanför staden påbörjades exploatering av 
området omgående. Den äldre delen av Sörbyängen byggdes i början av 1980-talet 
med cirka 600 lägenheter fördelat på radhus och punkthus. Området byggdes på var 
sida av den gamla banvallen som förr sträckte sig mellan Örebro och Pålsboda. Den 
gamla tågsträckningen finns kvar i landskapsstrukturen än idag men används numera 
som en vältrafikerad gång och cykelväg. Planambitionerna med den äldre delen av 
Sörbyängen var att uppföra en tät bostadsbebyggelse där grannskapsidealet stod i 
centrum. Bebyggelsen uppfördes gårdsvis med enheter på cirka 40 lägenheter vars 
entréer vetter in mot gården (Intervju stadsarkitekt, Planprogram, 2004 s.8).    

Strax efter att Sörbyängen stod klart byggdes Ladugårdsägen väster om Sörbyängen 
till bomässan 1992. Ambitionerna med Ladugårdsägen var att bygga en ny stadsdel 
och inte bara ett nytt bostadsområde. I området skulle det erbjudas verksamhetslokaler 
för såväl affärer, kontor och lättare industrier. Men på grund av ekonomiska 
svårigheter som drabbade fastighetsbranschen i början på 1990-talet fick inte 
fastighetsägarna lokalerna uthyrda och därmed gjordes flera av lokalerna om till 
bostäder. Ladugårdsägen uppfördes med en blandad bebyggelse med avseende på 
upplåtelseformer och skala. Cirka 900 lägenheter byggdes med övervikt på 
flerbostadshus i 4 -5 våningar (Planprogram, 2004 ss. 8-9).     

Det aktuella fallstudieområdet är beläget mitt emellan den äldre delen av Sörbyängen 
och Ladugårdsängen. Området kallas i folkmun för nya Sörbyängen och utgör en 
sammanlänkning av de båda äldre stadsdelarna. Inledningsvis ska det tydliggöras att 
benämning Sörbyängen avser det område som byggdes på 80-talet och nya 
Sörbyängen avser det för fallstudien aktuella planområdet. Området är fortfarande 
under uppbyggnad och idag står etapp 1 och snart 2 samt 3 färdigbyggt av 4. Det är 
också etapp 1, 2 och delvis 3 som ligger till grund för genomförda observationer samt 
intervjuer.   

 

Sörbyängen 

Ladugårdsängen  

Utbyggnadsetapper för nya Sörbyängen. 
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Planering för blandstad  
Översiktsplan 2002  
I översiktsplanen från år 2002 berörs inte nya Sörbyängen nämnvärt mer än att det har 
beteckning Utredningsområde och där markanvändning föreslås till bostäder, 
verksamheter samt odlingar. Det uttrycks ambitioner om att eftersträva en 
stadsliknande trafikstruktur (Örebro Översiktsplan, 2002 ss. 61, 77). 

Det står inget konkret om just blandstad i översiktsplanen men det finns påtagliga 
kopplingar till ideologins grundtankar. Inledningsvis i plandokumentet står de 
generella mål och ställningstaganden som kommunen har med den framtida 
bostadsutvecklingen. Ett återkommande begrepp är integration som syftar till att 
integrera olika bostadstyper och även olika funktioner. Integrering av olika 
bostadstyper anses resultera i en social mångfald såtillvida att olika grupper i samhället 
får möjlighet att mötas i det dagliga livet.  Vid nybyggnationsområden ska stor omsorg 
läggas på uppförandet av olika bostadstyper då detta ska minska segregationen mellan 
olika sociala grupper i samhället. Utifrån översiktsplanen är ambitionen att alla 
områden sak ha en sammansättning som motsvarar sammansättningen i hela 
kommunen med hänsyn till kön, ålder, etnicitet, inkomst och utbildningsnivå. (Örebro 
Översiktsplan, 2002 s. 15, 16, 21).   

Som Moa Tunström påpekade i forskningsöversikten råder det antipati inom 
stadsbyggnadsdiskursen mot de områden som uppkommit under modernismen. Denna 
antipati kommer även till uttryck i Örebros översiktsplan. Funktionsuppdelningen 
beskrivs som något dåligt, något som bör undvikas och istället lyfter planansvariga 
fram att man ska planera för funktionsintegrering.  Citatet nedan sammanfattar dessa 
ställningstaganden, de nämna områdena Brickebacken och Vivalla är bostadsområden 
som byggdes under eran för miljonprogrammet: 

”Örebro är i dag en delvis funktionsuppdelad stad. Stora områden är avsatta enbart 
för boende, t ex Brickebacken och Vivalla. Andra områden är avsatta enbart för 
verksamheter, t.ex. Bista och Holmen. Den funktionsuppdelade staden alstrar mycket 
transporter inom sina gränser. Bostadsområdena är i stort sett tömda på vuxen 
befolkning under dagtid, verksamhetsområdena är öde efter arbetstidens slut... Den 
stora vinsten med en funktionsblandad stad är att det skapas liv och rörelse i större 
delen av staden under längre tid av dygnet. Staden känns tryggare och trevligare.” 
(Örebro Översiktsplan, 2002 s. 70)   

Citatet antyder att kommunen förespråkar en funktionsintegrerad stad som ska skapa 
liv och rörelse under en längre tid på dygnet. Det kan också konstateras att det finns 
uppfattning om att funktionsintegrering skapar en ”trevligare” och ”tryggare” stad. I 
samma avsnitt uttrycks även att det vid nybyggnationsområden ska eftersträvas 
”stadsmässighet” och ”täthet”. Begreppen är desamma som i forskningsöversikten. 
Blandstadens signum. Men frågan är om det bevingade begreppet funktionsintegrering 
per automatik kan skapa en trevligare, tryggare, tätare och mer stadsmässig stad.  
Återigen tycks det finnas dolda dimensioner i begreppet funktionsintegrering. Det 
återges inte hur funktionsintegreringen ska kunna skapa dessa stadskvaliteter, inte 
heller hänvisas det till källor som understryker påståendet. Det kanske bara antas att 
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den magiska ingrediensen ska fungera trots att forskningen knappast på ett entydigt 
sätt ger stöd för detta.  

Planprogram för Nya Sörbyängen  
Översiktsplanens riktlinjer har varit vägledande i planprogrammet. Referat och 
sidhänvisningar finns hämtade från översiktsplanen där ovan nämnda ambitioner 
gällande nybyggnationsområden har eftersträvats.  Enligt planprogrammet ska nya 
Sörbyängen uppföras med olika bostadstyper och blandade upplåtelseformer. Det ska 
finnas hus på två till fem våningar där flerbostadshus blandas med småhus. Med 
anledning av det centrala läget motiveras en tät bebyggelse som ska ha ”krav på 
stadsmässighet och god gestaltning”. Precis som i översiktsplanen ges det uttryck för 
att den blandade bebyggelsen sak skapa goda förutsättningar för integration av olika 
grupper i samhället - socioekonomi, åldersfördelning och etniskt. Centrala frågor har 
varit hur de två stadsdelarna Ladugårdsängen och Sörbyängen ska kopplas samman 
och hur biltrafiksystemen ska tillgodose en öst-västlig förbindelse. Enligt 
planförfattarna ska man eftersträva ett traditionellt gatunät som ska ”sila” trafiken. 
Strax söder om planområdet ligger två större rekreationsområden i form av ett 
skogsområde och en golfbana. I planprogrammet argumenterar planförfattarna för att 
stora delar av planområdet kan exploateras då behovet av grönområden tillgodoses av 
dessa intilliggande rekreationsområden. Ambitionerna enligt planprogrammet är att 
ersätta befintliga grönytor med mindre parker. Två parkområden pekas ut och enligt 
planförfattarna ska dessa få en karaktär av urbana parker. Det står inget om hur mycket 
grönyta det ska finnas inom respektive kvarter, inte heller något om betydelsen av 
grönområden (Planprogram, 2004 ss.9-10, 20).  

Om man kunde ana en viss antipati mot modernismens planeringstradition i 
översiktsplanen så var det milt uttryck jämförelsevis mot vad som går att finna 
planprogrammet. Sammanfattat på en sida punktas modernismens grundpelare upp 
och de problem som planeringstraditionen anses ha fört med sig. Därefter presenteras 
lösningen -”Det nya sättet att planera”. Planförfattarna återger att den modernistiska 
planeringstraditionen har orsakat problem i följd av funktionsuppdelning, 
trafikseparering, utspridning av staden, ökat transportbehov, segregation, längre 
bilresor, ökade kostnader, ökade miljöutsläpp, minskad trygghet sämre 
orienteringsförmåga och sämre underlag för kommersiell service. Det nya sättet att 
planera innebär istället att den traditionellt utformade innerstadsdelen står som 
förebild. I den traditionella staden ingår enligt planprogrammet bl. a:  

 Funktionsblandning med bostäder, service och arbetsplatser. 
Funktionsblandningen syftar till att ge liv åt en stadsdel dygnet runt, vilket 
ger goda förutsättningar för trivsel och trygghet.  

 Kvartersstad med hus och entréer längs gatorna, vilket skapar en högre grad 
av stadsmässighet.  

