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Sammanfattning 
Vilka faktorer som ska finnas på en plats för att den ska vara attraktiv är inte helt givet, men det 

går att hitta likheter mellan olika platser. Några av de återkommande faktorerna som utgör 

attraktiva platser enligt forskning är bl.a. ett gott serviceutbud, närhet till vatten samt gångavstånd 

till centrum. Syftet med uppsatsen är att studera föreställningar om attraktiva stadskvaliteter vid 

val av bostadsområden ur två perspektiv, ur ett större marknadsföringsperspektiv och ur ett 

mindre individperspektiv. Detta kommer göras utifrån exemplet Bryggudden i Karlstad. 

Uppsatsen syftar därför att besvara tre frågeställningar: 

• Hur marknadsförs Bryggudden av mäklare och marknadsföringsmaterial?  

• Vad utgör en attraktiv plats enligt de boende på Bryggudden? 

• Vilka av de faktorer som teorin lyfter som attraktiva är förenliga med Bryggudden? 

För att ta reda på vad de boende på Bryggudden anser attraktivt när de väljer bostadsområde 

gjordes en enkät som delades ut till de boende i ett utvalt bostadshus. För att ta reda på hur 

Bryggudden marknadsförs och vad som då lyfts som attraktivt gjordes en innehållsanalys av 

marknadsföringsmaterial samt en intervju med en mäklare/säljare. Till sist gjordes även en 

observation av området Brygguddens fysiska miljö för att se vilka av de faktorer som enligt 

teorin bidrar till attraktivitet som är förenliga med Bryggudden. Resultatet blev att mycket av det 

som marknadsförs som attraktivt också är det som de boende efterfrågar. De boende på 

Bryggudden tycker att de fyra viktigaste faktorerna när de väljer bostadsområde är (1) 

gångavstånd till centrum, (2) ett brett serviceutbud, (3) närheten till grönområden och (4) 

byggnadernas utseende. Det som marknadsförs som attraktivt på Bryggudden är bl.a. områdets 

närhet till centrum, läget vid vattnet, den blandade miljön samt områdets speciella identitet och 

historia. Efter observationen går det också att konstatera att Bryggudden innehar många av de 

faktorer som teorin lyfter som attraktiva. Området ligger bl.a. nära centrum, ligger i ett vattennära 

område och har ett mindre serviceutbud.  

 

Nyckelord: attraktivitet, samhällsplanering, marknadsföring 
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Abstract 
What makes an attractive place is not a given. However, it is possible to find similarities and 

some of the recurrent qualities that can be found include: a good variety of shops, water and 

green areas as well as walking distance to the city centre. The purpose of this paper is to study the 

perception of attractive urban qualities when selecting a neighbourhood from two perspectives, a 

larger and a smaller perspective,	based on the example Bryggudden in Karlstad. The paper 

therefore aims to answer three questions: 

• How do brokers and marketing materials promote Bryggudden? 

• What makes an attractive place according to the residents of Bryggudden? 

• Which of the qualities that according to science are attractive are compatible with 

Bryggudden? 

To find out what the residents of Bryggudden consider attractive when choosing a residential area 

a survey was distributed to a selected residential building. To find out how Bryggudden is 

advertised and what is promoted as attractive, a textual analysis and an interview with a 

broker/salesperson were made. Finally a observation of the area was made to see which of the 

attractive factors are compatible with Bryggudden. The result was that much of what is promoted 

as attractive is also what the residents are looking for. The residents of Bryggudden think that the 

four most important factors when choosing a residential area is (1) walking distance to the city 

centre, (2) a wide range of shops, (3) to be close to green areas and (4) the buildings appearance. 

What is promoted as attractive on Bryggudden includes the area's location close to the city centre, 

the location on the waterfront, the mixed environment and the area's special identity and history. 

After the observation, it is also to note that Bryggudden possess many attractive qualities. The 

area is located near downtown, has great access to water and a small selection of shops. The 

biggest flaw with Bryggudden is that there are no green areas, which the residents request. 

