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SAMMANFATTNING
Sett till den fysiska planeringens möjligheter att påverka och stärka stads-
livet och de offentliga stadsrummen kan konstateras att ett flertal faktorer 
spelar in. I detta kandidatarbete uppmärksammas de olika kulörer som 
finns på stadsrummens fysiska strukturer, i detta fall, fasaderna. Kandida-
tarbetet undersöker hur kulörer kan påverka olika rumstrukturer i staden 
utifrån ett mänskligt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan kulörerna 
på stadens fasader och människans uppfattning av dem och deras påver-
kan. Därtill studeras olika teoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna 
av Karin F. Anter, Kristina Enberg, Jan Gehl, Thomas Hellquist och Steen 
E. Rasmussen i syfte att få en djupare förståelse över hur kulörer används 
och hur de kan påverka stadsrummets strukturer beroende på kulör. Två 
gestaltningsförslag utarbetas sedan för Klaipedaplatsen och stadsrummet 
vid Wayne´s coffee i Karlskrona som har utgått från de intervjuer som har 
hållits. 

Eftersom forskningsfrågan är beroende av förhållandet mellan människan 
och stadsrummets kulörer har forskningsöversikten visat att det inte finns 
något klart svar på hur kulörerna påverkar stadsrummets struktur. Männ-
iskors uppfattningar kan variera i stor grad, men olika teorier om olika 
kulörers påverkan har identifierats och använts som utgångspunkter i kan-
didatarbetet. En grundläggande förutsättning för kulörerna i gestaltnings-
arbetet är att de ska ändra rumsstrukturen på så sätt att rummet uppfattas 
som öppet. Sedan går det att ifrågasätta om alla människor uppfattar lika, 
men då en majoritet av informanterna som har deltagit i intervjuerna har 
föredragit ett öppet stadrum har bland annat öppenhet valts för att stärka 
de två specifika rummen i gestaltningsförslaget. 

För att kunna få en djupare förståelse över kulörernas roll i stadsrummet 
har verk skrivna av Karin F. Anter, Kristina Enberg, Jan Gehl, Thomas Hell-
quist och Steen E. Rasmussen analyserats i en komparativ studie. Det har 
visat sig att teoretikerna har liknande teorier när det gäller stadspåverkan 
med hjälp av kulörer och teoretikerna kompletterar varandras teorier. Den 
komparativa studiens resultat redovisas sedan i en slutsats som visat på 
ytterligare två faktorer som kollaborerar med kulör, nämnligen storlek och 
slutenhet. 

Med utgångspunkt i den komparativa studien gjordes en platsanalys på 
Klaipedaplatsen och stadsrummet vid Wayne´s coffee i Karlskrona för att 
identifiera kulörer och deras påverkan på rummets struktur. Sedan hölls 
intervjuer med tre personer i de två stadsrummen för att sedan kunna 
identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter för att knyta samman stads-
rummen och stärka rumsuppfattningen. De huvudsakliga problemen i 
stadsrummet vid Wayne´s coffee visade sig vara de mörka färgerna i rum-
met som påverkade rummets struktur genom att det uppfattades som 
slutet och trångt. Klaipedaplatsen visade sig vara en motsats till Wayne´s 
coffee då platsen uppfattas som öppen, mest på grund av de ljusa färger-
na i rummet. I syfte att motverka slutenheten i stadsrummet vid Wayne´s 
coffee och stärka stadsrummets strukturer på Klaipedaplatsen, utarbeta-
des två gestaltningsförslag. 
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LÄSANVISNING
Detta kandidatarbete kombinerar teori och praktik och resulterar i framta-
gandet av ett gestaltningsförslag. Inledningsvis kommer arbetets bakgrund, 
problembeskrivning, syfte och frågeställning att redovisas tillsammans med 
en avgränsning för arbetet och en redogörelse för de olika metoder som har 
använts.

Arbetets teoretiska utgångspunkter kommer sedan att presenteras med 
följd av en forskningsöversikt som ligger till grund för efterföljande analys 
och intervjuer. Därefter redogörs arbetets praktiska moment i form av två 
gestaltningsförslag. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion att föras kring 
arbetets frågeställning följt av några slutord. 
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INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING

Staden har alltid varit en historisk mötesplats för människor som möjliggjort 
möten och olika intressen. Det är bland annat stadens rum som används 
för dessa möten mellan människor och det är stadsplaneringens uppgift att 
skapa stadsrum som människor inspireras av och trivs att vistas i. 

Enkelt uttryckt kan stadsplanering be-
skrivas som ett arbete med olika skalni-
våer. Det finns en stor skala, då staden 
ses på ett avstånd eller från ett fågelper-
spektiv. Sedan finns mellanskalan som 
beskriver hur de enskilda segmenten av 
staden bör utformas och hur byggna-
der och stadsrum är organiserade. Sist 
men inte minst finns den lilla skalan, 
som fokuserar på människornas upple-
velse av stadsrummet i ögonhöjd. Här 
är kvaliteten på människans ögonnivå i 
stadsrummet intressant och hur denna 
upplevs (Gehl, 2010: 161). I detta kan-
didatarbete kommer fokus att ligga på 
den sistnämnda skalan, den lilla skalan.

Visuellt sett kan stadsrum upplevas oli-
ka beroende på omkringliggande fak-
torer. Rummet definieras tydligt av sina 
fysiska gränser, men ibland också av en 
icke-materiell skiljelinje. Ett öppet rum 
kan alltså vara klart definierat även fast 
det inte utgörs av en tydlig gräns i form 
av ett fysiskt objekt. Denna rumsstruk-
tur kan tyckas behöva mer uppmärk-

samhet inom stadsplaneringen då en sammanhållande struktur i rummet 
skapar både visuella och funktionella kvaliteter. 

Gehl skriver om upplevelsen av att gå i staden och menar att en pro-
menad i staden är mer än att bara gå. Det är en direkt kontakt med 
människor runt omkring, det är en upplevelse som ger inspiration och 
erfarenhet samt information (Gehl, 2010: 19). För att människor ska trivas 
på en offentlig plats är det viktigt att platsen ska vara inbjudande till att 
både gå, cykla och bara vistas i (Gehl, 2010: 6). 

Kulörer har ofta en rätt undanskymd roll i arkitekternas analytiska och 
skapande arbete.  Ett problem i dagens planering är att kulörer sällan 
uppmärksammas i ett tidigt planeringsskede. Det är sällan man tänker på 
att även färgen är en gestaltningsfaktor, en mycket viktig sådan. Kulörer 
på byggnader är någonting som direkt och känslostarkt berör människor 
i stadsrummet. Men mindre självklart är det hur man ska arbeta med 
kulörer. Ett problem kan ses så fort termen ”färgsättning” används. Färg-
sättning handlar inte om färgen som en gestaltningsfaktor utan snarare 
om att ”sätta färg” på någonting som redan betraktas som färdiggestaltat. 
På så sätt uppmärksammas inte stadsrummets helhet. Färgen måste alltså 
komma i ett tidigare skede i arbetsprocessen (Anter & Enberg, 1997: 8).

Den stora skalan

Mellanskalan

Den lilla skalan

1
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1.2 SYFTE
Syftet med detta kandidatarbete är att belysa stadsrummets påverkan 
på människor. Det handlar alltså om förhållandet mellan människan och 
stadens miljö, med fokus på stadsrummets olika kulörer. 

Arbetets syfte är alltså att närma sig en förståelse för hur olika kulörer i 
stadsrummet kan påverka människors sätt att se på stadsrummet i sin 
helhet. Därmed studeras olika urbanteoretiska förhållningssätt utifrån 
verk skrivna av Antell och Enberg, Rasmussen, Hellquist och Gehl och 
även genom intervjuer för att studera allmänhetens rumsupplevelse 
av en specifik plats för att kunna lyfta fram utgångspunker för hur olika 
kulörer i stadsrum kan påverka den upplevda rumsstrukturen. I syfte att 
konkretisera problematiken kommer även ett gestaltningsförslag att 
utarbetas. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
Följande frågeställningar har tagits fram för att uppfylla kandidatarbetets 
syfte:

- Hur kan olika färgsättning i stadsrummet ändra upplevelsen av rummets 
storlek och slutenhet?

- Hur kan förändring av kulören i två specifika stadsrum i Karlskrona påverka

upplevelsen av storlek och slutenhet?

1.4 AVGRÄNSNING
 
En tematisk avgränsning har gjorts till centralt belägna stadsrum. Då 
uppfattningen av ett stadsrums kulör är ett väldigt brett ämne att disku-
tera och forska inom, har en avgränsning gjorts med hjälp av ett fokus på 
kulörer som används i svenska stadsrum. Denna avgränsning genomsyrar 
hela kandidatarbetet. Arbetets forskningsgrund i kulör- och rumsteorier 
är hämtade från Karin F. Anter, Kristina Enberg, Steen E. Rasmussen, Tho-
mas Hellquist och Jan Gehls arbeten i syfte att ge en djupare förståelse för 
ämnet. Gestaltningsförslaget avgränsas utifrån dessa teoretiker, platsana-
lysen och intervjuer av tre personer.

Två geografiska avgränsningar har gjorts med bland annat Klaipedaplat-
sen och stadsrummet vid Wayne’s coffee i Karlskrona. Dessa har valts ut 
eftersom de båda ligger centralt i staden och människor vistas i stadsrum-
men varje dag. 

Det är viktigt att också klargöra att arbetets valda fokus inte behandlar 
arkitekturhistorisk kontext, lagstiftningens förutsättningar eller att valda 
platser ingår i Karlskrona världsarv. 
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1.5 BEGREPPSDEFINITION

Slutenhet: Upplevelsen av ett rums täthet (Anter & Enberg, 1997: 30)

Kulör/färg: Färgförnimmelse (engelska colour) t.ex. gult, grått, brunt eller 
violett (Anter & Enberg, 1997: 26).

Egenfärg: Den färg som ett föremål oberoende av rådande belysnings- 
och betraktningsförhållanden anses ha ”i sig självt”. Egenfärgen kan en-
tydligt definieras som den färg som föremålet skulle ha i en standardise-
rad betraktningssituation, med standardiserat ljus, betraktningsvinkel etc. 
I varje annan betraktningssituation kan egenfärgen bestämmas genom 
jämförelse med färgprover, som fått sina beteckningar i den standardise-
rade betraktningssituationen (Anter & Enberg, 1997: 29).