 Det traditionella gatunätet som bygger på en rutnätsstruktur. Via rutnätet 
silas trafiken genom stadsdelen. Grundprincipen är att trafiken sprids på så 
många gator som möjligt. Det är också lätt att orientera sig i en sådan 
bebyggelse som har ett rutnät även om det finns variationer i mönstret.  
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 Utbyggnad som en fortsättning på innerstaden. En koppling finns med 
stenstaden i centrum, vilket skapar en naturlig övergång.  
(Källa: Planprogram, 2004 s.7) 

 
Här kan man konstatera att det finns tydliga ambitioner med att bygga blandstad. 
Påtagligt är också att det finns en dikotomi mellan det gamla och det nya sättet att 
bygga stad där det gamla sättet tillskrivs alla fel och brister. Sättet som 
blandstadsidealet förs fram är ganska dogmatisk där de planansvariga har anslutit sig 
till en idé om att bygga blandstad utan att kritiskt granska den. Det finns föreställningar 
om att blandstadskonceptet ska lösa stadens sociala frågor men som framkommit i 
forskningsöversikten finns det inget entydigt har stöd för detta.  
 
Gällande detaljplaner  
För etapp 1, 2 och delvis 3 finns 16 antagna detaljplaner. Gemensamt för samtliga 
detaljplaner är att de medger en markanvändning där bostäder kan blandas med 
verksamheter. Funktionsintegreringen är främst reglerad till att förekomma i 
flerbostadshusens bottenvåningar där handel eller annan verksamhet som inte är 
störande för omgivningen kan inrymmas. Vidare reglerar vissa detaljplaner funktioner 
såsom bostäder och skolverksamhet i samma kvarter.  

Anmärkningsvärt är, att det i planbeskrivningen till vissa detaljplaner, finns en 
inledande sida som är kopierad från planprogrammet - sidan som redogör varför den 
modernistiska planeringen anses dålig och vad som menas med det nya sättet att 
planera. I merparten av planbeskrivningarna går det även att läsa att planprogrammets 
intentioner med att skapa en god stadsmiljö har eftersträvats. Den eftersträvade 
stadstypen är kvartersstad med ett öppet och kontinuerligt gatunät samt bebyggelse 
som är blandad vad avser gestaltning och användning. Följande stadskaraktär beskrivs 
som eftertraktad i samtliga planbeskrivningar:  

 Variation i skala och typ av bebyggelse 
 Hus nära gatan som ger tydliga gaturum, en  

tyst gårdssida och ökat utrymme för friytor i kvarterens centrala del 
 Platsbildningar och trädplanteringar som ger 

omväxling och grönska 
 Entréer mot gatan vilket ger gårdar utan 

angöringstrafik samt liv åt gatan och därmed ökad trygghet  
 
(Detaljplan 1; Detaljplan 2; Detaljplan 3; Detaljplan 4; Detaljplan 5; Detaljplan 6; Detaljplan 
7; Detaljplan 8) 
 
Ett tydligt ställningstagande i hur de har arbetat med att fullfölja ambitionen med att 
skapa ett funktionsintegrerat område är att två av detaljplanerna har blivit ändrade med 
enkelt planförfarande. Ändringarna avsåg att ge utökad utnyttjandegrad. Detta har 
inneburit att det i alla flerbostadshus förutom ett medges verksamhet i entréplanen 
(Detaljplan 11, 2005; Detaljplan 5, 2008). Ytterligare planändringar för två andra 
detaljplaner har inneburit att tidigare bestämmelser som reglerade takutformningen har 
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utgått. Avsikten med takbestämmelserna var från början att skapa enighet och harmoni 
i stadsbilden, även om byggnaderna i övrigt kunde skilja sig åt. Men med anledning 
av ”de modernistiska husen (funkis) som blivit allt vanligare” så har bestämmelserna 
bedömts som olämpliga enligt byggnadsnämnden (Detaljplan 9, 2008 s.4; Detaljplan 
10, 2007 s. 3).  

I planberskrivningen till en av de större detaljplanerna visualiseras den eftersträvvärda 
bebyggelsekaraktären. Syftet med illustrationen är enligt planbeskrivningen att 
åskådliggöra kvartersstaden som bebyggelsekaraktär där det finns ett kontinuerligt 
gatunät och rikligt med 
grönska i gatuplanteringar 
och parker (Detaljplan 5, 
2008 s. 15). Utifrån bilden är 
det rimligt att anta att 
området är tänkt att innehålla 
en tät och stadsliknande 
bebyggelse såsom 
planprogrammet motiverade 
samt rikligt med grönska.  

 

Nedan visas en kartillustration över delar av utbyggnadsetapperna ett och två. 
Liknande kartillustrationer finns med i de flesta planbeskrivningarna. Även utifrån 
denna illustration tycks området innehålla rikligt med grönska.  

 

Gemensamt för alla 16 detaljplanerna är reglering om att huvudbyggnaderna ska 
placeras i gatulinje eller på inre förgårdslinje. Enligt planprogrammen ska detta 
resultera i tydliga gaturum. De upprepade ambitionerna om att skapa en social 

(Källa: Planbeskrivning till Detaljplan 5, 2008, s. 18) 

(Källa: Planprogram, 2004 s.9) 
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mångfald som det stod om i både översiktsplanen och i planprogrammet kommenteras 
inte i nämnvärt i planbeskrivningarna. De planbeskrivningar som berör en social 
mångfald är de som har den inledande sidan från planprogrammet kopierat där den 
modernistiska planeringen ställs mot den nya planeringen. 

Professionens syn på blandstad  
Under intervjun med tidigare stadsarkitekt behandlades bakomliggande tankar med 
nya Sörbyängen. Blandstaden som planeringsideologi var intervjuns huvudämne och 
vad blandningen har för betydelse gällande funktioner, upplåtelseformer och estetik. 
Stadsarkitekten uttryckte att blandstaden är en flexibel planeringsmodell som 
möjliggör mycket, den låser inte områden till att enbart medge en funktion. 
Ambitionerna med att bygga blandstad var enligt stadsarkitekten tron om att det ska 
resultera i en social mångfald. Att äganderätter blandat med bostadsrätter och 
hyresrätter ska skapa förutsättningar för att olika människor ska kunna bo i samma 
område. Dock påpekade han lite självkritiskt att nya Sörbyängen är ett nybyggt område 
som till en början förser de ”rika och friska” men att det över tiden kan resultera i en 
social mångfald.  

Stadsarkitekten menade att det är av betydelse att kommunen involverar sig i att 
tillsätta olika funktioner i blandstadsområden. Enligt honom räcker det inte med att 
tillskriva bestämmelser i detaljplanerna utan det krävs ytterligare medel för att 
åstadkomma den funktionsintegrering som skapar liv 24/7. Den enda verksamhet som 
finns i området idag, en restaurang – även med funktion som café, har enligt 
stadsarkitekten uppkommit på fastighetsägarens initiativ, inte på kommunens. Han 
reflekterade över att det uppkommit så få verksamheter i nya Sörbyängen.  En av 
anledningarna menande han var att kommunen var glada över att folk ville investera 
och bygga bostäder under tider med lågkonjunktur.  

”Och att då komma med krav att bygga en lokal i bottenvåningen var tydligen ett för 
stort krav…”  

Därtill påpekade han att problematiken ligger i att hitta konkurrenskraftiga lägen vilket 
nya Sörbyängen inte visat tecken på då det under de senaste åren har sett ut som en 
byggarbetsplats. Detta misstänkte han berodde på att merparten av bostäderna har 
blivit uppförda som bostadsrätter och äganderätter, något som i vidare led har inneburit 
att en större del av lägenheterna måste vara sålda innan bostadskomplexet byggs upp. 
”Från att ha byggt hela kvarter så har det ju blivit ett hus i taget kan man säga … och 
jag tror inte att det har varit jättelätt att sälja lägenheterna.”  

När det senare under intervjun handlade mer konkret om estetiken och upplevelsen av 
nya Sörbyängen uttryckte stadsarkitekten att variationen som finns i området är trevlig. 
Han menade att man kan ”spela på hela registret” med olika byggnadshöjder, 
hustyper, färger, material och former för att åstadkomma variation. Han konstaterade 
även att den visuella variation som finns i området delvis beror på ”det 
individualistiska tjugohundratalet” - att när folk själva får välja så kan det resultera i 
”fönstersättningar och volymer som är kors och tvärs där det ena huset är helt olikt 
grannhuset”. Han berättade att de från början fanns ambitioner med att reglera 
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takutformningen på vissa äganderätter för att utjämna den individualistiska 
formvariationen och för att få områden att ”hänga ihop”.  

”… men det där det urartade snabbt, för det är inte alltid politikerna vill hålla i sådana 
pekpinnar.” 