 

Key concepts: attractiveness, urban planning, branding 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I enlighet med regeringens miljömål God bebyggd miljö ska miljömålet bidra till att skapa bra 

livsmiljöer för människor att bo i och uppfylla deras behov, samtidigt som de bidrar till en hållbar 

utveckling. För att uppnå detta mål är samhällsplanering ett viktigt verktyg, både ur 

miljösynpunkt och för att skapa god bebyggelse och infrastruktur (Naturvårdsverket, 2015).  

För att belysa att staden har en god livsmiljö vill många städer idag marknadsföra sig som 

attraktiva bostadsorter med ett stort utbud (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 129).  Detta görs både 

för att kunna konkurrera mot andra kommuner och för att locka till sig invånare, turister och 

företag (Syssner, 2012, s. 9-10). För att marknadsföra kommunen och förbättra bilden av en plats 

marknadsförs enbart vissa aspekter, de positiva aspekterna vilket kan bli problematiskt (Syssner, 

2012, s. 11). Karlstad kommun vill också marknadsföra sig som en attraktiv kommun. På deras 

hemsida under fliken bygga och bo skriver de ”Karlstad är en attraktiv stad som ständigt växer” 

(Karlstad kommun, 2016). I broschyren Leva och bo i Karlstad går det att läsa vilken attraktiv 

stad Karlstad är och varför Karlstad är staden människorna ska flytta till. Här presenteras stadens 

utbud med bl.a. ett blomstrande näringsliv, att Karlstad är en shoppingstad, att vart du än bosätter 

dig har du nära till allt och det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter (Karlstad kommun, 2013). 

Bryggudden är ett relativt nybyggt bostadsområde som fortfarande är under utveckling. Området 

ligger vattennära och har en utsikt över Klarälven. Här går det bl.a. att hitta några restauranger, 

butiker och båtplatser. I området finns det både hyresrätter och bostadsrätter (Bryggudden, 

2016b), men det mest utstickande bostadshuset är Redaretorget 1 som färdigställdes år 2013. Det 

är ett tjugo våningar högt bostadshus som inrymmer 62 lägenheter (Sjögren, 2012). Detta 

bostadshus är Karlstads högsta bostadshus som har blivit ett landmärke för Karlstad 

(Bryggudden, 2016b). Byggnaden ritades av Wingårdh Arkitektkontor som vann en 

arkitekttävling för området. Tanken är att byggnaden ska ta till vara på den rustika känslan som 

finns på Bryggudden och därför byggdes Redaretorget 1 i en mörk tegelfasad. Området blev en 

blandning mellan det gamla och det nya (Hallberg, 2016). 
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1.2 Problemformulering 

Redan 2006 gjorde Spacescape AB en analys av de rumsliga förutsättningarna för 

stadsutveckling på bl.a. Tyggårdsviken (nu kallat Bryggudden) samt de omliggande områdena i 

Inre hamn, Karlstad. De utvärderade hur den rumsliga tillgängligheten till Inre hamn kunde bli så 

bra som möjligt och vart det fanns mötesplatser, samt vart det skulle vara optimalt att anlägga en 

bro och en tunnel till området. Karlstad kommuns mål är att Inre hamn ska bli en ny attraktiv 

stadsdel i Karlstad (Spacescape, 2006).  
 

Enligt miljömålet God bebyggd miljö förtjänar alla människor en attraktiv livsmiljö 

(Naturvårdsverket, 2015). Attraktivitet är ett väl använt begrepp i dagens samhällsdebatter. Enligt 

Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, Ibf, används begreppet lite hur 

som för att passa den egna kommunen och begreppet har därmed fått en mystik (Ibf, 2016). Ur ett 

större mer generellt perspektiv går det utläsa flera återkommande kvaliteter och ideal som anses 

utgöra attraktiva platser. Några av dem är bl.a. ett gott utbud av service och kultur, en bred 

arbetsmarknad, närhet till vatten och grönområden samt blandad bebyggelse (Berntsson, 1996). 