Uppfattad färg: Den färg man ser i sitt sammanhang – ett sammanhang 
som hela tiden förändras med skiftande ljus, avstånd, bakgrund och be-
traktare. I grunden beror den uppfattade färgen naturligtvis på egenfär-
gen, men den påverkas av en rad andra faktorer som kan ge mycket stora 
skillnader mellan egenfärg och uppfattad färg (Anter & Enberg, 1997: 29).

Adaptation (även adaption): Synsinnets anpassning till förändringar i 
belysningens styrka (ljusadaptation) och/eller dess spektralfördelning 
(kromatisk adaption eller färgadaption) (Anter & Enberg, 1997: 34).

Irradiation: Ett fenomen inom gestaltpsykologin som gör att man upp-
fattar ljusa färgelement som större än likformiga element med mörkare 
färger (Anter & Enberg, 1997: 189).

Soft edge: En beskrivning av en gata/rum som uppfattas som öppen på 
grund av dess butiker på gatusidorna, transparenta fasader, stora fönster, 
många öppningar och varor skyltade. I detta rum finns det mycket att se 
(Gehl, 2010: 79). 

Hard edge:  En kontrast till ”soft edge”. En beskrivning av en gata/rum som 
uppfattas som slutet på grund av stängda fasader med svart glas, betong 
eller murverk och få dörrar. Här finns det lite att se (Gehl, 2010: 79).

Översiktsplan: En kommunal plan som ger vägledning för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i form av mark- och vattenområden 
och byggda miljöer (Mattsson & Hagander 2011: 208).
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Klaipedaplatsen och stadsrum-
met vid Wayne´s coffee ligger 
belägna på Trossö i Karlskrona 
stad. Trossö utgör stadskärnan 
i Karlskrona och har en befolk-
ningsmängd på ungefär 11 000 
personer år 2008. I denna be-
räkning ingår Saltö, Ekholmen, 
Björkholmen och Stumholmen. 
På Trossö finns både stora och 
små stadsrum. Karlskronas över-
siktsplan uppmuntrar föränd-
ring i dessa stadsrum och menar 
att det finns en stor potential att 
göra stadens rum mer attraktiva 
(Karlskrona kommun 2010: 36). 

Klaipedaplatsen ligger norr om och intill Stortorget. Stadsrummet upptar 
en yta på ungefär 1500 kvadratmeter och omges av caféer, restauranger, 
butiker och Bankhuset (Eniro u.å).

Stadsrummet vid Wayne´s coffee ligger i korsningen mellan Ronnebyga-
tan och Borgmästaregatan, ungefär 200 meter väst från Klaipedaplatsen. 
Denna trevägskorsning bildar ett tydligt stadsrum definierat av tre gator 
kopplat till Stortorget, Ronnebygatan och till havet till Borgmästarekajen. 
Stadsrummet har en yta på ungefär 600 kvadratmeter (Eniro u.å).

1.6 STADSRUM 1 & 2 - Lokalisering

1. Klaipedaplatsen  2. Stadsrummet vid Wayne´s coffee

Lokalisering av de båda stadsrummenKarta över Karlskrona
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1.7 STADSRUM 1 - Klaipedaplatsen 

Klaipedaplatsen har stor betydelse som stadsrum för Karlskrona då den 
används som en naturlig mötesplats. Stadsrummet ligger mycket centralt 
i staden. Det fungerar även som en mindre turistattraktion med fontänen 
”Stora fisken” av Carl Milles som Karlskrona fick som present när staden 
firade 300 år. Stadsrummet används också för mindre evenemang 
(Blekinge Läns Tidning, 2012). 

En tydlig rumsbildning finns på Klaipedaplatsen som är väldigt 
definierad med hjälp av fasader. Detta stärker rummets läs-
barhet och närvaron i stadsrummet. På Klaipedaplatsen finns 
även många bänkar att sitta på vid fontänen ”Stora fisken”.

Fontän “Stora fisken”

Klaipedaplatsen sett från söder

Klaipedaplatsen sett från norr
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I stadsrummet dominerar butiker, allt från 
klädbutiker till blombutiker och teknik. 
Benämningen ”stadsrummet vid Wayne’s 
coffee” har valts då den stora, östra fasaden 
i rummet är ett känt café som även har 
uteservering i rummet. Detta café, Wayne’s 
coffee, är en attraktion som inbjuder till att 
bara vistas i och njuta av rummet och en 
kopp kaffe.

Wayne’s coffee

Vy från Wayne’s coffee

1.8 STADSRUM 2 - stadsrummet vid Wayne’s coffee 

Vy mot Wayne´s coffee
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1.9 METOD
Detta kandidatarbete har en kvalitativ forskningsdesign. Valet av denna 
forskningsmetod har valts då kvalitativa studier framförallt rör människors 
upplevelser eller syn på verkligheten. I kvalitativa studier utgår man från 
att verkligheten kan uppfattas på en mängd olika sätt och att det inte 
finns en absolut och objektiv sanning.

För att ge en bild av det befintliga forskningsfältet kring stadsrummets 
kulörer och fysisk planering görs en litteraturstudie av relevanta böcker 
och dokument. Därtill görs en fallstudie över Klaipedaplatsen och stads-
rummet vid Wayne’s coffee i Karlskrona och därefter ett antal intervjuer 
där rumsupplevelsen ska försöka förklaras av de intervjuade i syfte att 
skapa diskussionen kring olika upplevelser, med fokus på kulör i de två 
specifika stadsrummen.

FALLSTUDIE

En fallstudie fokuserar på ett eller några fenomen som undersöks djup-
gående i syfte att tillhandahålla redogörelse för relevanta händelser, 
förhållanden, erfarenheter eller processer för det givna fallet. Fallstudier 
används vanligen när det gäller sociala relationer och processer (Dens-
combe, 2009: 59).

Vid fallstudier kan ämnen studeras i detalj, möjlighet finns att gå in på 
djupet för att kunna hantera komplexiteten i givna situationer samt för-
klara hur olika delar i fallet kan påverka varandra. Vanligtvis är fallstudien 
holistisk och har helheten i fokus snarare än att fokusera på enstaka fakto-
rer. Fallstudien tillåter användandet av flera olika källor, data och metoder 
vilket ses som en styrka (Denscombe, 2009: 60-61).

Fallstudien för detta arbete har genomförts genom olika metoder. Dessa 
metoder är komparativ studie, platsanalys och intervjuer. Metoderna 
bygger på en kvalitativ analytisk behandling av data. Den kvalitativa 
forskningens analysenheter är ord och visuella bilder (Denscombe, 2009: 
320,367).

Den komparativa studien görs för att behandla och jämföra olika teoreti-
kers perspektiv för att sedan kunna använda dessa i analysen och lyfta de 
faktorer som anses viktiga för kandidatarbetets ämne. Forskningen och 
intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för gestaltningsförslaget.

KOMPARATIV STUDIE

Komparativa studier används för att utveckla och pröva teorier genom 
jämförelse av olika teorier i syfte att studera likheter och skillnader. Utifrån 
dessa jämförelser kan ett påstående göras kring hur olika teorier förhåller 
sig till varandra och till utvalda kriterier (Denk, 2002: 7-8).

Den komparativa studiens resultat begränsas av de teorier som analyse-
ras. Det är därför viktigt att de teorier som väljs ut är jämförbara och att 
underlaget representerar de aspekter som studien avser behandla (Denk, 
2002: 49-51). De teoretiska utgångspunkterna i detta arbete har valts ut 
med eftertanke för att komplettera varandras förhållningssätt till stads-
rummets olika kulörer och dess påverkan. 

PLATSANALYS

Genom att använda sig av en platsanalys uppmärksammas betydelsefulla 
aspekter i den byggda miljön såsom gestaltning, struktur, typologi och 
rumsbildningar. Platsanalysen hjälper forskaren att betrakta, uppleva och 
beskriva dessa aspekter för att utveckla en djupare förståelse över stads-
rummet och en medvetenhet om arkitekturens och de offentliga rum-
mens funktionella, formmässiga, estetiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och upplevelsemässiga kvaliteter och brister samt utvecklingsmöjligheter 
(Boverket, 2006: 49). 

INTERVJUER

Intervjuer kan användas för att samla in enkel information men denna da-
tainsamlingsmetod används mer effektivt när den används för att utfors-
ka mer komplexa och subtila fenomen. När forskarens syfte är att få en 
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inblick i hur människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
är, är intervjuer en lämplig metod (Denscombe, 2009: 232). 

Intervjuerna som ska hållas är semistrukturerade intervjuer. Detta inne-
bär att forskaren har en färdig lista med frågor som ska behandlas till den 
intervjuade men är även mycket flexibel när det gäller ämnenas ordnings-
följd. Forskaren låter alltså den intervjuade att utveckla sina idéer och 
tala mer fritt om de ämnen som tas upp – till skillnad från strukturerade 
intervjuer där den intervjuade håller sig strikt till ämnet och frågorna. Syf-
tet med intervjuerna är att låta de intervjuade använda sina egna ord och 
utveckla sina egna tankar om stadsrummet. På detta sätt är det enklare 
att upptäcka saker i komplexa frågor (Denscombe, 2009: 234-235).

Personliga intervjuer ska hållas, vilket innebär att forskaren och informan-
ten har ett personligt möte. En fördel med personliga intervjuer är att alla 
synpunkter och uppfattningar kommer direkt från informanten, utan att 
han eller hon har blivit påverkad av andra åsikter (Denscombe, 2009: 235). 

Illustration på metodprocessen
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
De teoretiska utgångspunkterna för detta kandidatarbete utgår från 
människan och stadsrummet. Karin Fridell Anter och Kristina Enbergs 
studier av färgens roll i arkitekturen har använts i syfte att fördjupa förhål-
landet mellan kulörer, enskilda byggnader, stadsrummet som helhet och 
människan som vistas i stadsrummet. 