Ambitionen verkar ha varit att främja den individualistiska formvariationen. Detta 
påvisades också under redovisningen av detaljplanerna. De planer som innehöll 
regleringar om takutformning fick göras om efter beslut från byggnadsnämnden. 
Därtill påpekade stadsarkitekten att: ”jag är inte för några estetiska pekpinnar, det gör 
det bara svårt för husprojektörerna” – vilket kan tolkas som ytterligare en anledning 
att området blivit så pass blandat och varierat. Det man kan ifrågasätta är om det inte 
bör finnas några estetiska pekpinnar överhuvudtaget? Ska det vara upp till exploatören 
och de enskilda individerna att avgöra hur abstrakt motivet blir efter att ha lagt sin bit 
till pusslet? Det är intressant att konceptet blandstad tas för givet och inte uppfattas 
innehålla några estetiska pekpinnar utan estetiken behandlas som självklarheter och 
det tas för givet att den ska uppstå av sig självt. Nästan lika självklart som att en social 
mångfald ska uppstå genom att blanda olika bostadstyper och ha en varierad arkitektur.   

Stadsarkitekten uttryckte att den variation som finns i området också är en direkt 
konsekvens av att det har byggts olika bostadstyper - villor, parhus, radhus och 
flerbostadshus. Vidare berättade han att en förutsättning för att kunna skapa variation 
är att det görs mindre tomtindelningar och att man samarbetar med olika byggherrar – 
precis som Formas pekade på i forskningsöversikten.  

I intervjun framkom det att en tvistefråga har varit hur parkeringar inom området skulle 
lösas, om parkeringsbehovet skulle tillgodoses genom markparkeringar eller i 
parkeringshus. Resultatet blev markparkeringar, något som stadsarkitekten inte 
uppskattade. Markparkeringen har tagit för mycket yta i anspråk menade han, yta som 
istället kunde nyttjas till rekreation och lek. Han lyfter fram att det borde finnas mer 
grönt och innehåll i kvarteren ”man har förbyggt sig på gatorna… det borde vara 
mindre gata och mer innehåll i kvarteren”. Men samtidigt argumenterade han för 
behovet av grönytor och rekreationsområden tillgodoses utanför planområdet, samma 
resonemang som fanns i planprogrammet. Det man kan ifrågasätta är dock om man 
ska kunna lita på att ”grannfastigheten” alltid kommer innehålla tillräckligt med 
grönska. 

Stadsarkitekten återgav under intervjun att han i dagsläget inte vet vad boende eller 
övriga invånare tycker om området. Dock refererade han till en artikel som han hade 
läst i den lokala tidningen där boende i området var upprörda över att det ska byggas 
ett flervåningshus mitt framför deras radhus. Han konstaterade att det inte är helt 
problemfritt att blanda stora och små hus men i det stora hela tyckte han att det var ett 
ganska bra och lyckat område.  

 

 



34 

Sammanfattning Planering för blandstad  
Många av de begrepp som tas upp i plandokumenten och i intervjun med 
stadsarkitekten vittnar om professionens ambitioner med att skapa blandstadsområden. 
I plandokumenten finns det en stark tilltro till det nya sättet att planera då denna 
planeringstradition påstås lösa stadens segregationsproblem, skapa trivsel, trygghet, 
stadsmässighet, orienterbarhet och en 24/7 miljö. Det framgår således att det finns en 
diskrepans mellan tilltron till vad som kan åstadkommas och den bild som 
forskningsöversikten ger av vad som verkar möjligt.  

I forskningsöversikten konstateras att blandstadsideologin har uppstått som reaktion 
på modernismens planeringstradition. Detta gör sig även väl tydligt vid studerandet 
plandokumenten där det finns en påtaglig antipati till stadens modernistiska områden. 
De områden som är uppbyggda enligt den modernistiska traditionen ogillas och förses 
med negativa omdömen. Lösningen på de tidigare problemen är det nya sättet att 
planera. Det man kan ifrågasätta är emellertid hur pass ny denna planeringsideologi 
är, om det fortfarande precis som under modernismen, är den ekonomiska logiken som 
styr. Jacobs resonemang om att det var planerarna som styrde står i stark kontrast till 
Zukins argument om att det är de ekonomiska krafterna som styr städers utveckling.  

I forskningsöversikten definieras blandstadsområden med att vara 
funktionsintegrerade. Men i nya Sörbyängen har det inte uppstått någon 
funktionsblandning. I dagsläget har enbart en restaurang uppkommit i området med 
initiativ från fastighetsägaren och så till vida är nya Sörbyängen egentligen inget 
blandstadsområde.  Att funktionsblandningen har uteblivit beror enligt stadsarkitekten 
på att området har sett ut som en byggarbetsplats under en längre tid. Ytterligare en 
anledning kan vara som Formas skildrade i forskningsöversikten – att områden som 
ligger i städers utkanter inte är tillräckligt konkurrenskraftiga. Efterfrågan på 
verksamhetsetablering i nya Sörbyängen har därför inte varit stor. Däremot kan 
efterfrågan tänkas öka när området är färdigbyggt. Då kommer det möjligtvis finnas 
tillräckligt med befolkningsunderlag för att verksamheter ska kunna etablera sig där.  

Enligt översiktsplanen och planprogrammet ska nybyggnationsområden vara täta, 
inneha god variation och vara gestaltningsmässigt attraktiva. Det exemplifieras dock 
inte vad som menas med attraktiv gestaltning. Det som tas upp i samband med 
attraktiva värden är funktionsintegrering. Precis som i forskningsöversikten tycks det 
finnas implicita kopplingar mellan begreppen funktionsblandning och attraktiva 
värden, nästan som att de är varandras synonymer. Sammankopplingen av de två 
begreppen framställs som universellt giltiga och inte som några subjektiva 
värdeomdömen. Något som talar emot detta är att det i den miljöpsykologiska 
forskningen framkom att områden eller attribut med funktionell signifikans 
underlättade uppbyggnaden av den kognitiva kartan och förbättrar därigenom 
människors förmåga att orientera sig, men inget om att det skapar attraktiva värden. 
Det attraktiva värdet i plandokumenten tycks istället handla om de trygghetsaspekter 
som en 24/7 miljö skapar och vidare om den sociala mångfald som olika bostadstyper 
ska generera. De experter, tjänstemän och politiker som varit verksamma i 
framtagningen av plandokumenten utgår således från attraktiva miljöer inte innehåller 
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några visuella aspekter utan att attraktivitet handlar om en viss atmosfär och ett visst 
bostadsklimat.  

Enligt stadsarkitekten finns det estetiska kvaliteter i nya Sörbyängen då området 
innehåller en hög grad av variation. Variation och mångfald var även varit 
återkommande begrepp i de studerade plandokumenten. Variationen kan alltså tolkas 
som estetiskt tilltalande enligt professionens värderingar.  Med variation menade 
stadsarkitekten en blandning av byggnadshöjder, hustyper, färger, material och former. 
Genomgående i de studerande detaljplanerna finns det inga regleringar som styr 
områdets visuella gestaltning vilket innebär att denna fråga hålls öppen för olika 
aktörers uppfattningar.   

Det finns en stark tilltro till att kunna integrera olika människor genom att bygga olika 
bostadstyper. Enligt översiktsplanen ska alla områden ha en sammansättning som 
motsvarar sammansättningen i hela kommunen avseende kön, ålder, etnicitet, inkomst 
och utbildningsnivå. Som framkom i intervjun med stadsarkitekten var ambitionerna 
med nya Sörbyängen att området skulle innehålla en social mångfald men samtidigt 
påpekade han att detta mål inte hade nåtts ännu. I nuläget menar han bor enbart de rika 
och friska människorna där. Anledningen enligt honom vara att det i början på 2000-
talet var lågkonjunktur och när exploatörer kom till kommunen för att de ville bygga i 
nya Sörbyängen kunde kommunen inte tacka nej trots att merparten var bostadsrätter. 
Blandningen av de olika bostadstyperna följde därav inte ursprungsplanen. Detta kan 
också vara belägg för att det är ekonomin som styr utvecklingen som Zukin hävdar i 
forskningsöversikten, inte planerarna. Här aktualiseras återigen motsättningen mellan 
planerares och arkitekters tilltro till planering och design som ett medel för att lösa 
sociala problem och forskningens mer kritiska inställning till vad som kan 
åstadkommas på denna väg. För som Musterd och Grant framhåller bosätter sig 
människor gärna där de känner tillhörighet och gemenskap och att det inte spelar någon 
roll om bostadsområden innehåller en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter. Den sociala mångfalden är svår att uppnå oavsett funktionsintegrering 
och olika bostadstyper.  

Kanske är det så att idén om blandstadsbegreppet innehåller många ogrundade 
förhoppningar med lite förankring i existerande forskning. Som stadsarkitekten 
uttryckte hoppades han att den sociala mångfalden skulle uppstå på längre sikt, när 
hyrorna och bostadspriserna i nya Sörbyängen har lagt sig efter nyexploateringen. 
Vilket också kan tolkas som försiktig kritik mot det egna förslagets möjligheter att nå 
de social mål som skrivits in i blandstadsbegreppet.  Men om det då redan finns en viss 
grupp av människor i nya Sörbyängen kanske det blir svårt att locka andra folkgrupper- 
som Musterd och Grant menar.  
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Blandstaden ur brukarens perspektiv 
Besökare till området 
Under intervjuer med människor som rörde sig i nya Sörbyängen behandlades frågor 
om vad de tycke om området, hur de upplevde blandningen av olika hustyper och om 
de hade lätt för att orientera sig. Flertalet av respondenterna berättade att det hade svårt 
för att orientera sig i området, vissa angav att området upplevdes som ett enda stort 
kaos, andra uttryckte att det hade varit lättare att hitta i området om det funnits en 
bättre struktur. Det var många som beskrev att de inte förstod området, kontrasten 
mellan faluröda boklokhus och moderna vitputsade flerbostadshus blev obegripligt 
och svårtolkat (Informant: 3; 4; 5; 6; 7).   