Samtidigt som det går att se likheter i vad forskning menar utgör attraktiva platser och vad som 

marknadsförs som attraktivt är det viktigt att belysa att attraktivitet är ett subjektivt begrepp. Det 

som anses attraktivt med ett område kan alltså var olika saker för olika människor, t.ex. närhet till 

centrum, billiga hyror eller goda transportmöjligheter (Anderson et al. 2014, s.10-11). Från ett 

subjektivt perspektiv är det inte säkert att individer anser samma faktorer attraktiva som 

forskningen gör. Det blir därför intressant att studera vad som anses som attraktivt ur olika 

perspektiv.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera föreställningar om attraktiva stadskvaliteter vid val av 

bostadsområden ur två perspektiv, ur ett större marknadsföringsperspektiv och ur ett mindre 

individperspektiv. Detta kommer göras utifrån exemplet Bryggudden i Karlstad.  
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1.4 Frågeställningar 
Huvudfrågan i denna studie är att ta reda på vad som utgör attraktiva platser ur två synvinklar. 

Syftet med uppsatsen är att besvara följande frågeställningar: 

• Hur marknadsförs Bryggudden av en mäklare och marknadsföringsmaterial?  

• Vad utgör en attraktiv plats enligt de boende på Bryggudden? 

• Vilka av de faktorer som teorin lyfter som attraktiva är förenliga med Bryggudden? 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete kommer attraktivitet studeras ur två olika perspektiv, nämligen ett större 

marknadsföringsperspektiv och ett mindre individperspektiv. Det kommer göras en studie av vad 

forskning, mäklare och olika marknadsföringsmaterial anser är attraktiva platser för att studera 

attraktivitet ur ett större mer generellt perspektiv. För att studera attraktivitet ur ett mindre 

individuellt perspektiv och ta reda på vad invånare tycker är en attraktiv plats och vad som är 

viktigt för dem när de väljer bostadsområde, kommer ett fallstudieområde att studeras som ett 

exempel. 

 

De geografiska avgränsningarna som gjordes inför detta arbete är att ett område valdes och sedan 

valdes ett specifikt fall i det området. När det kom till att välja ett område ville jag studera ett 

område i Karlstad som generellt ansågs som attraktivt av allmänheten. Det område som valdes 

var Bryggudden i Inre hamn i Karlstad. När det sedan kom till att välja det specifika 

fallstudieområdet vill jag studera en byggnad för att skapa en tydlig avgränsning. För att välja 

vilken byggnad som ska studeras som fall gjordes ett selektivt urval, där fallet valdes ut beroende 

på dess kvalitéer (Svenning, 2003, s. 110). De kvalitéer som efterfrågas i undersökningen är en 

byggnad med en hanterbar mängd bostadsrätter som ligger i Karlstads centrum och gärna i 

närheten av vatten för att den ska passa undersökningen. Den byggnad som valdes att studeras i 

fallstudien är Redaretorget 1 på Bryggudden i Inre hamn i Karlstad. Denna byggnad sticker ut 

med sin höga höjd, precis intill vattnet och den ansågs också ha en hanterbar mängd lägenheter 

för uppsatsens storlek. Anledningen till att ett hus med bostadsrätter valdes och inte hyresrätter är 

att de människor som köpt en bostadsrätt har gjort ett mer engagerat val och ett större åtagande 

till den platsen. 
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1.6 Disposition 

I kapitel ett beskrivs bakgrunden till problemet som ska undersökas och syfte med forskningen 

presenteras. I kapitel ett presenteras även uppsatsens frågeställningar samt att begreppet 

attraktivitet förklaras. I kapitel två presenteras den teoretiska referensram som arbetet baseras på 

och handlar om forskning kring begreppet attraktiv stad. I det tredje kapitlet presenteras 

uppsatsens tillvägagångssätt samt de metoder som använts för att samla in empirin. I kapitel fyra 

presenteras det resultat som samlats in, här presenteras intervjun med en mäklare, textanalysen 

och den enkät som gjorts, samt observationen av området. I det femte kapitalet görs sedan en 

analys av det material som samlats in och det jämförs med den teoretiska referensramen. 