Ytterligare tre teoretiker har används: Steen Eiler Rasmussen, Thomas 
Hellquist och Jan Gehl. Gehl och Hellquists fokusområde ligger på skalor 
och slutenhet i stadsrummet vilket är relevant att forska inom , då kulör 
kan påverka uppfattningen av skalor och slutenheter i rum. Rasmussen 
fokuserar mycket på hur stadsrummet upplevs beroende på kulör och 
arkitektur. 

Dessa teoretiker har delvis skilda fokusområden och detta möjliggör att 
de kan komplettera varandra och bidra till en större bredd i utgångspunk-
terna för gestaltningsförslaget. 

2.1 KARIN F. ANTER OCH KRISTINA ENBERG

Anter och Enberg (1997) beskriver uti-
från undersökningar och andra teoreti-
kers iakttagelser hur färg uppfattas, vad 
omgivningen betyder och hur ljus och 
skuggor påverkar vad vi ser. Författarna 
beskriver också hur man gestaltar en 
byggnad med hjälp av färg och hur färg 
och form samspelar. 

Anter och Enberg anser att färgsättning av byggnader är en svår uppgift 
då en djupare förståelse krävs för att få förväntat resultat. I deras bok ”Ut-
vändig färgsättning” ges inspiration och handledning för hur olika färger 
används till olika sorters byggnader och i olika omgivningar och rum. 

2.2 JAN GEHL

Städer är platser där människor möts och utbyter 
idéer eller helt enkelt bara njuter av tillvaron. Stadens 
offentliga platser är dess gator, torg och parker där 
dessa aktiviteter kan hållas. Jan Gehl (2010), har en djup
 förståelse för offentliga platser och kvaliteten av livet i 
stadsrummet. Gehl skriver att alla borde ha rätt till att 
vistas på offentliga platser och kunna njuta av dem. 
Välskapta områden i staden inspirerar människor att bo 
och trivas i dem. Därför har Gehls bok ”Cities for People” 
(2010) valts som en del av litteraturstudien i detta arbete 
då ett fokus ligger på människans uppfattning av stads-
rummet med syfte om hur rummet kan förbättras. 

Anter och Enberg,
Arkitekter och forskare med specialinriktning på och med mångårig erfarenhet av 
byggnadsfärgsättning.

Anter Enberg

Jan Gehl, 
Arkitekt och professor emeritus i stadsplanering i Köpenhamn.

Gehl

2
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2.3 THOMAS HELLQUIST

Thomas Hellquist (2016) skriver i sin artikel ”Rum, skala, 
stad” om kritiken på planen för Norra Station i Stockholm. 
Kritiken har gått ut på att byggnaderna är för höga,  
stadsrummen för trånga och det arkitektoniska uttrycket 
för massivt medan inom stadsbyggandet råder det stor 
enighet om att av hållbarhetsskäl bygga tätare i framti-
den. Hellquist uppmärksammar problemet och skriver om 
rummet och dess egenskaper: rummets riktnings, rumsord-
ning och rummets skala.

2.4 STEEN E. RASMUSSEN

Steen Eiler Rasmussen (1959) skriver att förståelsen av 
arkitektur uppnås inte genom att bedöma stilen på en 
byggnad och han menar att det är inte nog att se arkitek-
tur utan man måste uppleva arkitektur. Man måste vistas i 
rummet, känna hur rummet omringar en och hur rummet 
kan leda dig till ett annat rum. Att vara medveten om var-
för vissa kulörer används och materiella effekter är också 
viktigt när man vill uppleva arkitektur, vilket Rasmussen 
också talar mycket om. 

Steen E. Rasmussen, 1898 - 1990
Arkitekt, författare och professor vid Konstakademin i Köpenhamn.

Rasmussen

Thomas Hellquist,
Arkitekt och professor emeritus i arkitektur och gestaltning vid BTH.

Hellquist
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FORSKNINGSÖVERSIKT

18

“If the complex is interesting 
and exciting at eye level, the 
whole area will be interesting. 
Therefore try to make the edge 
zone inviting and rich in good 
detail, and save your efforts on 
the upper floors, which have 
far less importance both 
functionally and visually.” 
    
                      

- Architect Ralph Erskine
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3FORSKNINGSÖVERSIKT
Denna forskningsöversikt är inriktad på kulörer och deras påverkan på 
byggnader och stadsrum med utgångspunkt i människans vistelse i 
stadsrummet. Forskningsöversikten syftar till att ge en grundläggande 
förståelse för den aktuella forskningen och fungera som grund för vidare 
arbete i uppsatsen.

3.1 KULÖRER I STADSRUMMET
Vissa färger kan ge en behaglig helhetsbild och trivsamhet i stadsrummet 
medan andra färger utmärker sig och skapar en stor komplexitet. Ibland 
målar man en yta enbart av estetiska skäl, för att åstadkomma ett speciellt 
utseende (Anter & Enberg, 1997: 91). Det är inte bara den enskilda färgen 
som människan upplever i stadsrummet, utan det är färgen i förhållande 
till omgivande färger. Målet med detta kapitel är att fördjupa mina kun-
skaper om upplevelsen av färg och dess påverkan på stadsrummet och 
människor. Min avsikt är inte i första hand att tala om vad som är ”fult” 
eller ”vackert”. Syftet är snarare att grovt visa hur olika färgområden åstad-
kommer en viss visuell effekt i ett stadsrum.

FÄRGENS ROLL I ARKITEKTUREN

I boken ”Utvändig färgsättning” (1997) uppmärksammar Karin F. Anter och 
Kristina Enberg färgens roll i arkitekturen och menar att färger är en viktig 
faktor som berör människor i de miljöer arkitekter ska gestalta. Då det 
är mycket enkelt att tycka till om olika färger, blir ofta färgen föremål för 
starka värderingar (Anter & Enberg, 1997: 8).

Färg kan ha olika uppträdandeformer. Den kan uppfattas som om den 
hör till en yta, en volym eller en ljuskälla. Vi kan också skilja mellan egen-
färgen hos en yta eller ett föremål och den uppfattade färgen i en viss 
situation. Egenfärgen hos en yta eller ett föremål kan sägas höra till ytan, 
oavsett vem som betraktar den eller i vilken situation detta sker. När vi se-
dan betraktar ytan uppfattar vi färg och då är det sällan samma färg som 

egenfärgen. En hel rad olika faktorer kan påverka hur vi fångar upp den 
uppfattade färgen. Betraktningssituationen har en avgörande betydelse, 
likaså belysningen, betraktningsvinkeln, avståndet och omgivningens 
färger (Anter & Enberg, 1997: 28). 

TUNG OCH LÄTT ARKITEKTUR

Steen E. Rasmussen (1959) skriver mycket om kulörernas bidrag i arkitek-
turen och tar mycket inspiration av Venedig i Italien. Rasmussen skri-
ver om ett speciellt ljus som uppkommer i staden där det finns många 
reflektioner från himlen och vattnet. Där blir skuggor aldrig svarta och 
meningslösa, de blir upplysta av denna reflektion som ger kulörerna en 
speciell rikedom (Rasmussen, 1959: 88). De venetianska byggnaderna kan 
också lära oss hur en speciell formgivning kan få byggnader att se respek-
tive tunga och lätta ut. Konvexa former ger ett intryck av massa medan 
konkava leder till en känsla av rymd. Rasmussen tar en låda som exempel 
för att beskriva tung och lätt arkitektur. Om en låda görs med tungt ma-
terial, såsom tjocka plankor kommer vikten och soliditeten av lådan vara 
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uppenbar. Den sena renässansens byggnader var sådana ”lådor” (Rasmus-
sen, 1959: 91). 

En byggnad kan se mycket ”tyngre” ut än vad det faktiskt är, men den kan 
också göras att den ser ”lättare” ut än den egentligen är. Lådan tas som 
exempel igen. Om alla ojämnheter på trälådan hyvlas bort så att sidorna 
blir helt platta och jämna samt målade i en ljus färg, skulle det vara omöj-
ligt att säga vilket material den var gjord av. Detta är vad som gjordes 
med Doges palats i Venedig (Rasmussen, 1959: 91).

Stora byggnader kan ge en illusion av absolut viktlösa element. Istället 
för att måla lådan i en ljus färg som beskrivet tidigare, kan dess sidor och 
hörn målas i olika färger istället så att till exempel en ljusgrå färg blek-
nar ut till en ljusblå färg som gränsar till himmelns färg. Då finns inte det 
minsta antydan på strukturell tjocklek och då skulle enbart olika färger 
uppmärksammas utan en specifik volym (Rasmussen, 1959: 94, 96).

LJUSETS BETYDELSE

För att en färg ska kunna uppfattas behövs det ljus. Ljus och färg är oskilj-
aktiga begrepp enligt Anter och Enberg (1997). Att uppfatta färger hand-
lar dock inte enbart om att identifiera enstaka färger, utan det handlar 
också om att se kontraster och skillnader mellan färger. Belysningsstyrkan 
har stor betydelse då det vid starkt ljus är enklare att särskilja betydligt 
fler färger och kontrasterna mellan olikfärgade ytor blir tydligare. När be-
lysningen är svag är det svårare att uppfatta några kulörta färger utan vi 

ser vår omgivning bara som  ljusare eller mörkare (Anter & Enberg, 1997: 
31).  

MATERIELLA EFFEKTER

När trä utsätts för väder och vind framträder dess mönster tydligare. Träet 
ändrar också färg. Gul färg blir någon sorts av silvergrå. I länder där det 
finns många gamla trähus blir denna förändring väldigt tydlig (Rasmus-
sen, 1959: 178). 

FÄRGER SOM GER PSYKOLOGISKA EFFEKTER

Vissa färger har allmänt erkänt psykologiska effekter. Röd kan till exempel 
uppfattas som en glödande, spännande färg medan grön uppfattas som 
lugnande. Vissa färger kan få byggnader att verka lättare medan andra 
färger kan få byggnader att verka tyngre än de är. Färger kan få byggna-
der att se små och stora ut, längre ifrån och närmare, varma eller kalla 
beroende på färgen på byggnaden. Färger kan även dölja defekter. Kon-
struktionsdelar kan till exempel göras mindre med hjälp av rätt färger. Ett 
mindre rum kan färgas med ljusa färger så att det ser större ut och kalla 
rum kan ges konstgjord solljus genom att färga rummet i varma färger 
som till exempel gräddvit, beige eller aprikosfärg (Rasmussen, 1959: 218).