Respondenterna blev tillfrågade om det fanns något i området som de tyckte var 
estetiskt tilltalande och vackert eller motbjudande och fult. Majoriteten uttryckte att 
det var fint och trevligt med blandningen av olika material, färger och former 
(Informant: 1; 2; 4; 6). Men samtidigt var det många som ansåg att det var rörigt och 
ostrukturerat med villor blandat med flerbostadshus, parhus och radhus (Informant: 3; 
4; 6). En yngre kvinna berättade att hon var tveksam till blandningen. Om hon skulle 
köpa ett hus vill hon inte behöva störas av att det är ”ungdomsfest i flerbostadshusen 
bredvid. Köper jag hus så vill jag bo i ett lugnt område!” (Informant 4). Ett äldre par 
uttryckte däremot att blandningen av de olika bostadstyperna var trevlig då de själva 
har vuxit upp under 60-talet där alla hus såg likadana ut (Informant: 1; 2).   

Respondenterna påpekade att det var för mycket hårdgjord yta och för lite grönska, 
vidare att det saknades affärer. Majoriteten av respondenterna beskrev att de gärna 
skulle tillföra mer grönska och fler affärer om de hade möjlighet att förbättra området. 
Det var också några som uttryckte att de skulle vilja gruppera de olika bostadstyperna 
för sig för att skapa en bättre struktur (Informant: 1; 2; 4; 5; 6; 7). Samtliga svarade att 
de inte kunde tänka sig bo där. En man uttryckte att han inte kunde tänka sig att bo i 
nya Sörbyängen på grund av obalansen mellan husen. 

 
Boende i flerbostadshus 
Nya Sörbyängen upplevs som en trevlig stadsdel enligt de som bor där. Många 
uttryckte att området är tryggt, lugnt, nytt och fräscht, och att det ligger på ett nära 
avstånd till rekreationsområden och till stadens centrum (Informant: 8; 9; 10; 11; 13).  
På frågan om vad som är dåligt med nya Sörbyängen omnämns ett undermåligt utbud 
av affärer. Som redan framgått av intervjun med stadsarkitekten finns det en restaurang 
i området. Restaurangen som också fungerar som ett fik är enligt respondenterna 
väldigt uppskattad och bedöms som ett mervärde i området. Utöver restaurangen 
efterfrågas affärer såsom dagligvaruhandel eller en kiosk (Informant: 8; 9; 12) 

Majoriteten är positivt inställda till blandningen av olika bostadstyper. Ett 
medelålderspar tyckte att blandningen av olika bostadstyper skapade en trevlig 
variation då det blir olika höjd på husen (Informant: 13; 14). Ett annat par påpekade 
att de hade fin utsikt från sin lägenhet då grannhuset som var en villa inte kunde nå 
upp och skymma utsikten (Informant: 10; 11). 
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Flertalet uttryckte att blandningen är ”trevlig”. Men likväl som majoriteten tyckte bra 
om blandningen kunde de inte tänka sig bo i något av småhusen då dessa kändes 
felplacerade i förhållande till flerbostadshusen och att det fanns insynsproblem. Vissa 
uttryckte att det var en bra tanke att försöka blanda olika bostadstyper men att resultatet 
inte blev så lyckat (Informant: 15; 13; 14). Citaten från två intervjuade män 
sammanfattar denna uppfattning:  

”Kan inte begripa hur man kan vilja köpa hus här. Så fort vi sitter på balkongen eller 
äter middag i köket så ser vi ner i grannarnas trädgårdar där de under sommaren 
ligger och solar och grillar. Men för oss är det ju okej, det är nog snarare de som stör 
sig på oss...”  (Informant 15) 
”Det känns lite lustigt vad gäller villorna, det kan inte vara så kul att ha insikt av 60 
stycken lägenhetsboende ner i trädgård och in i huset.” (Informant 13) 

På frågan om det fanns något i området som var estetiskt tilltalande och vackert eller 
motbjudande och fult var det många som svarade att områdets komplexitet och 
nyproducerade hus var estetiskt tilltalande. Något som ansågs vara estetiskt 
motbjudande var att området inte innehåller så mycket grönska, det gavs uttryck för 
att området är för högexploaterat (Informant: 8; 9; 10; 11; 13). Två respondenter 
berättade att de egentligen inte gillar nyexploaterade områden då det ofta blir väldigt 
stora hus och små tomter, något som direkt inkluderar lite grönska. De hade hellre sett 
att det funnits mer utrymme för grönska och växtlighet i nyproducerade områden 
(Informant: 13; 14). Vidare berättade en äldre man att han och hans fru var några av 
de första som flyttade till området och några estetiska kvaliteter tyckte han inte att det 
fanns då de mer eller mindre har bott på en byggarbetsplats (Informant 15).  

Ett flertal respondenter berättade att de hade haft svårt med orienteringen när de var 
nyinflyttade men att det i dagsläget inte är något problem. Några kommenterade att de 
hade upplevt området som ”gyttrigt” och ”rörigt” när de var nyinflyttade, något som 
hade försvårat deras orienteringsförmåga (Informant 9; 12; 13; 14). En yngre kvinna 
berättade att hennes vänner fortfarande har svårt för att hitta hem till henne trots att 
hon har bott där i 1,5 år. Som gemensam nämnare tyckte majoriteten att det behövs 
mer växtlighet och grönytor i området och att det finns behov av en eller flera affärer. 
I övrigt nämndes att det behövs bredare vägar och bättre parkeringslösningar.  
 
Boende i småhus 
Enligt boende i småhus (villa, radhus eller parhus) är nya Sörbyängen är ett trivsamt 
område. Närheten till centrum och rekreationsområden uppskattas och lyfts fram som 
bostadskvaliteter (Informant: 15; 17; 18; 19; 20; 22). Dåligt med området är bristen på 
grönytor, samtliga respondenter tyckte att det behövs mer vegetation. Det föreslogs att 
parker och lekplatser skulle kunna anläggas. Vidare att det behövs bättre bilförbindelse 
upp till stadens centrum och att vägarna i området är för smala (Informant: 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22). 

Det var många som uppskattade blandningen av olika hustyper. En kvinna 
kommenterade att blandningen skapar en stadsmässig känsla och en trevlig variation. 
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Även att ”… Det blir lite annat än bara ett rent villaområde.” (Informant 17). Vissa 
ansåg också att området innehåller social mångfald medan andra menade att en sådan 
inte existerade då hyrorna fortfarande var höga (Informant: 15; 19; 20, 22). Idéer kring 
sociala mångfald var av merparten uppskattad men det gavs uttryck för att det har 
skapat konflikter i området och att flerbostadshusen ligger för nära inpå småhusen. I 
citatet nedan illustreras en konflikt som uppstått mellan två grannar som kan bedömas 
befinna sig i olika situationer i livet. 

”Något som vi kanske inte tänkte på när vi flyttade hit var att människor vill ha ut 
olika saker av sitt boende och att det därför kan uppstå vissa sociala konflikter. 
Problem som vi har upplevt är när barnen leker i trädgården och de äldre i 
flerbostadshusen vill ha lugn och ro på sina balkonger... problemet uppstår när olika 
människor vill ha ut olika saker av sitt boende. Vissa vill ha lugn och ro och andra vill 
ha en lekplats.”  (Informant 16)  

Majoriteten av respondenterna konstaterade att de var medvetna om insyn och 
integritet. En man berättade att han för stunden höll på att bygga ett plank runt 
uteplatsen för att skärma av mot flerbostadshusen. Men de flesta menade att de inte 
alls var besvärade av närheten till flerbostadshusen. Ett medelålderspar berättade att 
de har förståelse för att det finns de som anser att deras hus är som ett tittskåp men de 
konstaterade samtidigt att de inte störs av saken.  

”Man är medveten om förutsättningarna när man köper en sån här fastighet. Om man 
är skygg för insyn så flyttar man inte hit, då lämpar det sig kanske bättre med ett hus 
ute i skogen” (Informant 17) 

Orienteringsförmågan uppfattas som bra i området, inga av respondenterna har 
problem med att orientera sig i nya Sörbyängen. Inte heller som nyinflyttade 
(Informant: 16; 18; 19; 20). Det var däremot några som berättade att bekanta hade 
vissa svårigheter med att hitta i området. Vissa respondenter menade att det berodde 
på att vägarna är kringelikrokiga och om det istället hade varit raka gator så hade 
orienteringsförmågan kanske underlättas (Informant: 17; 18; 21).  

Boende i småhus uppgav inte något behov av affärer såsom de övriga två 
respondentgrupperna uttryckte. Småhusägarna kanske har bil i större utsträckning och 
är inte i samma behov av funktionsintegrering.  
 