Slutligen består kapitel sex av avslutande reflektioner och en slutsats.  
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer en teoretisk bakgrund att presenteras gällande attraktivitet, men först 

kommer även platsbegreppet att diskuteras som en bakgrund. Efter att ett antal vetenskapliga 

texter valts ut kommer de användas för att göra en djupare diskussion kring vad som utgör 

attraktiva platser.  

2.1 Plats 
För att förstå vad som utgör en attraktiv plats är det relevant att först utreda begreppet plats och 

dess innebörd. Det är relevant att ta reda på vad en plats är eftersom vi enligt Ek och Hultman är 

varelser som är platsbundna. Människor skapar viktiga relationer till platser och platser bidrar till 

att skapa vår identitet (Ek och Hultman, 2007, s. 13). 

 

Plats är ett centralt begrepp inom kulturgeografi. Plats är ett begrepp som enligt Castree kan ses 

ur tre olika perspektiv. Plats kan ses som en fast punkt på en karta. Plats kan också ses ur ett 

identitetsperspektiv hur man uppfattar en plats och den identitet som binds till en plats. Till sist 

kan plats också ses som den nivån där människor utför sina dagliga aktiviteter och där möten 

skapas (Castree, 2009, s. 155). De tre perspektiven kan beskrivas med orden, location, sense of 

place och locale (John Agnews 1987 refererad i Ek och Hultman, 2007, s. 16-17). I och med att 

världen blir en mer globaliserad plats rör sig människor, varor och information över gränser och 

platser är inte längre lika isolerade från varandra. Detta betyder inte att platsernas olikheter 

suddas ut, utan det unika med en plats är fortfarande viktigt att studera (Castree, 2009, s. 154). 

Enligt Massey är det blandningen av människor och kulturer som kan skapa speciella 

kombinationer och därmed skapa unika platser som inte existerar någon annanstans (Massey, 

1994). 

 

Hur människor rör sig mellan platser och hur platser uppfattas är också något som påverkas av 

relationer, flöden och av globala krafter, samtidigt som det påverkas av känslan för en plats. 

Kapital kan påverka vad som finns eller inte finns på en plats, vad som etableras där och därmed 

påverka hur platsen formas och uppfattas. Kapital kan också begränsa hur mycket vi kan resa och 

röra oss mellan olika platser. Men detta är inte det enda som påverkar en plats känsla, t.ex. om en 

kvinna känner sig otrygg på en plats kommer hon inte gå där på kvällen när det är mörkt, oavsett 
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vad som finns där (Massey, 1994). Massey belyser att när välden är så rörlig och föränderlig som 

den är kan människor känna en saknad av en platsidentitet och en känsla av förankring och det 

lokala och att de är medvetna om deras ursprung på en plats. Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om att inte alla människor känner samma saker för en plats. Hur en plats uppfattas är 

också något subjektivt och människor kan ha olika relationer till platser (Massey, 1994). Det är 

därför också viktigt att vara medveten om hur människor uppfattar platser beror på vad 

människor har för minnen och vad de tar med sig för bakgrund dit.  

 

Hur människor uppfattar platser är även något som Castree belyser. Hur människor upplever 

platser och vilka känslor och minnen de kopplar till en plats är viktigt, det skapar identitet både 

för individer och grupper. En plats betydelse är därför mer än det fysiska som finns på en plats, 

en plats består också av sociala relationer, samt påverkas av olika globala processer. Detta 

innebär att en plats hela tiden är i förändring och inga platser är statiska, varken när det gäller den 

fysiska miljön eller den sociala (Castree, 2009, s. 163-164). Platser kan ses som processer och 

relationer som är i ständig förändring (Massey, 1994). Detta är viktigt när attraktivitet studeras på 

en plats, att vara medveten om att människor inte kommer känna och värdesätta samma saker. 