Rasmussen skriver om en tysk teoretiker som har beskrivit hur kulörer 
kan användas inte bara för att få människor att uppleva sidorna av de 
stadsrum de befinner sig i, men också vad som är upp och ned. Marken 
borde, enligt honom, ge en uppfattning av gravitationskraft. Därför borde 
marken ha grå eller bruna toner som påminner om lera eller stenig mark. 
Väggar, å andra sidan, borde vara mer färgrika och påminna om naturen. 
Taken borde vara ljusa och luftiga i vita eller ljusrosa och ljusblå toner 
likt himlen. Enligt denna tyska teoretiker hade rosa eller blå mark gett en 
uppfattning av osäkerhet för människan som går på den och om taken 
skulle vara färgade i mörka färger skulle de kännas tunga ovanför våra 
huvuden (Rasmussen, 1959: 219).

Doges palats, Venedig (Otero-Pailos, 2009) Trossö, Karlskrona
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BETRAKTNINGSAVSTÅNDETS BETYDELSE

Betraktningsavståndet spelar också stor roll när man ska uppfatta färger. 
På riktigt nära håll kan färgegenskaperna uppfattas och särskiljas då det 
ligger en koncentration på egenfärgen. När betraktningsavståndet är 
längre ifrån förändras den uppfattade färgen. För brutna och varierade 
ytor kan också en viss svartblandning ske genom skuggor (Anter & En-
berg, 1997: 42). En yta där man försökt måla ihop olika material kan se 
enfärgad ut på avstånd, men på närmare håll blir skillnaderna uppenbara. 
Denna kan utnyttjas som ett sätt att skapa subtila färgvariationer (Anter & 
Enberg, 1997: 75-76). 

SAMSPELET MELLAN FÄRG OCH FORM

Färger med avvikande ljushet och/eller stor kulörthet drar till sig blickar, 
därför kan man med hjälp av färgen framhäva de former man vill och låta 
andra falla tillbaka. Denna strategi kan användas för att framhäva vissa 
element, det som kan anses viktigt i staden. Färgbetoning kan också 
användas för att dra blickarna ifrån någonting som riskerar att bli alltför 
framträdande (Anter & Enberg, 1997: 189).

Byggnader med ljusa färger ger oftast en stor kontrast mot bakgrunden. 
Ljusa färgelement tenderar också att uppfattas som större än likformiga 
element med mörkare färger. Detta kallas inom gestaltpsykologin irradi-
ation. Uppdelningen av en volym i flera olika färger kan minska upplevel-
sen av massa och mönstring av en stor yta kan få en motsvarande effekt 
(Anter & Enberg, 1997: 189). 

Författarna kommer fram till att blå färger tenderar att ”dra sig tillbaka” 
och sammansmälta med himlen medan röda och gula färger ”kommer 
närmare” åskådaren. På motsvarande sätt kan ett starkt kulört hus upp-
levas som närmare än ett blekare och mera vitaktigt då vår erfarenhet 
säger att kulörtheten minskar på större avstånd. Ljusa färger uppfattas 
alltså som ”lätta” och mörka som ”tunga”. Anter och Enberg nämner Sven 
Hesselgren som också skriver att oklara (brutna) färger och mörka färger 
medverkar till att arkitekturen upplevs som begränsande. Hesselgren 

menar också att mörka färger har ett uttryck av tyngd och styrka (Anter & 
Enberg, 1997: 192). 

Lars Sivik, som har i vetenskapliga försök kommit fram till liknande resul-
tat då han visar en ”rymdfaktor” i människors upplevelse av fasadfärger. 
Sivik konstaterar att upplevelsen av egenskaper som till exempel öppen/
stängd och rymlig/trång nästa helt beror på färgens svarthet. Ju större 
svarthet, desto mindre ”rymd”. Kulörtonen är däremot relativt oväsentlig i 
sammanhanget (Anter & Enberg, 1997: 192-193).

Färgen i stadsrummet har en viktig roll i en avvägning mellan det va-
rierande/stimulerade och det upprepade/sammanhållande. Anter och 
Enberg skriver att alltför stor variation i färg ger lätt ett splittrat intryck, 
medan en alltför sammanhållen miljö riskerar att kännas tråkig och 
monoton. Där bebyggelsen hålls ihop av upprepande former eller regel-
bunden husplacering kan färgen dock få den motsatta rollen. En varierad 
färgsättning kan alltså göra helheten spännande också (Anter & Enberg, 
1997: 200, 202).

RUMMET BLIR ”RUM”

Rum som redan är tydliga och väldefinierade kan förstärkas av färgvalet. 
Även rum som formmässigt är mer oklara kan förtydligas. Men färgen 
fungerar också på motsatt håll då ett stadsrum med hjälp av färgen även 
kan splittras upp eller försvagas. Färgerna kan ge rummet dess speciel-
la karaktär, och ibland kan just färgen vara det som gör att rummet blir 
”rum” (Anter & Enberg, 1997: 205).

Något som uppmärksammas av författarna är hur färgernas relation till 
varandra kan påverka upplevelsen av ett stadsrum. Om färgbehandli-
gen saknar sammanhållande drag försvagas rummets tydlighet, men väl 
genomförd kan en varierad färgsättning ge en starkare rumskänsla än om 
alla fasader är färgsatta på samma sätt. Dock är det inte alla rum som vin-
ner på färgmässig variation. I ett väldefinierat rum som fokuserar på små 
förskjutningar av vinklar eller avstånd får färgkontrasterna inte göras så 
stora att de konkurrerar ut formupplevelsen. I sådana rum är det då oftast 
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mer effektivt att välja en enhetlig färg där skuggorna kan lyfta fram det 
rum som skapas av formerna (Anter & Enberg, 1997: 207).

3.2 STORLEK

LINJÄR, FRONTAL OCH HORISONTAL VY

Anter och Enberg (1997) skriver att betraktningsvinkeln är väldigt viktig 
för att uppfatta olika färger. Vidare förklarar Gehl (2010) att människan 
förflyttar sig på horisontella ytor och våra ögon hjälper oss att se färd-
vägen framför. Vi kan se tydligt rakt framför oss, på sidorna, neråt i viss 
utsträckning och mindre uppåt. Gehl menar alltså att människan är linjär, 
frontal och horisontellt orienterad och uppmärksammar mest det som 
kommer framför. Detaljer på fasader, kulörer och fönster uppfattas tyd-
ligare. Genom att arbeta med den mänskliga skalan när det gäller goda 
stadsrum för människor tar man hänsyn till de möjligheter och begräns-
ningar den mänskliga kroppen har (Gehl, 2010: 33). 

Denna horisontella vy människor har är nyckeln till hur vi uppfattar 
utrymmen. Ett exempel kan ges då lägre byggnader uppfattas mer och 
syns mer än högre byggnader när man som fotgängare går på en gata. 
Allmänt kan de översta våningarna på byggnaderna bara ses från avstånd 
och aldrig nära in på. Kopplingen mellan den plana gatan och höga bygg-
nader är i princip förlorad efter den femte våningen (Gehl, 2010: 41-42). 

Även Thomas Hellquist (2016) uppmärksammar den mänskliga skalan. 
Hellquist skriver i sin artikel ”Rum, stad, skala” att själva storleken på 
rum och rumsordningar är helt avgörande för hur rum upplevs och hur 
människor upplever rummets storlek beror i sin tur på vårt eget format, 
den mänskliga skalan (Hellquist, 2016: 3). Illustration på linjär, frontal och horisontal vy
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LITEN SKALA

Små skalor i stadsrum kan ge en inten-
siv, varm stadskänsla för människor som 
vistas där. Kopplingen mellan distans, 
intensitet, närhet och värme har en intres-
sant koppling till hur vi uppfattar staden 
och dess rum. I trånga gator och slutna 
utrymmen kan vi se byggnader, detaljer 
och människor nära in på. Där är så mycket 
detaljer att se och vi uppfattar dem myck-
et tydligare än det vi skulle ha gjort om vi 
hade varit på avstånd. Detta rum, enligt Jan 
Gehl ses som varm, personlig och välkom-
mande (Gehl, 2010: 53). Bildexempel på 
små skalor ges till höger om texten. 

STOR SKALA

I stor kontrast i förhållande till en liten skala är stadsrummet där avstånd, 
stadsrum och byggnader är stora, byggnader är utspridda, brist på detal-
jer och med få eller inga människor alls. Denna typ av stadsrum ses oftast 
som opersonliga, formella och kalla. På platser som dessa finns det inte 
mycket att uppleva (Gehl, 2010: 53). 

MÄNNISKORS AVSTÅND I STADSRUM

Ännu en intressant aspekt som Jan Gehl tar upp är hur människor använ-
der rum och avstånd. Då det är viktigt att människor ska kunna känna 
trygghet i stadsrummet måste ett avstånd existera. Detta kan speciellt 
påverka trånga och slutna utrymmen då rummet har en begränsning av 
användandet av avstånd (Gehl, 2010: 48-50).

Gehl nämner fyra kommunikationsavstånd och menar att olika former av 
kommunikationsavstånd används i olika stadsrum. Dessa fyra kommuni-
kationsavstånd är: 

Intimt avstånd (avstånd för kärlek eller ilska t.ex.): 0-45 centimeter 

Personligt avstånd (kontaktavstånd mellan vänner och familj t.ex.): 45 centi-
meter – 1.20 meter

Socialt avstånd (kontaktavstånd för vardagliga konversationer om t.ex. all-
män info): 1.20 meter – 3.70 meter

Offentligt avstånd (avståndet av mer formell kontakt): > 3.70 meter

Dessa avstånd är viktiga att tänka på då de beskriver hur ett stadsrum 
uppfattas och ger en förklaring till varför de uppfattas på ett visst sätt. 
Genom att vara medveten om kommunikationsavstånden skapas en 
viktig startpunkt för planering av dimensioner i stadsrum (Gehl, 2010: 47, 
50-51).