Sammanfattning Blandstaden ur brukarens perspektiv  
Av intervjuerna har det framkommit olika värderingar om vad som upplevs som 
estetiskt tilltalande och motbjudande. Utmärkande är att det finns delade uppfattningar 
mellan bosatta och icke bosatta i området. Majoriteten av de som bor i området tycker 
att komplexiteten i nya Sörbyängen är trevligt, charmigt, spännande och estetiskt 
tilltalande. De uppskattar även den utspridda blandningen av de olika bostadstyperna.  

De som inte bor i nya Sörbyängen tycker däremot att blandningen av flerbostadshus, 
villor, parhus och radhus orsakar att området upplevs rörigt och kaotiskt. De har svårt 
att avläsa områdets struktur vilket också påverkar deras orienteringsförmåga negativt.  
Men precis som boende i området gillade besökarna variationen av olika material, 
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färger och former.  I likhet med den forskning som Nasar, Hartig och Lindal redogör 
för värderas måttlig komplexitet som tilltalande. Det har också framkommit att det 
bakom värderingen av visuell komplexitet finns olika ideal och behov som skiljer 
boende från besökare. Besökare till området angav att de skulle vilja gruppera 
flerbostadshusen för sig och småhusen för sig. Detta antyder på att det finns en vilja i 
att minska komplexiteten och öka graden av funktionell homogenitet.  I likhet med 
tidigare redovisade teorier föredrar människor omgivningar som är måttligt komplexa 
där man kan uppfatta en struktur eller ett mönster. Ordning i den yttre miljön i form 
av struktur, läsbarhet och tydlighet visar sig i fallstudien vara viktig för att kunna skapa 
estetiska värderingar för området. Möjligt är att orienteringsförmågan och en ordnad 
struktur är en överordnad visuell komplexitet för de som inte bor i området. Medan för 
boende i området framstår den estetiska komplexiteten som överordnad då 
orienteringen inte är till problem.    

Väsentligt i en sammanställning som denna är också det resonemang som Sternudd för 
om att man har lättare för att uppskatta och skapa positiva värderingar för saker man 
känner igen och förstår framför något helt nytt och okänt. Boende i området har efter 
exponering och interaktion med miljön bildat en välutvecklad mental karta av området. 
Något som innebär att miljöegenskaperna blir mer påtagliga, organiserade och 
integrerade och att typikaliteten förstärks. De känner ingen och förstår sin närmiljö och 
har på så sätt skapa estetiska värderingar som besökare till området inte har. Det kan 
också finnas tendenser, precis som Eriksson och Nylander menar, att boende ofta 
försvarar sitt bostadsval - framförallt när det handlar om större investeringar i form av 
bostadsrätter eller äganderätter.  

Något som precis alla uttryckte i intervjuerna, både boende och besökare, var att det 
behövs mer grönska i nya Sörbyängen. Samtliga beskrev att de var för mycket 
hårdgjord yta och för lite växtlighet. Som Nasar och Sternudd redogör för har grönskan 
en betydande inverkan på människor och så tycks det även vara i nya Sörbyängen. 
Respondenterna värderade inslag av grönska som betydelsefull och som estetiskt 
tilltalande. Avsaknaden värderades som en brist och något som drog ner de visuella 
omdömet. Här kan man konstatera att det finns en viss spänning mellan de 
föreställningar som planerarna har uttryckt om stadsmässighet och täthet och 
respondenternas höga värdering av naturlighet i form av grönska.  

Något som emellertid stämmer överens med planerarnas ambitioner med nya 
Sörbyängen och brukarnas upplevelse av densamma var att brukarna efterfrågade fler 
funktioner, funktioner såsom matvaruhandel och kiosker. Kanske är det tecken på att 
den funktionsintegrerade blandstaden är eftertraktad av både brukare och planerare 
men att konceptet är svårt att åstadkomma.  

Som Nasar och Sternudd också uttryckte värderas underhåll och skötsel högt. Det finns 
inga delar i nya Sörbyängen som är vanskötta eller ovårdade men vissa respondenter 
uttryckte missnöjde med att nya Sörbyängen har varit en byggarbetsplats under en 
längre tid och att det då har varit rätt så stökigt i området. Något som kan ha bidragit 
till att nya Sörbyängen upplevdes som stökig var att byggprocessen drog ut på tiden i 
och med att vissa tomter var svårsålda. 
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Ett intressant resultat som framkom av intervjuerna var att boende i flerbostadshus 
uttryckte en viss förtret över att behöva konfronteras med villaägarnas privatliv. Det 
man skulle kunna tro var att småhusägare skulle tycka att det var besvärligt med 
flerbostadshusens insyn in i hus och trädgård men av de tillfrågade småhusägarna var 
majoriteten inte alls besvärade av detta. Istället var det boende i flerbostadshus som 
ansåg att situationen var besvärligt. Besvärligt i bemärkelse att ofrivilligt behöva ta del 
av andras privatliv. Kanske vittnar detta om det Musterd, Sennett och Grant påstår i 
forskningsöversikten - att det inte är någon självklarhet att bo blandat. Att människor 
har olika krav för boende och väljer därför olika boendeformer. Ovan nämnda resultat 
från fallstudien kan ses som ett exempel på när doktrinen blandstad konfronteras med 
människors egna behov och upplevelse.  

Observation av blandstaden 
Med hjälp av illustrationer och fotografier avser det sista avsnittet i 
resultatredovisningen redogöra för de systematiska observationerna. Med 
utgångspunkt från arbetets teoretiska del har områdets komplexitet och visuella uttryck 
observerats. För att ta reda på områdets komplexitet har struktur, bostadstyper, 
våningsantal, material, färgsättningar, arkitektoniska uttryck och placeringar 
studerats. Vidare har mängden av grönska/natur, ordning, historisk anknytning, 
överblickbarhet och rymd observerats för att undersöka vilka av de attribut som enligt 
de teoretiska utgångspunkterna anses utgöra stommen i människors visuella 
värderingar. 

Första diagrammet (se nästa sida) avser illustrera områdets vägstruktur. Gatorna i 
området är asfalterade och har markerade gång- och cykelbanor samt farthinder i 
körbanan för att minska hastigheten.  Enligt plandokumenten ville man skapa en 
rutnätsstruktur för att sila trafiken och för att underlätta orienterbarheten – här har 
alltså planerarna haft en uppfattning om att funktionen skulle styra formen. Men 
merparten av alla vägar innehåller krökningar och då byggnaderna är uppförda i olika 
skalor är det svårt att uppfatta någon samstämmighet eller struktur i form av ett rutnät. 
Rutnätsstrukturen är alltså inte så framträdande, varken i de genomförda 
observationerna eller i brukarnas upplevelser av området. Vidare är alla byggnader 
placerade med viss förgårdsmark innan vägen tar vid och därmed känns även 
plandokumentens ambitioner med att skapa hus nära gatan som ger tydliga gaturum 
frånvarande i resultatet. I detta fall verkar plan och utfall inte ha så stor 
överensstämmelse.  Varför resultatet inte har blivit enligt plandokumentets riktlinjer 
diskuteras inte inom ramen för denna uppsats, men det kan vara rimlig att anta att 
förutsättningarna många gånger hinner förändras vid större planprocesser. Den öst-
västliga förbindelsen som ligger till grund för att området blev markerat som 
utredningsområde i översiktsplanen finns markerad som Större bilväg i diagrammet 
här ovan.  
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Vägstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som är lätt att utgå ifrån är den gamla banvallen som finns kvar i 
landskapsstrukturen i form av en gång- och cykelväg. Vägen utgör ett huvudstråk 
genom nya Sörbyängen för cyklister och fotgängare.  En av de intervjuade uttryckte 
att hon brukade förhålla sig till huvudstråket när hon var ute och promenerade: 

 ”Jag brukar komma från Eklunda och gå längst med denna raksträcka. Eftersom 
denna väg alltid har funnits här, innan området blev byggt, så är det lätt att förhålla 
sig till den. Den vet jag i alla fall vart den leder.” (Informant 5) 

 

 
Banvallens sträckning finns fortfarande kvar och sträcker sig rakt 
igenom nya Sörbyängen. 
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Bostadstyper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Planprogrammets intentioner och detaljplanernas öppna regleringar har skapat 
variation i skala och i typ av bebyggelse. I nya Sörbyängen finns flerbostadshus, villor, 
radhus, parhus och kedjehus. När man tittar på diagrammet här ovan kan man urskilja 
att det finnas en viss gruppering av de mindre bostadstyperna - villor, kedjehus, parhus 
och radhus - där de är inramade av de större flerbostadshusen som också vetter ut mot 
de trafikerade vägarna. Enligt planprogrammet är det en medveten strategi för att 
skärma av de mindre småhusen från biltrafik. Men när man rör sig längst gatorna i 
området är det svårt att urskilja eller uppfatta denna strategi, den gör sig tydligast ur 
ett fågelperspektiv. Blandningen av de olika bostadstyperna är högst påtaglig och 
precis som några av de intervjuade uttryckte kan man misstänka att de mindre 
bostadshusen är rätt utsatta för flerbostadshusens insyn ner i trädgård och bostad. I 
flerbostadshusens bottenvåningar inryms idag lägenheter trots att detaljplanerna 
medger mindre verksamheter. Precis som stadsarkitekten berättade vittnar detta om att 
området i dagsläget inte erbjuder några konkurrenskraftiga lägen och att ambitionerna 
med ett funktionsblandat område inte har uppfyllts.  
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Bild 1: På bilden visas en blandning av olika bostadstyper där det finns villor i förgrunden 
och större flerbostadshus samt radhus i bakgrunden.  Längst till vänster i bild byggdes vid 
tiden då kortet togs ett parhus. I förgrunden visas ett av två grönområde som finns 
utmarkerad som urbana parker i planprogrammet. 