Män och kvinnor uppfattar t.ex. inte en plats på samma sätt.  

2.2 Konkurrens och marknadsföring  
Platsmarknadsföring har blivit något som på senare år tagit stort utrymme i framförallt den 

regionala och lokala politiken. Marknadsstyrning och nyliberala idéer har medfört en politik för 

att profilera sig själva och öka trycket på att lyfta fram det positiva med platser i kommunen för 

att öka inflyttning, turister och locka företag att etablera sig där (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 

129). Detta görs för att marknadsföra den egna kommunen, för att kunna konkurrera mot andra 

kommuner och för att utveckla och lyfta platser (Syssner, 2012, s. 9-10). Vad 

platsmarknadsföring innebär är omdebatterat, men det handlar om att förändra och förbättra 

bilden av en plats och att avsiktligt enbart synliggöra vissa aspekter av en plats (Syssner, 2012, s. 

11). Marknadsföring av platser är viktigt för kommuner, för genom visa att de är attraktiva 

kommuner lockar de till sig invånare och det ger skatteunderlag för ökad välfärd (Mukhtar- 

Landgren, 2009, s. 130).  
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En postmodern stad kan ses som en funktionell stad med moderna byggnader och enkel design. 

Men på senare tid har en större blandning skapats och influenser från olika platser och tider tar 

form i staden (Nayak & Jeffrey, 2011, s. 219). Enligt ett postmodernistiskt synsätt är det viktigt 

att skapa platskänsla och att lyfta det positiva och unika med en plats. Enligt postmodernismen 

ska planerare utnyttja och lyfta det som anses speciellt med en plats, både när det gäller arkitektur 

och kultur, men även platsens historia och tradition, det anses mer intressant än det moderna och 

allmänna (Holt-Jensen, 2009, s. 21). Den fysiska planeringen på lokal nivå har därmed utvecklats 

och idag fokuserar den mer på spektakulära byggnader, hotell och arenor istället för en mer 

funktionell planering (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 135). Gamla stadsdelar görs om till nya 

moderna bostadsområden (Mukhtar- Landgren, 2009, s.138). Många gamla industriområden 

omvandlas till moderna bostadsområden som istället blir exklusiva, hippa och dyra 

bostadsmiljöer. Städerna satsar istället på arkitektur och kultur för att locka investerare och nya 

invånare. Gamla industriområden har även blivit populära att omvandla till ”waterfronts”, 

exklusiva områden vid vattnet (Ek, 2007, s. 95-96). Förr var de mindre hamnarna i städerna 

livfulla och viktiga områden för transport av varor, men i och med teknikens utveckling mot 

större fartyg blev många inre hamnområden övergivna. De förvandlades till ödsliga, otrygga 

miljöer i staden. Genom att omvandla dessa övergivna områden och flytta dit företag kan de 

utgöra stor potential för staden. De kan återigen bli livliga, attraktiva områden både för turister 

och invånare i staden. Idag byggs också många bostäder i sådana lägen och det skapar attraktiva 

bostäder med sjöutsikt som ofta blir exklusiva boenden (Andersson, 1998, s. 31-33). 

2.3 Diskussion kring begreppet attraktivitet. 
Vad som utgör en attraktiv plats har inte ett universellt svar. Ur ett perspektiv kan attraktivitet ses 

som ett subjektivt begrepp där människor har en egen uppfattning om vad de anser är attraktivt. 