Bildexempel på stor skala, Stortorget, Karlskrona

Kyoto, Japan (Enjoy your holiday, 2014)

Perth, Australien (The telegraph, 2016)
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3.3 SLUTENHET
Allmänt sett vidgar ljusa färger ett rum 
och mörka färger gör det mindre och mer 
slutet. En ljus och vid rumsbild hos stora 
öppna platser förtydligas av ljusa och klara 
färger, som också tillåter det flödande dags-
ljuset att forma fasaderna med skuggornas 
hjälp. I trängre, slutna rum når det direkta 
ljuset inte ned och skuggorna blir aldrig 
lika tydliga. Genom att försöka vidga 
trånga, slutna rum med hjälp av ljusa färger 
kan rummet uppfattas vidare än förut. 
Alternativt kan trångheten förstärkas 
genom att ge rummet mörkare och mera 
mättade färger (Anter & Enberg, 1997: 206).

STADENS KANTER

Stadens kanter, de första våningarna på 
byggnader har en stor påverkan på upp-
levelsen av stadsrummet. Här går du in i 
byggnader och lämnar dem, här interage-
rar inomhus med utomhus och här är var 
stadsrummet möter byggnaden och skapar 
stadens kant. Kanter i staden ger människ-
an en spatial uppfattning och en medve-
tenhet om utrymmet som ett rum, men rum 
kan också uppfattas utan väldefinierade 
kanter. Torg kan till exempel uppfattas som 
ett rum med hjälp av trafikerade vägar. Ett 
sådant rums funktion är betydligt mer utar-
mad än stadsrum som är förstärkt med en 
eller flera kanter (Gehl, 2010: 75).

SLUTET/ÖPPET – mjuka kanter/hårda kanter

Slutna eller öppna stadsrum behöver inte bara definieras som stora eller 
små i skalan. En trång gata i liten skala kan upplevas som öppen och vice 
versa. Upplevelsen av stadsrum när det gäller slutet och öppet beskriver 
Gehl med hjälp av två ytterligheter. Ena är gatan med en ”soft edge”, med 
butiker på gatusidorna, transparenta fasader, stora fönster, många öpp-
ningar och varor skyltade. Här finns det mycket att se. Den andra ytterlighe-
ten är gatan med en ”hard edge”, som en kontrast. De första våningarna som 
ses på gatan är stängda med fasader av svart glas, betong eller murverk. 
Det finns få eller inga dörrar och lite att uppleva (Gehl, 2010: 79).

Många studier, i bland annat Köpenhamn, har sett ett förhållande mellan 
”soft edges” och livfulla städer. Framför den öppna och aktiva fasaderna 
fanns det märkbara tendenser för fotgängare att stanna upp i stadsrummet. 
Framför slutna fasader var tempot i ”hard edges” betydligt fortare, detta 
för att fotgängare gick saktare, med fler stopp och gick fram till fasaderna 
betydligt mer i gatan med ”soft edges” (Gehl, 2010: 79).

Likt Gehl (2010) skriver Hellquist (2016) om hur rumsenheter kan vara 
riktade, det vill säga ha en tydlig riktning som uppmanar till rörelse ge-
nom rummet. Rum kan också vara centraliserade eller oriktade vilket gör 
chansen större till att stanna upp och vistas i rummet, vilket Hellquist kallar 
det flytande rummet. Det flytande rummet är ofta mångriktat och därmed 
mycket svagare riktat än det väldefinierade rummet (Hellquist, 2016: 2).

Illustrationsbild på “soft edge” och “hard edge” 
Trossö, Karlskrona

Trossö, Karlskrona
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KOMPARATIV STUDIE
Denna komparativa studie kommer att belysa likheter och skillnader 
mellan Anter & Enberg, Gehl, Hellquist och Rasmussens teorier i syfte att 
förstå förhållandet mellan kulörer och stadsrummet samt människan. 
Syftet med den komparativa studien är också att skapa en utgångspunkt 
för de efterföljande platsanalyserna i Klaipedaparken och stadsrummet 
vid Wayne’s coffee i Karlskrona.

4.1 LIKHETER OCH SKILLNADER
Likt Anter och Enberg (1997) skriver Rasmussen (1959) om belysningens 
påverkan på kulörer i stadsrummet. Rasmussen skriver om speciella ljus, 
med vilket han menar ljus som uppkommer i staden genom reflektioner 
från himlen och vattnet. Anter och Enberg nämner också belysningens 
påverkan och menar att ljus och färg är oskiljaktiga begrepp. För att man 
alls ska kunna uppfatta en färg, behövs ljus. Även skuggor har en stor 
påverkan på färgen. Författarna tar därför också upp att skuggor upp-
märksammas bäst på monotona, enfärgade byggnader. Men författarna 
påpekar också att människans synsinne har en förmåga att anpassa sig till 
rådande belysningsförhållanden (adaption). Genom att känna igen olika 
färger även om belysningen skiftar tar vi ändå till oss den information fär-
gen förmedlar. Denna teori är mer relevant för människor som redan har 
vistats i ett område förut och känner igen omgivningen.

Både Rasmussen och Anter och Enberg skiver om hur kulörer kollabo-
rerar med andra egenskaper så som ljus, volym och slutenhet. Rasmus-
sen nämner hur tung och lätt arkitektur kan skapas genom kulörer och 
kommer fram till att ljusa färger ger en bild av lättare byggnader medan 
mörka färger ger tyngre byggnader. Rasmussen ger även exempel på hur 
mindre rum kan färgas med ljusa färger så som vitt eller ljusgrå så att det 
ser mer öppet ut och hur kalla rum kan ges en varmare ton genom att 
färga rummet i gräddvit, beige eller aprikosfärg. 

Rasmussen och Anter och Enberg tar upp att färger i ett stadsrum ses i 
förhållande till de andra färgerna i rummet. En färg ses alltså aldrig en-
sam. Rummet är fullt av olika kulörer och en färg kan aldrig ses isolerad 
från alla andra. Rasmussen beskriver hur man kan uttnyttja de andra 
färgerna för att få en specifik effekt på byggnaden, genom att till exempel 
låta en byggnads färg blekna ut i ljus blå i dess kanter kan byggnaden 
verka volymlös. Anter och Enberg beskriver liknande taktik. En yta med 
olika färger kan skapa subtila färgvariationer då en denna yta har målats 
med liknande färger och färgtoner. 

Till skillnad från Rasmussen och Anter och Enberg skriver Gehl (2010) 
mycket om storlek och slutenhet i staden. Gehl skriver att små skalor i 
stadsrum kan ge en intensiv, varm stadskänsla för människor som vistas 
där och stora skalor ses om opersonliga, formella och kalla. Även Hellquist  
(2016) skriver om hur skalan på rummet är helt avgörande för hur de 
upplevs i förhållande till människans storlek. Gehl och Hellquist diskuterar 
rummets riktningar, storlekar och öppenhet medan Rasmussen och Anter 
och Enberg uppmärksammar byggnaders kulörer och dess påverkan på 
rummet i helhet. 

De olika teoretikerna diskuterar liknande ämnen på ett sätt som komplet-
terar varandra. Genom att sätta ihop Gehl och Hellquists teorier om vad 
ett attraktivt stadsrum är med fokus med öppenhet, storlek och slutenhet, 
med Rasmussen och Anter och Enbergs teorier om hur kulörer påverkar 
rummets strukturer när det gäller samma faktorer kan slutsatser dras till 
utvecklingsmöjligheter för olika stadsrum. 

4
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4.2 SLUTSATSER
Kulörer bidrar inte bara till en färg på en byggnad eller i ett stadrum. Den 
komparativa studien har hittat många likheter mellan teoretikerna som 
har använts i detta kandidatarbete. Alla teoretiker har på något sätt kom-
mit fram till att kulörer kan påverka byggnaders andra egenskaper som 
storlek och känslan av slutenhet.
 

Kopplingen mellan kulör, storlek och slutenhet är väldigt intressant. 
Uppfattningen av stora och små skalor kan manipuleras av färger och 
känslan av slutenhet och öppenhet påverkas av färger också. Vid ett 
trångt utrymme kan en ljus färg användas för att göra att utrymmet verk-
ar större och om en mörk färg används förstärks känslan av trånghet och 
slutenhet. Det talas alltså en om kollaborativ process mellan kulör, storlek 
och slutenhet. 
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PLATSANALYS
Denna platsanalys syftar till att 
belysa de två olika stadsrummens 
kulörer och hur dessa kulörer kan 
påverka upplevelsen av stadsrum-
met genom storlek och slutenhet 
samt föreslå potentiella förbättrings-
möjligheter som kan ligga till grund 
för gestaltningsarbetet. Platsana-
lysen bygger på observationer på 
plats utifrån de utgångspunkter som 
identifierats i den komparativa stu-
dien. Stadsrum 1 och 2 har beaktats 
och upplevts på plats den 29 april kl 
13:00. Analysen utgår från författa-
rens upplevelser på platsen. 

5
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5.1 STADSRUM 1 - Klaipedaplatsen Då olika kulörer kan uppfattas beroende på betrakt-
ningsavståndet har två avstånd använts på platsen 
- vyn från söder och vyn från norr. 

KULÖR 

Klaipedaplatsens fasader består av relativt ljusa fär-
ger, så som beige, aprikos, ljusgrått och vitt. Ljusa fär-
ger ger större volym och vidgar rum. De upplevs som 
lätta. Vissa färger i stadsrummet är enligt Rasmussen 
(1959) ”varma färger”. Dessa identifieras bland annat 
beige och aprikosfärg. Dagar då solen inte skiner ska-
par dessa färger ett sorts konstgjort solljus då färger-
na påminner om och ger en känsla av värme och ljus. 
Även fast alla fasader i stadsrummet är ljusa så finns 
det lite mörkare nyanser på fasaderna sett från söder: 
aprikos, grått och orange. De andra två fasaderna är 
ljusare då de har vita nyanser. 

Klaipedaplatsen sett från söder

Klaipedaplatsen sett från norr Olika kulörer på fasaderna på Klaipedaplatsen



31

STORLEK 

Fasadernas storlek varierar i stadsrummet. Sett från söder är de två fasad-
erna som ligger parallellt mitt emot varandra ungefär lika höga medan de 
två andra är lägre men storleken på de längre byggnaderna är ungefär i 
samma höjd också. 