 
 

Bild 2: Till vänster i bild visas ett flerbostadshus på fyra våningar som på andra sidan vägen 
möter tvåvåningars radhus. I bildens fond ligger ett parhus. 
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Bild 3: Somliga småhus ligger tätt inpå flerbostadshusen. 

Bild 4. 

Bild 4: Varje byggnad är uppförd i varierande arkitektur.  
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Våningsantal 

Då området består av olika bostadstyper så varierar våningsantalet därefter. 
Flerbostadshusen är de högsta byggnaderna med våningsantal på 4 - 7 våningar. 
Villorna varierar mellan 1 - 2 våningar. Inte ett enda hus är byggt i 3 våningar vilket 
antagligen beror på att det inte finns någon ekonomi i att bygga flerbostadshus eller 
småhus på tre våningar. Som jag har försökt fånga i bilderna nedan skapar de blandade 
höjdskilnaderna ganska dramatiska förhållanden på sina ställen. I planprogrammet 
refererar planförfattarna till den traditionella staden och menar att det är den som står 
som förbild i nya Sörbyängen men även dessa ambitioner kan tyckas vara frånvarande 
i resultatet. Utgångspunkten med att blanda olika bostadstyper för att skapa en social 
mångfald har antagligen vägt tyngre än att tillvarata den traditionella kvartertsstadens 
uttryck som det illustrerades i en av detaljplanerna.  
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Bild 5: De blandade våningsantalen kan skapa dramatiska förhållanden. På bilden visas 
två stycken femvåningars flerbostadshus intill tvåvåningars kedjehus.   

Bild 4: Våningsantalen varierar i nya Sörbyängen, från en våning upp till sju våningar. På 
bilden visas områdets högsta byggnad.  
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Bild 6: De blandade våningsantalen kan skapa dramatiska förhållanden. På bilden visas 
en våningars kedjehus intill större flerbostadshus.   

Bild 7: I vissa delar av fallstudieområdet är de högre flerbostadshus samlade längst med 
samma gator vilket skapar enighet i den visuella upplevelsen.  
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Fasadmaterial, färgsättning och arkitektonisk karaktär 

Det finns ett flertal puts- och trähus i nya Sörbyängen, några hus är även uppförda i 
tegel och ett hus är inklätt i plåtfasad. Fasaderna är målade i olika kulörer och har 
oregelbundna fönstersättningar. Det arkitektoniska uttrycket varierar kraftigt, det ena 
huset är inte det andra likt. Bland flerbostadshusen finns ändå en viss samstämmighet 
då samtliga är byggda i postmodern arkitektur. Men bland småhusen finns en 
blandning av modern, traditionell och romantisk stil.  Vissa har vitputsade fasader, 
stora fönstersättningar och svarta pulpettak. Andra har faluröd träpanel, traditionella 
fönstersättningar med spröjs och sedumtak. Som stadsarkitekten uttryckte är 
variationen i området ett resultat av det individualistiska 2000-talet. När det inte finns 
några regleringar i detaljplanerna som styr bostadsområdets estetiska utformning och 
när människors subjektiva omdömen får välja fritt är det rimligt att anta att den visuella 
variationen blir väldig kontraststark. Som Nasar konstaterade i de teoretiska 
utgångspunkterna baseras människors subjektiva omdömen på kultur, personlighet, 
förväntningar, anpassningsförmåga, tid på dygnet och interna samt externa faktorer – 
variabler som ser väldigt olika ut hos olika människor. Nedan visas ett bildkollage på 
de olika arkitekturstilarna, kulörer och material som återfinns i området.  
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Estetiska värden  
Naturlighet, rymd, underhåll/ skötsel, historisk anknytning samt ordning ska enligt de 
teoretiska utgångspunkterna förstärka människors estetiska värdering. Få av dessa 
attribut återfinns i nya Sörbyängen. Enligt forskningsöversikten är en av 
utgångspunkterna med blandstäder att dessa ska innehålla byggnader från olika 
tidsepoker för att skapa olika hyresnivåer och arkitektonisk variation. Men då det är 
ett nyexploaterat område så finns inga historiska anknytningar - varken byggnader, 
landmärken eller miljöegenskaper.  
Därtill är det väldigt lite vegetation i området. Samtliga byggnader är placerade med 
förgårdsmark innan cykelbana eller bilväg tar vid. Vid flerbostadshusen består 
förgårdsmarken av mindre buskageplanteringar, gräsplättar eller uppställningsplatser 
för cyklar. Vidare finns exempel där förgårdsmarken utgörs av parkeringsplatser för 
bilar.  Bostadsgårdarna är små och fyllda med förråd och bilparkeringar. Det gör sig 
förståeligt att stadsarkitekten var missnöjd med parkeringslösningarna i området och 
vidare att respondenterna anser att det är för mycket hårdgjord yta. Bilparkeringarna 
splittrar upp området och lämnar lite yta kvar till vegetation. På grund av att bilen är 
så pass prioriterad i området förhindras även den traditionella och täta kvartersstaden.  

Som observationerna visat och vilket plandokumentens illustrationer understryker är 
det svårt att se den kvartersstad som man eftersträvade har kommit till uttryck. I nya 
Sörbyängen tycks tätheten fallit offer för behovet av parkeringsplatser precis utanför 
bostadsdörren. Likaså tycks grönytor varit underprioriterade i förhållande till bilens 
utrymme. Grönytor ska kanske nödvändigtvis inte vara högt prioriterade i 
blandstadsområden men uppenbarligen vill brukarna av nya Sörbyängen ha detta vilket 
möjligen strider mot tanken på kvartersstad. 

Det man också kan ifrågasätta är vart de illustrerade parkerna är och alla den vegetation 
som kom till uttryck i plandokumenten. Som Sternudd konstaterade i de teoretiska 
utgångspunkterna är det av betydelse att vegetation uppförs med kvalitet och inte 
enbart kvantitet. Den vegetation som finns i nya Sörbyängen är varken uppförd med 
kvalitet eller i kvantitet.  Möjligen har de urbana parkerna inte har blivit uppförda eller 
iordningsställda ännu. Med anledning av vad respondenterna uttryckte om avsaknaden 
av tilltalande vegetation kan man konstatera att det är viktigt att vegetationen uppförs 
med omsorg och omgående för att skapa ett område som upplevs estetiskt. 
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Bild 7 och 8: Mellan flerbostadshusen 
och småhusen finns större asfalterade 
ytor för parkeringsplatser. Ytor som 
hade kunna nyttjas till grönytor eller 
lekplatser om parkeringsplatserna hade 
ordnats i parkeringshus eller utanför 
området.  
Bild 9: På bilden visas kedjehus där 
förgårdsmarken nyttjas till 
parkeringsplats.  
Bild 10: På bilden visas hur 
flerbostadshuset till höger kantas av 
parkerade bilar där det enligt 
detaljplanen ska vara gräsyta. På vänster 
sida står bilarna parkerade längst gatan. 
Mellan varannan parkeringsplats ska 
vegetation anordnas. 

   

Bild 7.   

Bild 8.   

Bild 9.   

Bild 10.   
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Enligt Nasar och Sternudd uppskattar människor miljöer där de kan överblicka sin 
omgivning och iaktta människor med ryggen fri. Det framgick också att människor 
evolutionärt sett uppskattar platser där de snabbt kan överblicka en miljö för att 
bedöma om det finns några fiender i närheten. Rymd och överblick ger således 
trygghet och läsbarhet av miljön. I nya Sörbyängen finns ett stort rörelsestråk längst 
den gamla banvallen men längst denna sträckning finns det inga bänkar eller offentliga 
platser. De bänkar som finns i området återfinns inne på bostadsgårdar där enbart 
boende i området rör sig. Det finns inte heller någon varierande topografi som skulle 
kunna erbjuda överblick från vissa höjdpunkter.  

Då nya Sörbyängen fortfarande är under uppbyggnad finns det vissa artefakter i 
området som orsakar att det upplevs stökigt - byggmaterial, maskiner och icke 
färdigställda grönytor. Men generellt sett är området välskött och renligt. Det finns 
inga platser i området som är vanskötta eller ovårdade. Ovårdade områden kan enligt 
teorin erfaras som farliga. Vidare konstaterade Nasar att miljöer med ett ökat inslag av 
artefakter såsom elledningar, reklamskyltar, ledningsstolpar och trafikskyltar drar ner 
omdömet då det upplevs som stökigt och rörigt. Eftersom nya Sörbyängen ligger 
utanför stadscentrum finns det inga reklamskyltar (än så länge), inte heller några 
ledningsstolpar då dessa är nedgrävda.   