Ur en arkitekts perspektiv utgörs en attraktiv stad t.ex. av häftiga byggnader, landmärken och rik 

kultur. En miljöpolitiker svara nog inte likadant, utan för denne är grönska och parker viktigare 

för att skapa hållbara städer med ren luft (Anderson et al. 2014, s.10). Det är därför även viktigt 

att diskutera vems perspektiv på attraktivitet som behandlas, är det företagarens, turistens eller de 

boendes perspektiv?  

Riecken är en annan forskare som belyser att alla människor inte uppfattar samma saker som 

attraktiva och alla människor inte tycker om samma saker och anser att det jämt är detta som ger 
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dem kvalité i livet. Det som gör människor lyckliga är alltså inte samma faktorer för alla 

människor. Vart människor väljer att bo beror på vad individen anser är den bästa platsen för dem 

och det går därför inte skapa bostadsmiljöer där alla trivs (Riecken, 2001, s. 556). Det är enligt 

Riecken svårt att mäta kvalitén på en plats. Det går inte bara se objektivt på en plats, vad som 

finns där, utan platsens kvalité måste också ses ur ett subjektivt perspektiv. Hur upplevs platsen, 

hur används den (Riecken, 2001, s. 557)? Bara för att en plats har en låg kriminalitet innebär det 

inte att platsen upplevs trygg av invånarna. Det är enligt Riecken därför bättre att använda 

subjektiva metoder när en plats kvalité ska mätas (Riecken, 2001, s. 557).  

2.4 En blandad stad 
Som en motkraft till den förr väldigt uppdelade staden började flera forskare belysa att städer 

borde bli mer blandade med olika funktioner bredvid varandra. En av dessa forskare är Jane 

Jacobs. Jacobs beskriver staden som ett laboratorium där stadsplanering ibland lyckas och ibland 

misslyckas. Vissa områden förvandlas till otrygga slumområden medan andra områden blomstrar 

med liv och rörelse. Hon påstår att många planerare inte vet vad de håller på med och hur de 

planerar fungerande, levande och mångfaldiga städer (Jacobs, 2005, s. 28-29). Enligt Jacobs är 

mångfald i en stad inte en slump, utan något som kan skapas genom fyra förutsättningar oavsett 

vart området är beläget (Jacobs, 2005, s. 36). Hennes fyra förutsättningar är: 

1. Varierande bebyggelse 

I en stadsdel måste det finnas en blandad bebyggelse. Området får inte bestå av endast en 

typ av byggnad, utan de ska vara olika gamla, både nyare och äldre bebyggelse. Husen 

ska också vara i olika skick. Blandningen behövs för att människor med olika ekonomiska 

situationer kan bo i stadsdelen och för att företag med olika ekonomi ska kunna etablera 

sig där (Jacobs, 2005, s. 215-227).  

 

2. Blandade funktioner  

En stadsdel måste innehålla olika funktioner, helst fler än två, t.ex. både bostäder, service 

och arbetsplatser. Det ska inte enbart vara olika funktioner på en plats, utan funktionerna 

ska också locka människor vid olika tidpunkter på dygnet och av olika skäl. Människor 

rör sig inte i det offentliga rummet utan en anledning att vara där (Jacobs, 2005, s. 179-

184).  
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3. Korta kvarter 

Jacobs anser också att de flesta kvarteren i en stadsdel måste vara korta. Detta innebär att 

gatuhörn, korsningar och tvärgator kommer tätt inpå varandra och det skapar 

mötespunkter. Jacobs menar även att om det finns alternativa vägar för människor att ta 

mellan platser kan människor variera hur de går och det kan öka kundunderlaget för olika 

typer av service på alla gator i ett område (Jacobs, 2005, s. 205-213).  

4. Hög koncentration av invånare 

I en stadsdel med mångfald ska det också finnas en tillräckligt hög koncentration av 

människor. Varför människorna befinner sig i stadsdelen spelar ingen roll, om de bor där, 

går på promenad eller besöker de funktioner som finns där, det viktigaste är att många 

människor rör sig i området (Jacobs, 2005, s. 229-250).  