Eftersom storlekarna på byggnaderna inte är densamma kan inte en 
analys göras ifall kulörerna på byggnaderna påverkar uppfattningen av 
dess storlekar. En undersökning av kulörers påverkan på storlek hade 

varit möjligt ifall alla byggnader hade varit 
densamma i storlek och olika färger. 

SLUTENHET

Sett från söder ger fasaderna en tydlig in-
ramning av stadsrummet. Denna fasadlinje 
fortsätter förbi stadsrummets slut och ger 
en känsla av längd i rummet. Klaipedaplat-
sens tydliga gränslinje i norr är Ronnebyga-
tan som trafikeras av gående och cyklister. 
I söder är Stortorget en tydlig gräns för 

stadsrummet. Stortorgets öppna arealer kan också ge en slutenhet och 
en gräns till rummet. Känslan av att övergå från ett stadsrum som är slutet 
av fasader till en sådan stor öppning kan upplevas som att passera en 
gränslinje.  

En kombination mellan de mörkare nyanserna och de ljusare skapar en 
tyngd i stadsrummet som sedan upplöses där de vita byggnaderna börjar, 
om rummet ses från söder. Kulören på de vita byggnaderna ändrar rums-
strukturen på så sätt att stadsrummet känns mer öppet när man kommer 
till den ”ljusa sidan” av rummet. Betraktat från norr uppfattas rummet 

med en öppning som sedan blir trängre där de mörk-
are byggnaderna är. De olika kulörerna på fasaderna 
påverkar alltså stadsrummets upplevda struktur när det 
gäller slutenhet och öppenhet. 

Klaipedaplatsen har enligt Gehls (2010) teori en ”soft 
edge” då stadsrummets fasader består av fönster, öp-
pningar och skyltar. Detta gör platsen livfull och in-
tressant då det finns mycket att se i butikfönster, kondi-
tori och caféer. I rummet finns även uteserveringar som 
bidrar till en livfull atmosfär.

Olika byggnadshöjder och storlekar

Definierad rumsgräns
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Två betraktningsavstånd har använts även i detta stadsrum – vy från Wayne’s coffee och vy mot 
Wayne’s coffee.

KULÖR

Kulörerna i stadsrum 2 skiftar mellan klargult, vitt, 
grått och mörkt aprikos/ljusbrunt. Den varma karak-
tären hos byggnader återfinns även här då byggna-
den där Wayne’s coffee ligger, har en mörkare nyans 
av aprikos. Den gula färgen hos de andra fasaderna 
ger en ganska stor kontrast. De strålar utåt och 
kommer, enligt Anter och Enberg (1996) närmare 
åskådaren.

Olika kulörer på fasaderna i stadsrummet
Vy mot Wayne´s coffee

Vy från Wayne´s coffee
Wayne´s coffee

5.2 STADSRUM 2 - Stadsrummet vid Wayne´s coffee 
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STORLEK

Likt Klaipedaplatsen har detta rum också en variation när det 
gäller byggnaders storlekar. Därför är det svårt att uppskatta ifall 
kulören har en påverkan på storleken eller inte. För att kunna 
besvara denna frågan har dock ett test gjorts då den befintliga 
färgen på den centrala byggnaden (Wayne’s coffee) har bytts ut. 
Detta test redovisas i intervjudelen.

SLUTENHET

Wayne’s coffee är placerad i cen-
trum av stadsrummet och bidrar till 
en definierad fasadgräns mellan tre 
gatustråk. Då rummet är placerat i 
en gatukorsning med tre gator är 
rummet inte speciellt slutet. Det som 
sluter rummet är mestadels fasader 
som utgör en tydlig rumsgräns genom 
att omringa rummet. Fasaderna ger 
därför en uppfattning av en cirkulär 
form i stadsrummet. 

Olika byggnadshöjder och storlekar

Definierad rumsgräns
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6.1 INTERVJUFRÅGOR

Intervjufrågorna har valts i syfte att skapa en djupare förståelse  för olika 
människors uppfattning av kulörernas påverkan på de valda stadsrum-
men. Facktermer har förklarats och tydliggjorts för att informanterna ska 
kunna utveckla sina tankar angående ämnet.

Intervjuerna hölls den 6, 7 och 8 maj 2016 vid ungefär samma tidpunkt, 
alltså runt 13:00. Dessa dagar har valts eftersom vädret har varit detsam-
ma under alla tre dagar och har gett samma förutsättningar för de inter-
vjuade. Informanterna har också fått se en redigerad bild på byggnaden 
med Wayne’s coffee efter att den sjätte frågan har ställt. 

Betraktningsavstånd i repektive stadsrum

INTERVJUER
I detta kandidatarbete har tre personer blivit intervjuade var för sig. För 
att komma åt en så stor bredd av upplevelser som möjligt har informan-
terna inte valts ut slumpmässigt, utan de har valts ut med olika kön, ålder, 
etnicitet och erfarenheter. Informanterna har sedan deltagit i intervjuerna 
var för sig om hur stadsrum, med avseende på storlek, slutenhet och kulör 
uppfattas enligt dem. 

Likt Fridell och Enberg (1997) talar Gehl (2010) om avstånd i stadsrum-
met. Beroende på avståndet uppfattar man olika saker. Gehl tar människ-
an som ett exempel och menar att vi kan se människor på avstånd och 
uppmärksamma dem, men vi ser att väldigt lite händer från ett avstånd 
mellan 100 meter till 25 meter då detaljer börjar träda fram. Samma teori 
kan appliceras när det gäller byggnaders kulör och detaljer (Gehl, 2010: 
35). Då kandidatarbetet syftar till att hela stadsrummet ska betraktas och 
undersökas har denna teori uppmärksammats i intervjumetoden. Betrakt-
ningsavståndet hos informanterna ska då utgå från två betraktningsav-
stånd. 

Då färger uppfattas olika beroende på belysningsstyrkan är en strategi att 
hålla intervjun vid samma tidpunkt på dygnet, då ljuset är som starkast. 
Detta för att säkra att de intervjuade får samma belysningsstyrka på fasa-
dernas olika kulörer. 
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Intervjufrågor:

 1. Vad tycker du om detta stadsrummet? Känns det definierat som rum? 
      Finns det klara gränser som gör det till ett tydligt rum?

 2. Vilka färger finns på fasaderna i stadsrummet?

 3. Hur upplever du färgerna? Är de till exempel ljusa eller mörka?

 4. Finns det någon specifik byggnad som genom kulör uppmärksammas
      mest i stadsrummet enligt dig? Isåfall vilken och varför?

 5. Genom att fokusera på fasadernas kulörer, får de dig att uppleva 
      stadsrummet på ett speciellt vis? Knske känns det mer slutet eller öppet?

 6. Tror du att fasadernas kulörer kan påverka stadsrummets rumsstruktur? 
      Isåfall hur?

 7. Känner du att stadsrummet är slutet eller öppet?

 8. Hur och vilka färger kan ändra stadsrummet till ett bättre enligt dig?

BEFINTLIG KULÖR

REDIGERAD KULÖR
Material inför intervju
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INTERVJU 1, 2 OCH 3 - Rummet vid Wayne´s coffee

Den första intervjuade är en man på 21 år och intervjun hölls den 6e maj. 
Den andra informanten är en kvinna på 59 år och intervjun hölls den 7e 
maj. Den sista som intervjuades var den 8e maj och var en man på 29 år. 
Intervjuerna kommer i ordning med intervju 1 först och intervju 3 sist. 
Dessa intervjuer handlar enbart om rummet vid caféet ”Wayne’s coffee”.

Intervju 1 - Man, 21 år:

 1. Ja, detta känns som ett definierat rum. Det är tydligt att männi-  
 skor samlas här på grund av att butiker och café med uteservering   
 finns här.

 2. Mörka färger. 80% jordliga färger skulle jag vilja säga. Här finns   
 mörkt beige, mörkröd, mörkgrå och mörkt gult. Den gula är inte för   
 gul utan den kompletterar de andra färgerna bra eftersom de   
 är i ungefär samma ton. 
 
 3. Även fast solen skiner på fasaderna känns alla färger mörka. 

 4. Ja, de gula byggnaderna eftersom färgen är den som står ut mest,  
 den mest kulörta. Wayne’s coffee-byggnaden är väldigt framhävande  
 också då den är i centrum av stadsrummet, men det har nog inte att  
 göra med färgen. 

 5. Ja, stadsrummet känns slutet. Gatorna är smala och platsen känns  
 mörkt. 

 6. Jag trodde inte att det skulle spela så stor roll med olika färger på   
 byggnaden men när du visade mig bilden på Wayne’s coffee    
 som vit så såg jag att det är en stor skillnad. Byggnaden känns större  
 som vit och mindre som den färgen den har idag. 

 7. Slutet och mörkt. 
 

 8. Jag gillar ljusare färger så jag skulle föredra vitt och gärna med   
 oranga tak. Jag gillar kontrasten mellan orange och en blå himmel.   
 Jag kan även tänka mig att vitt gör platsen mycket mer öppen än vad  
 den är idag, vilket skulle behövas här. 

Intervju 2 – Kvinna, 59 år

 1. Stadsrummet är definierat tycker jag. De gränser som jag kan se är  
 fasaderna runt omkring rummet. Rummet känns runt. 

 2. Brunt, grått, rött och gult. 

 3. Rätt mörka färger, förutom den gula färgen, den verkar lite ljusare  
 än de andra mörka nyanserna. 

 4. Ja, caféet är ju rätt framträdande, den är ju i mitten av det runda   
 rummet, men färgen på den ger ju inte så mycket uppmärk    
 samhet. Det är mest placeringen av byggnaden. Annars är de   
 gula färgerna rätt starka och faller en i ögonen. 
 
 5. De mörka färgerna gör ju stadsrummet att det känns rätt mörkt.   
 Men står man från caféet och blickar mot havet ser det ljusare och lite  
 mer öppet ut. Kanske beror på att den gatan som leder mot    
 havet består av ljusare färger som gult och vitt? Det känns lite   
 trevligare i alla fall än att blicka in mot stan. Där känns det trångt. 
 
 6. Ja, som jag nämnde förut, färgerna mot havet ser ljusare ut och   
 rummet känns mer öppen medan mot stan ser det trist och trångt ut. 
 