Sammanfattningsvis visar observationerna i nya Sörbyängen att området har en hög 
grad av komplexitet. Våningsantalen varierar kraftigt, bostadstyper, färgsättningar, 
material, och arkitektoniska karaktärer skiljer mellan hus till hus. Det ena husen är inte 
det andra likt. Det finns ingen struktur i området, varken i form av vägstruktur eller 
någon symmetri i eller mellan husen. Utifrån planprogrammet och detaljplanerna tycks 
det trots detta funnits ambitioner om att skapa en rutnätsstruktur utifrån traditionella 
förebilder, men detta tycks fallit bort eller tillämpats ofullständigt. I likhet med vad 
besökande respondenter uttryckte är det svårt att hitta en struktur eller läsbarhet i 
området. Med anledning av de olika bostadstyperna, den oregelbundna strukturen och 
den höga komplexiteten så finns det inget sammanhängande kitt i nya Sörbyängen.  
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KKAPITEL 6. ANALYS OCH SLUTSATS  
Planerarnas estetiska värdering av blandstad 
I den kvalitativa innehållsanalysen av plandokumenten och i intervjun med 
stadsarkitekten betonade ansvariga planerare ambitioner med att skapa blandstad. Jane 
Jacobs blandstadsteorier stämmer väl överens med vad planerarna uttrycker i 
plandokumenten. Begreppen funktionsintegrering, social mångfald, attraktivitet, 
trygghet och minskat bilåkande är återkommande i både Jacobs uppmålade 
beskrivning av blandstadsområden och i plandokumenten tillhörande nya Sörbyängen. 
Planerarna har en tilltro blandstadsideologin men enligt ett flertal forskare såsom 
Fainstein, Johansson, Musterd, Sennett, Tunström och Franzén finns det vissa 
svårigheter med att åstadkomma dessa ovan nämnda kvaliteter - vilket också har 
framkommit av fallstudien. Efter intervjun med stadsarkitekten, de kvalitativa 
innehållsanalyserna och de systematiska observationerna blir det uppenbart att den 
förväntade och eftersträvade funktionsintegreringen inte har uppstått. Inte heller har 
det skapats någon social mångfald som det fanns väldigt höga ambitioner om.  

Man kan argumentera för att planerarna arbetar mycket med subjektiva 
värdeomdömen vilka förutsätts vara allmängiltiga. De visuella argument som lyfts 
fram i plandokumenten är att blandstadsområden ska vara traditionellt utformade, 
variationsrika, täta, stadsmässiga och gestaltningsmässigt attraktiva. Det 
exemplifieras däremot inte vad som menas med gestaltningsmässigt attraktivt eller 
variationsrikt. Det som tas upp i samband med attraktiva värden är 
funktionsintegrering där det tycks finnas implicita kopplingar mellan begreppen 
funktionsblandning och attraktiva värden, nästan som att de är varandras synonymer. 
Sammankopplingen av de två begreppen framställs som universellt giltiga och inte 
som några subjektiva värderingar.  

De attraktiva värden som funktionsintegreringen ska föra med sig tycks emellertid inte 
handla om några visuella aspekter utan snarare om en viss atmosfär eller det 
bostadsklimat som en 24/7 miljö ska medföra.  Men i nya Sörbyängen har den 
förväntade och eftersträvade funktionsblandningen som sagt inte uppstått. Det som 
skulle bli ett blandstadsområde med olika verksamheter i entréplan är idag endast ett 
varierat bostadsområde. Det tycks således finnas en diskrepans mellan planerarnas 
tilltro till vad som kan åstadkommas och den bild som fallstudien ger av vad som 
verkar möjligt. Detta var även något som Formas uttryckte i forskningsöversikten – att 
det finns svårigheter med att skapa funktionsintegrerad områden om inte de 
geografiska läget är optimalt. Vidare finns det motsättningar i planerarnas uppfattning 
om den attraktiva funktionsintegrering och den miljöpsykologiska forskningen. I den 
miljöpsykologiska forskningen finns det inget som underbygger uppfattningen om att 
funktionsintegrering ska vara gestaltningsmässigt attraktivt, det finns däremot stöd för 
att det underlättar orienteringsförmågan och uppbyggnaden av den kognitiva kartan.  
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I detaljplanerna och i intervjun med stadsarkitekten ges det uttryck för att 
blandstadsområdet ska innehålla variation i skala och i typ av bebyggelse. 
Stadsarkitekten menade att man kan spela på hela registret med olika byggnadshöjder, 
hustyper, färger, material och former för att åstadkomma variation. Han ansåg också 
att området är trevligt gällande den visuella utformningen. Planerarnas inställning till 
visuell variation stämmer så till vida överens med miljöpsykologisk forskningen som 
menar att variation i den urbana miljön skapar visuellt intresse och estetiska värden. 
Men som också framkommit av den miljöpsykologiska forskningen kan komplexitet 
och variation i den urbana miljön bli för hög. Detta orsakar att den estetiska 
värderingen avtar och att människor inte finner något intresse i att involvera sig i 
miljön. Enligt Nasar, Sternudd, Kaplan & Kaplan, Hartig och Lindahl är det av 
betydelse att urbana miljöer uppförs med måttlig komplexitet och att det finns en 
samstämmighet och läsbarhet. Detta tycks man inte tagit tillvara på i nya Sörbyängen. 
Utifrån plandokumenten framgår det att planerare och politiker har uteslutit visuella 
regleringar i detaljplanerna för att främja en individualistisk formvariation. Vidare 
menar stadsarkitekten att regleringar som styr den visuella utformningen gör det bara 
svårt för husprojektörerna. Det kan dock argumenteras utifrån den miljöpsykologiska 
forskningen att blandstadsområden bör uppföras med något sammanfogande kitt, 
något som underlättar läsbarheten och skapar samstämmighet.  

Utifrån fallstudien kan det också konstateras att det finns vissa svårigheter med att 
färdigställa planprojekten enligt visionerna. Blandstadsideologin används av 
planerarna som doktrin trots att det är så pass problematisk. Men trots detta tycks det 
finnas en stark förankrad föreställning om blandstaden. Det har framgått att planerarna 
uppskattar blandstadens individualistiska och estetiska formvariation då det anses 
bidra med social mångfald. Om det inte finns några regleringar i detaljplanerna som 
styr bostadsutformningen kan olika bostadstyper och arkitekturstilar gynna olika 
människors skilda anspråk på bostad och underlätta för husprojektörerna.  Planerarna 
har en föreställning om att blandstadskonceptet ska lösa stadens sociala frågor men 
som framkommit i forskningsöversikten finns det inget entydigt har stöd för detta. 
Enligt Gans och Fainstein innebär en fysisk mångfald inte alltid en social, och enligt 
Sennett och Musterd brukar människor bosätta sig där de känner gemenskap och 
tillhörighet. Ovan nämna forskare konfronterar således Jane Jacobs recept och 
motsätter blandstadens genomförbarhet. Det har således påpekats att det finnas en 
diskrepans mellan forskares och planerares uppfattningar och föreställningar om 
blandstadsområden. Av fallstudien att döma innehåller blandstadsdoktrinen många 
förskönade utsagor såsom social mångfald, stadsmässighet och funktionsintegrering 
men att dessa mål så här långt inte har kunnat nås.  
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Brukarnas estetiska värdering av blandstad 
Boende i området tycker väldigt bra om nya Sörbyängen. De värdesätter blandningen 
av olika vinklar, färger, material, arkitektoniska stilar och strukturer. De uppskattar 
även den visuella variationen och den sociala mångfald som olika bostadstyper skapar. 
Enligt de teoretiska utgångspunkterna finns det belägg för att boende i området 
uppskattar nya Sörbyängen mer än andra då deras typikaliteter har förstärks.  
 
De som inte bor i området tycker däremot att nya Sörbyängen är rörigt, kaotiskt och 
svårorienterat. Enligt respondenterna beror detta på att de olika bostadstyperna inte är 
grupperade utan väldigt åtskilda.   I överensstämmelse med de genomförda 
observationerna och den miljöpsykologiska forskningen kan man anta att besökare 
upplever området som väldigt komplext. De har därav svårt att bilda förståelse för 
området och deras estetiska värdering dras därför ner. Igenkännande, typikaliteter, 
läsbarhet och orienteringsförmåga har visat sig vara av betydelse för bildandet av 
estetiska värden. Det kan därför finnas en viss poäng med att blandstadsområden bör 
innehålla något sammanfogade kit, något som bidrar till att läsbarheten, orienteringen 
och förståelsen för området underlättas. 

Enligt den graf som redovisar sambandet mellan komplexitet och värderingen av 
estetik finns det en pik för när komplexiteten blir för hög och där de estetiska 
värderingarna därefter avtar. Om man ska placera nya Sörbyängen i denna graf kan 
man anta att området placeras efter denna pik – i alla fall enligt besökare till området.    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Det var viss komplexitet som besökarna ändock uppskattade - variation av former, 
färger och material - något som också överensstämmer med miljöpsykologisk 
forskning. Det kan konstateras att värderingen av de olika attributen krockar, den 
estetiska komplexiteten uppskattas men ställs mot en annan komplexitet som handlar 
om orienterbarhet – en problematik som planansvariga i fallstudien inte verkar ha 
beaktat. Man kan ifrågasätta om de möjligen har varit för upptagna med en föreställd 
bild av blandstad och dess möjlighet att enbart hantera social mångfald? Det är därav 
betydelsefullt att känna till hur olika strukturer och planeringsideologier påverkar 
människor och deras visuella upplevelse. Då planeringsideologin blandstad medger en 
rätt hög komplexitet är det av betydelse att det finns en läsbar struktur, något 
sammanfogande kitt så att de olika attributen för komplexitet och orientering 

XX  

Källa: Nasar, 1998 s. 75 



56 

tillgodoses.  Slutsatsen blir att de estetiska värderingarna skiljer sig mellan boende och 
besökare. Boende i området tycker bra om blandstadsområdets visuella utformning, 
möjligen med anledning av deras igenkännande och typikaliteter, medan besökare 
tycker att den visuella komplexiteten är för hög vilket orsakar att området ogillas.  