 

Alla människor vill kanske inte bo på levande och livliga platser med en stor mångfald, men för 

Jacobs är mångfald en av de viktigaste delarna för att skapa en attraktiv stad. Hon ser mångfald 

som viktigt både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv och skriver ”Stadens egen mångfald 

tillåter och stimulerar mer mångfald” (Jacobs, 2005, s. 171). En stadsdels mångfald är väldigt 

viktig ur ett ekonomiskt synsätt, i mångfaldiga stadsdelar med stort kundunderlag kan även 

mindre företag överleva och det i sin tur bidrar till ännu större mångfald. Mångfald är också 

viktigt ur ett socialt perspektiv. Mångfald i handel föder även mångfald i bl.a. kulturutbud och 

befolkning (Jacobs, 2005, s. 172-176).  

En annan kulturgeograf som i likhet med Jacobs anser att en stad bör vara blandad för att vara 

attraktiv är Richard Florida. Florida sammanfattar vad som gör platser attraktiva i tre 

dimensioner. (1) vad som finns där, både den byggda miljö och den naturliga, (2) vilka är där, en 

mångfald av människor med möten och interaktion och till sist (3) vad händer där, gatulivet, 

kulturen och utomhusaktiviteterna. Många städer försöker skapa en teknologiskt utvecklad stad 

liknande Silicon Valley, men enligt Florida söker sig människor hellre till autenticitet och inte 

efterliknande kopior. För att skapa kreativa, attraktiva städer behövs en blandning. Både 

högteknologiska kvarter, mysiga områden med många caféer och parker och urbana miljöer med 

mycket kultur (Florida, 2002, s. 284-285). 
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Till skillnad från Jacobs vill Florida med sin teori också skapa attraktiva städer för en viss typ av 

människa som han kallar den kreativa klassen, The creative class. Enligt Florida består den 

kreativa klassen av två komponenter, den super-kreativa kärnan och de professionellt kreativa. 

De super-kreativa jobben är olika typer av problemlösningsjobb som skapar användbara saker. 

Exempel på människor som har super-kreativa jobb är ingenjörer, designers, arkitekter, 

konstruktörer och poeter. De som tillhör den professionellt kreativa klassen är arbeten med hög 

kunskap, bl.a. jobb inom teknologi, medicin och den finansiella branschen. Dessa branscher 

sysslar också med någon form av problemlösning och är nytänkande jobb som ofta kräver en 

högre utbildning (Florida, 2002, s. 68-69).  

 

Florida förespråkar den kreativa klassen och enligt honom lockar städer tills sig dessa människor 

genom att skapa attraktiva platser där den kreativa klassen vill bosätta sig (Florida, 2002, s. 283). 

För att skapa attraktiva platser måste staden enligt Florida bygga ett ”people climate” platser där 

kreativa människor vill vara. En plats med mångfald och livsstilsbekvämligheter som t.ex. parker 

med löprundor, cykelslingor och sportarenor. Florida belyser även att eftersom den kreativa 

klassen är varierande är mångfald nyckeln, det ska finnas något för alla. Det ska också finnas en 

öppenhet och inga barriärer eller utestängande (Florida, 2002).  

 

I boken The rise of the creative class beskriver Florida olika faktorer som den kreativa klassen 

lockas till och det är att det ska finnas en bra arbetsmarknad. Människor vill kunna byta 

arbetsplats. Det är därför bra att samla människor, arbetsplatser och resurser på ett ställe (2002, s. 