 7. Både slutet och öppet. Går från slutna gator till ett öppnare rum,   
 men rummet är ändå mörkt men självklart större än gatorna   
 som leder till rummet. Sedan har vi ju den gatan som leder till   
 havet som jag tycker om. Denna gatan känns öppen. 
 
 8. Stadsrummet vid caféet borde ta mer inspiration ifrån gatan som   
 leder till havet. Ljusa färger kan ändra rummet och få en finare   
 struktur då den fortsätter mot havet. 
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Intervju 3 – Man, 29 år

 1. Ja, finns ett café och butiker. Det är rätt tydligt att man stannar här  
 för att fika eller ta en paus på bänken. Det känns ju att det är skillnad  
 på miljön när man kommer från Ronnebygatan hit. De gränser jag   
 kan se är fasader som omsluter rummet.

 2. Det är ju inte så färgglatt. Ja, vad ska man säga. Grått, beige, vitt,   
 rostfärgat och gult har vi också. Den gula färgen är nog den    
 mest färgglada. 

 3. Mittemellan. Finns ju mörkare nyanser men det är inte särskilt ljust  
 heller.

 4. De gula byggnaderna. Färgen är väl mer färgglad än de andra och  
 står mer i fokus. 
  
 5. Ja det känns som ett rätt tungt stadsrum enligt mig. Färgerna är  
  ju rätt så mörka och det tynger en lite när man vistas här. Men   
 havet syns ju från Wayne’s coffee, det är ju rätt coolt. Kanske    
 borde färgerna inspireras av havet lite istället? Alltså ljusa färger.
 
 6. Ja men visst! Hade det enbart varit ljusa färger här hade det ju   
 känts lättare över axlarna så att säga. Tror det hade varit mer   
 attraktivt att komma hit faktiskt. 
  
 7. Slutet.

 8. Kanske kan man fortsätta med det gula? Men lite ljusare isåfall.   
 Eller så har man kvar alla färger som redan finns idag och gör de till   
 ljusare nyanser. Alltså ljusgrått, ljusbeige, ljusgult och ljusrött?   
 Hade kanske varit intressant. 

INTERVJU 1, 2 och 3 – Klaipedaplatsen

Intervjuerna kommer i samma ordning som i föregående kapitel men 
handlar om det andra stadsrummet,  Klaipedaplatsen.

Intervju 1 – Man, 21 år

 1. Ja! Definieras av två gator och fasader. Bilar och människor i rörelse  
 gör en tydling gräns till rummet. 

 2. Ljusgul, aprikosfärgat/ljusbrunt, ljust beige och grå, varken ljus eller  
 mörk, något i mellan. 

 3. Ljusa färger! Jag skulle vilja säga 80% ljusa färger och 20% mörkare  
 färger (den gråa färgen).

 4. Byggnaden där Nivå är, den som innehåller grå färg. Antar att det   
 är för att den är mörkare än de andra färgerna.

 5. Det känns rätt brett och öppet för att det är finns ljusa färger här.   
 Det känns dock lite mer slutet där byggnaderna som är aprikosfär  
 gade är. 

 6. Ja i detta rummet känns det rätt klart att det påverkar eftersom de 
 mörkare nyanserna av aprikos på byggnaderna känns när   
 mare varandra än de beiga och eftersom rummet har ljusa    
 färger känns det mer öppet. 

 7. Öppet!

 8. Tycker att allt ska vara vitt. Då hade det känts ännu mer öppet och  
 ljusare. I övrigt tycker jag om detta rummet mer än rummet    
 vid Wayne’s coffee. 
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Intervju 2 – Kvinna, 59 år

 1. Det här rummet känns mer definierat än det andra. Kanske för att   
 det är mer rektangelformat med fasader på varje sida. 

 2. Vitt, ljusbrunt och grått. Två vita byggnader och två ljusbruna. Den  
 ena ljusbruna har grått i sig också. 

 3. I detta stadsrummet är de ljusa. Det gråa tynger ner lite men annars  
 är de ljusa. 

 4. Nej det skulle jag inte säga. Eller kanske de två byggnaderna som är  
 lite, lite mörkare än de vita, men annars är de flesta färger ljusa.

 5. Jag upplever det rätt öppet och fint. 

 6. Ja det hade ju känts tråkigare om det hade varit mörka färger här.  
 Det hade påmint mig om det tidigare stadsrummet vilket inte var så  
 ljust. 

 7. Öppet och fint!
 
 8. Hade gärna bytt ut färgen på det mörkgråa vid den restaurangen   
 där. Nivå? Kallas det så? Ja men där hade jag gärna sett en    
 ljusare färg som kompletterar de andra färgerna. 

Intervju 3 – Man, 29 år

 1. Ja detta är ett tydligare rum än föregående. Ronnebygatan kan väl  
 ses som en gräns och torget på andra sidan också men de    
 mest definierade gränserna är ju fasaderna som omsluter    
 rummet. Det finns ju restauranger, caféer och butiker även här så det  
 finns en anledning till att stanna i rummet, likt Wayne’s coffee. 

 2. Det verkar som att två byggnader är vita, kanske den ena går lite   
 mer åt beige än vit och de andra två är aprikosfärgade eller kanske   
 persika. Detta kanske är ett fruktigt stadsrum, haha. 

 3. Färgerna är ju definitivt ljusa, mycket ljusare än de andra färgerna  
 vid Wayne’s coffee. 
  
 4. Det är väl de aprikos- eller persikafärgade. Det blir ju en kontrast 
 mellan de vita byggnaderna och de med lite färg. Det blir en liten   
 konstrast mellan det vita och det färgade. 

 5. Ja, här är det öppet.

 6. Det är ju tydligt att det gör. Här är det ljust och då känns det också  
 väldigt öppet. Det kanske känns öppet också på grund av Stortorget  
 då torget gränsar till rummet? Finns mycket att spekulera här men det  
 är tydligt hur kulörer kan påverkar.

 7. Öppet som sagt. 

 8. Jadu det var en bra fråga. Kanske skulle det vara trevligare med en  
 enhetlig färg i hela rummet? Hade varit kul att se. 
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6.2 SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA
Efter en jämförelse mellan platsanalysen och intervjuernas resultat visar 
jämförelsen att kulörerna som upplevs i stadsrummen stämde ganska bra. 
Det är tydligt sett att alla de intervjuade har en preferens för ljusa färger 
och tycker att Klaipedaplatsen är mer attraktiv än Wayne’s coffee just på 
grund av detta. 

STADSRUMMET VID WAYNE´S COFFEE

Stadsrummet vid caféet Wayne’s coffee anses enligt alla tre informanter 
delvist mörkt och slutet. Alla kommer överens om att mörka färger är 
den dominanta nyansen i rummet och även identifierandet av färgerna 
stämmer överens med platsanalysen. Det enda som piggar upp rummet 
enligt de intervjuade är den gula färgen som är i mer kulört ton. Även fast 
den gula färgen inte är mycket ljusare än de resterande färgerna, upp-
märksammas den mest. Anter och Enberg (1997) skriver mycket om att 
gul färg uppmärksammas mycket och får åskådaren att få en uppfattning 
om att byggnaden kommer närmare. Genom intervjuerna har denna teori 
bekräftats väl. Informanterna uppmärksammade alla den gula färgen som 
framträdande i jämförelse med de andra färgerna. Även i platsanalysen 
uppmärksammas detta. 

En positiv aspekt i det detta rum är vyn mot havet, vilket två av informan-
terna ser som en öppenhet. Att det ses som en öppenhet enligt informan-
terna är delvis på grund av dess ljusare färger och att gatan öppnar upp 
sig till ett stort rum intill havet (Borgmästarekajen). Denna vy syns dock 
bara när man blickar ut från cafébyggnaden. Informanterna ger mycket 
uppmärksamhet till detta och informant 2 nämner även att hon gillar den 
vyn då det känns mer öppet och ljust när man blickar dit från det trånga 
och mörka stadsrummet. 

KLAIPEDAPLATSEN

Rumsgränsen anses vara rätt tydlig då fasaderna ses som de tydliga kan-
terna i rummet. Kulörerna på fasaderna och dess nyans stämmer relativt  
bra med platsanalysen då de anses ljusa enligt informanterna. Den gråa 
betongfasaden vid restaurangen ”Nivå” uppmärksammas då den är den 
mörkaste färgen i stadsrummet, men byggnaden uppmärksammas inte 
på ett positivt sätt då den känns som en tyngd i rummet och stämmer bra 
överens med Rasmussens (1959) teorier att ju mörkare nyansen är desto 
tyngre uppfattas objektet. Även de byggnader som är aprikosfärgade 
anses lite tyngre än de vita men detta uppmärksammas inte lika starkt. 
Informanterna tycker att de ljusa färgerna är attraktiva att vistas bland. 
Informanterna ser rummet som ljust och öppet, eftersom färgerna är väl-
digt ljusa. Detta bevisar att Rasmussens teori åter igen stämmer när det 
gäller vita objekt som ger en uppfattning av ”rymdkänsla” och öppenhet. 

6.3 SLUTSATS
Båda rummen har enligt både platsanlaysen och informanterna en tydlig 
definierad rumsgräns. Denna rumsgräns är samma enligt alla informanter 
och platsanalysen. 

Platsanalysens teori om kulörer som påverkar slutenhet och öppenhet 
stämde relativt bra med de intervjuades uppfattningar då både analysen 
och intervjuernas resultat kom fram till att ju mörkare nyans av färg fasa-
derna har, desto slutnare uppfattas stadsrummet. Även Anter och Enberg 
(1997) och Rasmussen (1959) teori om att mörk färg skapar en slutnare 
uppfattning av stadsrummet än ljusa färger, som skapar en mer öppen 
känsla har i denna undersökningen stämt bra med både platsanalysen 
och intervjuerna.  

Resultatet av intervjuerna har blivit relativt lika varandra även fast olika 
informanter, med olika kön, ålder, etnisk bakgrund m.m. har valts ut för 
deltagandet. Resultatet blev inte riktigt som väntat då fler olika uppfatt-
ningar förväntades. Små skillnader mellan platsanalysens och intervjuer-
nas slutsats kan dock identifieras. 
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GESTALTNINGSFÖRSLAG

7.1 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Med bakgrund i de slutsatser som dragits från forskning, analyser och in-
tervjuer har olika utvecklingsmöjligheter för ändring av kulörer på Klaipe-
daplatsen och i stadsrummet vid Wayne´s coffee identifierats. 