Likheter och skillnader 
Det kan konstateras att planerarnas upplevelse och inställning till blandstad och 
brukarnas upplevelse av densamma både delas och skiljer sig åt. Detta var även något 
som Sternudd och Berglund lyfte fram - att brukare och planerare ofta värderar den 
visuella estetiken annorlunda. I det studerade materialet återfinns samma fenomen men 
studien har även visat på likheter i de estetiska värderingarna mellan planerarnas 
ambitioner och brukarnas upplevelser.   

Precis som det gavs uttryck för i plandokumenten och i intervjun med stadsarkitekten 
uppgav boende att området är trevligt, charmigt, spännande, stadsmässigt och socialt 
integrerat. Här finns det alltså påtagliga likheter i planerarnas ambitioner och boendes 
upplevelser - trots att planerarnas attraktiva funktionsblandning inte har uppstått. Det 
var däremot många respondenter, både boende och besökare, som enligt planerarnas 
ambitioner uppgav att de skulle vilja se fler funktioner i området, såsom 
dagligvaruhandel, kiosk eller dylikt. Man kan således argumentera för att 
planeringsideologins grundpelare med funktionsintegrering uppskattas av både 
planerare och brukare. Det har emellertid visat sig vara svårt att skapa 
funktionsintegrerade områden vilket motsätter doktrinens genomförbarhet. Om inte 
annat har det visat sig kräva optimala förhållanden för att åstadkomma 
funktionsintegrerade blandstadsområden.  
 
Ett exempel från fallstudien där åsikterna går isär mellan brukare och planerare är 
värderingen av grönska. Samtliga brukare, både boende och besökare, påpekade att det 
fanns för lite vegetation i området. Enligt de teoretiska utgångspunkterna har naturliga 
inslag en betydande roll i förhållande till människors estetiska värdering av fysiska 
miljöer.   När man ställer detta i förhållande till vad planerarna uttryckte i 
plandokumenten ansåg de att behovet av grönytor tillgodoses utanför området och i 
två tilltänkta urbana parker. Brukarna anser alltså att det behövs mycket mer 
vegetation medan planerarna utgår från sin doktrin om att bygga en tät kvartersstad. 
Värt att reflektera över är också att det vid tiden då observationerna och intervjuerna 
genomfördes inte fanns några iordningställda parker. Om den mark som är avsedd för 
dessa två urbana parker blir iordningsställda kanske behovet av grönytor tillgodoses 
bättre. Här handlar det nog också till stor del om att det behövs kvalitet i grönytorna 
istället för kvantitet såsom Sternudd uttryckte.  

Planerarna har vidare haft höga intentioner med att skapa social mångfald i nya 
Sörbyängen. Detta genom att blanda olika bostadstyper. Intentionerna stämmer väl 
överens med de argument som lyfts fram av Jacobs, Formas och Florida. Vissa 
forskare menar att det är av betydelse att olika människor integreras med varandra 
istället för separeras. Integrationen sägs bidra med en bättre förståelse för varandra. 
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Men hos brukarna i nya Sörbyängen finns exempel där de olika bostadstyperna snarare 
har stimulerat missförståelse än förståelse. Enligt respondenterna som bor i 
flerbostadshus finns föga förståelse för de som bor i småhus. Det gavs uttryck för att 
boende i flerbostadshus inte kunde begripa hur man kunde vilja bo i ett av områdets 
småhus då dessa upplevdes som tittskåp på grund av det exponerade läget intill 
flerbostadshusen. Merparten av småhusägarna uttryckte emellertid att de inte alls var 
besvärade av detta, att de var medvetna om fastighetens förutsättningar när den köptes. 
Möjligt är att detta är exempel på när doktrinen blandstad konfronteras med 
människors egna behov och upplevelser, att detta med att bo blandat inte är någon 
självklarhet. Kanske hade det kunnat undvikas om det funnits en mer påtaglig 
gruppering av de olika bostadstyperna - precis som besökare till området föreslog – 
något som också skapar en bättre läsbarhet och förståelse.  
  
Det har även framkommit att planerarnas tilltro till den individualistiska 
formvariationen inte stämmer överens med besökares upplevelse av estetik och 
orienterbarhet. Detta pekar mot att planerarnas föreställning om blandstad inte på 
något entydigt eller oproblematiskt sätt omfattas av brukarnas. Och inte heller omfattas 
boendes estetiska värdering av besökarnas. Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att upplevelsen av vad som är attraktivt och vad som är motbjudande värderas väldigt 
olika. De som flyttar till området tycker om det, eller lär sig uppskatta det, medan 
besökare till området är mer kritiska. Uppenbarligen finns det inget universellt 
värderingssystem och därför är det inte helt oproblematiskt att begreppet attraktivt ges 
ut som praxis av bland annat Boverket. För vem bedömer vad som är attraktivt och 
vem ska bedöma åt andra vad som ska upplevas som attraktivt? Kontrasten mellan 
stadsarkitektens syn, boende i nya Sörbyängen och besökare visar att det finns olika 
syn på vad som är attraktivt och kanske är detta ett argument för att 
attraktivitetsbegreppet måste nyanseras. Fallstudien utgör därmed exempel på att 
planerarnas föreställningar om attraktivitet och blandstad präglats av ett ideal som inte 
alltid innefattar brukarnas.  
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BILAGA 1. ffrågor som användes vid de semistrukturerade intervjuerna. 

 

Besökare, småhusägare och boende i flerbostadshus -  

1. Brukar du vistas i detta område? Bor du här? Skulle du kunna tänka dig bo här? 
Om de är nya i området, upplever strukturen för första gången, eller om de ät 
boende och har bildat sig en tydlig kognitiv karta över området – det finns 
skiljaktigheter däremellan 

 

2. Vad tycker du är bra eller dåligt med nya Sörbyängen? 
En bred öppen fråga kan fånga en generell uppfattning 

 

3. Vad tycker du om att det finns villor blandat med flerbostadshus, radhus och 
parhus? Variationsrikedom respektive ordning, upplevs den bra eller dåligt? 

 

4. Tycker du att det finns estetiska kvaliteter eller brister i bostadsområdet? Vilka? 
Finns det någon gata eller plats i området som du uppskattar särskilt mycket, anser vacker? 
Motbjudande, ful? Favoritplats, gata? Specifika attribut, vad upplevs som estetiskt?  

 

5. Är det lätt att orientera sig i området? Vart brukar du gå? 
Om strukturen är fördelaktig eller dålig för orienterbarheten, svarar även på frågan 
om det finns en tydlig läsbarhet i området 

 

6. Om du kunde förbättra något i Sörbyängens (bostadsmiljö eller stadsstruktur), vad 
skulle det vara? Är det något som saknas? – funktioner. 
Om strukturen är fördelaktig eller dålig för orienterbarheten, svarar även på frågan 
om det finns en tydlig läsbarhet i området. 
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BILAGA 2. ffrågor som användes vid den semistrukturerade intervjun 
med stadsarkitekten. 

 

Vilka tankar och idéer hade ni i arbete med planprogrammet? Utgick ni 
från något särskilt stadsbyggnadsideal? Hur skulle du definiera 
"blandstad"? 

Vad för slags blandning ville ni uppnå i Sörbyängen? Var idén om blandning 
viktig? Upplåtelseformer? Vilka var funktionerna som ni ville få med?  

Hur tänkte ni vad gäller estetiken och utformningen? På vilket sätt?  Var 
en estetisk blandning viktig? Hur styrde ni det? Vad tycker du om resultatet 
idag?  

Vilka kvaliteter anser du att det finns med denna typ av stadsstruktur? 
Brister? Blev det som du tänkt dig? Vad är du mest besviken på? Vilka saker 
är särskilt svåra att styra över?  

 
Vad tycker du om resultatet idag? Blev det som du hade tänkt? Vilka 
kvaliteter anser du att det finns med denna typ av stadsstruktur? Brister? 
Vad tror du att befolkningen tycker? Boende? Andra örebroare? 
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BILAGA 3. PParametrar som studerades vid de systematiska 
observationerna. 

 
1. Våningshöjd 
2. Fasadmaterial 
3. Fasadfärg 
4. Bostadstyp 
5. Storlek 
6. Form 
7. Placering 
8. Arkitektonisk karaktär 
9. Krökningar i gaturum 
10. Andel grönska 
11. Byggnader eller platser med historisk anknytning 
12. Underhåll och skötsel 
13. Överblickbarhet 

 

 