KLAIPEDAPLATSEN

Stadsrummet ses som en relativ öppen plats med omgivande bebyg-
gelsers fasader som tydliga rumsgränser. De andra två rumsgränser som 
identifieras är Ronnebygatan och Stortorget, vilka inte är lika tydliga som 
fysiska fasader. Detta vilket bidrar till att ge stadsrummet en öppen känsla 
då rummet öppnar upp sig på vardera sida. Dessa rumsgränser går inte 
att påverka genom kulör då de inte har en fysisk fasad men de fasader på 
långsidorna som redan finns går att utveckla. Dessa fasader är ljusa men 
om rumsgränserna ytterligare hade gått upp i nyans och haft en enhetlig 
kulör i hela rummet hade en ny upplevelse av öppenhet kunnat utveck-
las. 

Det är inte bara upplevelsen av öppenheten som påverkas om rummet 
får en ljusare och mer enhetlig färg utan formerna i stadsrummet träder 
troligen fram tydligare när kulörerna är enhetliga. 

STADSRUMMET VID WAYNE´S COFFEE

Detta rum ses enligt informanterna och platsanalysen som ett stängt rum 
även fast rummet ligger i en trevägskorsning och öppnas upp på dessa 
tre sidor. Rummet är mer än hälften så litet som Klaipedaplatsen och 
anses ha mörka färger på de omkringliggande fasaderna som rummet 
omsluts av. 

En möjlighet ses hos gatan som leder till Borgmästarekajen som omsluts 
av en majoritet av gula färger. Informanterna anser att denna gata upp-
levs som öppen och ljus då de gula färgerna påverkar rumsstrukturen på 
så sätt att det lyser och öppnar upp rummet. 

Genom att använda gatan som leder till Borgmästarekajen som inspira-
tion, kan en vidare utveckling skapas genom en enhetlig gul färg i stads-
rummet som smälter samman med den gula färgen på gatan. 

- Stärka öppenheten
- Ljus kulör

- Enhetlig kulör
- Förstärkning av former

7
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Stärka rummet
Enhetligt rum

Stärka rummets öppenhet
Framträdande av former 43
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7.2 FÖRSLAGET
Syftet med gestaltningsförslaget är att skapa en mer enhetlig bild av rum-
met som lugnar ner och stärker rummets strukturer. 

Eftersom informanterna har alla beskrivit att de föredrar öppna stadsrum 
har dessa två gestaltningsförslag på Klaipedaplatsen och Wayne´s coffee 
inspirerats av ljusa färger. 

Klaipedaplatsen, i befintligt läge, är redan relativt ljus men här finns inte 
en enhetlig kulör i stadsrummet. Därigenom har platsen utvecklats gen-
om gestaltningsförslaget på så sätt att den ljusaste färgen, vitt, har valts 
för att förstärka upplevelsen av öppenheten ytterligare och även för att 
skapa en enhetlig struktur i rummet. Efter utvecklingen av Klaipedaplat-
sens kulörändring av fasaderna är det tydligt sett att formerna av bygg-
naderna framhävs och uppmärksammas mer än tidigare.  Enhetliga 
väggar skapar en annan tydlighet vilket Rasmussen (1959) också beskriv-
er när han talar om kulörers påverkan på fasader. Enhetliga färger, som vit 
skapar en annan sorts kulörkänsla då färgen samarbetar lätt med skuggor 
och former. 

I stadsrummet vid Wayne´s coffee har gestaltningsförslaget inspirerats 
av Borgmästaregatan. För att skapa en lätt övergång till denna gatan och 
sedan vidare till havet har en enhetlig gul kulör valts att användas för att 
utveckla rummet till ett mer öppet rum. Anter och Fridell (1997) skriver 
mycket om hur enhetliga kulörer och gul färg kommer närmare och kny-
ter samman rummet, vilket skulle kunna ses som en strategi för Wayne´s 
coffee då rummet kan upplevas utspritt på grund av placeringen i gatu-
korsningen. Strategin i detta förslag är alltså att knyta samman rummet 
samtidigt som en upplevelse av öppenhet ska försökas att uppnås med 
övergång till den befintliga Borgmästaregatan. 

Variation av kulörer måste inte ses som något negativt utan det kan också 
vara något som eftersträvas i ett stadsrum, men detta gestaltningsförslag-
et väljer en enhetlig färg som bas till utvecklingen av de båda rummen. 

BORGMÄSTAREGATAN

Karta över stadsrummet vid Wayne´s coffee och Borgmästaregatan
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7.3 GESTALTNINGSFÖRSLAG KLAIPEDAPLATSEN
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7.4 GESTALTNINGSFÖRSLAG WAYNE´S COFFEE
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SLUTDISKUSSION

Det här kandidatarbetet har syftat till att undersöka hur olika kulörer kan 
påverka rumsstrukturen i staden och belysa vilka möjligheter det finns 
att stärka två specifika stadsrum i Karlskrona med hjälp av kulör. För att 
undersöka hur stadsrum kan stärkas genom kulör har olika teoretiska 
förhållningssätt av Karin F. Anter, Kristina Enberg, Steen E. Rasmussen, 
Thomas Hellquist och Jan Gehl studerats och använts som inspiration till 
platsanalys, intervjuer i arbetet och även gestaltningsförslagen som utgår 
från intervjuerna för Klaipedaplatsen och Wayne´s coffee. I detta kapitel 
kommer en diskussion att föras i syfte att sammanfatta och dra slutsatser 
av kandidatarbetet i koppling till de två frågeställningarna. 

HUR KAN OLIKA FÄRGSÄTTNING I STADSRUMMET ÄNDRA UPP-
LEVELSEN AV RUMMETS STORLEK OCH SLUTENHET? 

Under arbeters gång har det blivit tydligt att det är svårt att sätta ett di-
rekt svar på hur kulörerna påverkar upplevelsen av stadsrummet. Denna 
fråga är beroende av människans olika uppfattningar. Men detta har i alla 
fall försökts undersökas och avgränsats med hjälp av både forskning och 
intervjuer. 

Genom att färgsätta stadsrummets fasader med mycket mörka nyanser 
av kulörer kan stadsrummets uppfattning av storlek och slutenhet ändras 
då mörka kulörer ger en uppfattning av tyngd, massivitet, uppmärksam-
het, slutenhet och tydlighet. Uppfattningen av storleken påverkas på så 
sätt att en mörk byggnad krymper och blir mindre, till skillnad från ljusa 
byggnader som skapar en uppfattning av stora volymer, rymdhet, öp-
penhet och en sorts känsla av utsuddade fasader som smälter ihop med 
andra kulörer i omgivningen. På grund av detta skapar ljusa färger en 
mindre kontrast mellan de befintliga färgerna medan mörka färger ska-
par en större kontrast, med till exempel himlen. Om det är meningen att 
en byggnad ska vara framträdande är den troligtvis färgad i en mörkare 
nyans av en väldigt kulört ton. Rött ger till exempel en glödande uppfatt-
ning och uppmärksammas mycket tydligare än grönt. Grönt är mer av 

en lugnande färg då den påminner om naturen och dess grönska. Gult 
är ännu en färg som uppmärksammas mer då den uppfattas att komma 
närmare åskådaren. Om dessa färger är väldigt ljusa kommer dess upp-
märksammande effekter att försvinna dock, därför blir mörka nyanser av 
en stark kulör den mest iögonfallande i ett stadsrum. 

HUR KAN FÖRÄNDRING AV KULÖREN I TVÅ SPECIFIKA STADS-
RUM I KARLSKRONA PÅVERKA UPPLEVELSEN AV STORLEK OCH 
SLUTENHET?

Det har varit komplicerat att undersöka kulörens påverkan på storlek i 
stadrummen då storlekarna på byggnaderna har varierat i de båda rum-
men. Om byggnaderna hade varit i liknande storlek hade detta kunnat 
undersökas mycket enklare och djupare. 

Efter de intervjuer som har hållits har en slutsats dragits att stadsrummet 
vid Wayne´s coffee uppfattas som väldigt stängt och slutet på grund av 
dess mörka färger på fasaderna som omsluter rummet. En positiv aspekt 
i detta rum var Borgmästaregatan där kulören var gul och därför har ge-
staltningsförslaget tagit inspiration från just den gatan. Den gula enhet-
liga färgen vid Wayne´s coffee påverkade rummet på så sätt att rummet 
knyts åt mycket tydligare på grund av både färgvalet och att det är en 
färg i fokus istället för flera olika. Känslan av ”rum” förstärks med hjälp av 
denna förändring av kulör. 

På Klaipedaplatsen som redan anses vara en relativ öppen plats har den 
enhetliga, vita färgen även här påverkat rummets struktur då byggnader-
nas former träder fram mycket tydligare. Rummet uppfattas även som 
ännu mer öppen än i det befintliga läget. Den enhetliga, vita färgen sam-
spelar också med skuggor på platsen som också gör att skuggorna inte 
blir lika mörka på fasaderna som vid en mörkare kulörnyans.
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9.1 KRITIK
Detta kandidatarbete har begränsats av den avgränsade tidsra-
men. Tiden har varit avgränsat för att kunna gå in ytterligare på 
djupet och utveckla kulörernas påverkan på storlek och slutenhet 
mer. Detta kan resultera i att det finns luckor i arbetet som hade 
kunnat fyllas igen med mer tid till förfogande. Därtill har arbetet 
begränsats till de teoretiska utgångspunkterna samt intervjuerna 
som använts som underlag till gestaltningsförslaget. Tillgången till 
information om de båda stadsrummen har varit begränsade och 
därför har en platsanalys gjorts med utgångspunkt från författa-
rens syn på rummet. 

Det hade även varit mycket intressant att göra observationer året 
runt eller vid olika tidpunkter för att få en större bild av kulörens 
påverkan på rumstrukturen. Även fler intervjuer hade bidragit till 
en bredare bild av allmänhetens åsikter. Med mer tid hade även 
gestaltningsförslaget kunnat utvecklas ytterligare. 

9
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