223-224). Det är också viktigt att det finns en livsstil på platsen. Många värderar livsstilen på 

platsen högre än jobben som finns där. Detta kan vara utbud av musik, utomhusaktiviteter, kultur 

m.m. Många väljer först vart de vill bosätta sig för den livsstil som finns där och sedan efter att 

de flyttat dit börjar de leta efter ett arbete. Förr fanns en större uppdelning, vissa områden åkte 

människor till för att semestra och ha kul och andra var till för att arbeta på. Idag finns det istället 

ett större intresse av att ha både och nära sig. Människor vill ha möjligheterna ifall lusten faller 

in. Möjligheten till ett nattliv anses också viktigt, det ska finnas ett stort utbud med olika 

valmöjligheter. Exempel på nattliv är restauranger, klubbar och teatrar (Florida, 2002, s. 224-

225).   
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Social interaktion är också något som är viktigt i staden, det måste finnas mötesplatser som inte 

är hemmet eller jobbet. Mötesplatser där människor kan träffas och umgås t.ex. parker eller 

caféer. Fler människor lever idag som singlar och människor är mer benägna att byta jobb eller 

jobba hemifrån och därför är mötesplatser i staden viktiga (Florida, 2002, s. 225-226).   

Enligt Florida dras människor till livliga, öppna platser med stor mångfald, precis som Jacobs 

förespråkar. Det ska finnas en mångfald både när det gäller etnicitet, ålder, kön, sexualitet och 

utseende m.m. Detta är bl.a. för att mångfald skapar energi och kreativa människor gillar en 

blandning, t.ex. olika sorters musik och mat. En plats måste vara öppen för alla, där alla passar in 

(Florida, 2002, s. 226-227). Autenticiteten är också viktig, det unika med en stad kan göra den 

mer attraktiv. Historiska byggnader, gamla kvarter, blandad bebyggelse och speciell kultur. 

Människor vill ha en riktig stad med riktiga människor, inte bara butikskedjor och kopior 

(Florida, 2002, s. 228-229). Slutligen söker människor också efter identitet. Platser är viktiga för 

vår identitet. Det är inte lika vanligt att identifiera sig med företaget man jobbar på, utan platsen 

där man bor har blivit viktigare. Människor identifierar sig till större grad med var de bor och vad 

de gör för något. Platsen man bor på har fått en större status än förr (Florida, 2002, s. 229-230).   

Floridas teorier riktar sig till hur en stad medvetet kan locka till sig en viss typ av människor, 

men även om Florida syftar till att locka till sig den kreativa klassen är den miljö han skapar en 

plats som uppskattas av många olika människor. Både Jacobs och Floridas tankar om attraktiva 

platser är platser som har en stor mångfald och en blandning av både funktioner och byggnader. 

Som ett exempel på att idén att blandade städer är attraktiva kan Boverkets publikation Den 

måttfulla staden studeras. Här går det hitta flera likheter med mycket av det Florida och även 

Jacobs beskriver. Berntsson beskriver vilka faktorer som skapar attraktiva svenska småstäder för 

alla människor (Berntsson, 1996). Närheten till grönska är viktigt i den måttfulla staden, både 

grönområden, luftighet och öppenhet. Han belyser också vikten av närhet till allt. Det ska gå att ta 

sig runt till fot eller med cykel då handel, service, kultur, fritidsaktiviteter och natur ska finnas 

inom nära avstånd. Trafiken ska vara väl fungerande både i staden och till andra omgivande 

samhällen. Byggnaderna ska vara vackert utformade och det ska finnas en kontinuitet. De 

offentliga rummen så som parker och torg är också viktiga i den måttfulla staden, de ska vara 

vackert utformade och bestå av liv och rörelse där människor kan mötas. Dessa kvalitéer i staden 

leder sedan i sin tur till andra positiva sociala konsekvenser och skapar trygga och mångfaldiga 

städer (Berntsson, 1996).  



KGGC02-	Elin	Däljemar	 	 	
	

12	
	

Denna rapport är något gammal men eftersom likheter med både det Jacobs och Florida tar upp i 

sina teorier finns anses den fortfarande aktuell. De faktorer som Berntsson beskriver som 

attraktiva grundas även till stor del på intervjuer med medborgare i staden. Detta är intressant 

därför att i denna uppsats kommer också en undersökning att göras med medborgare för att se 

vad de belyser som attraktiv och dessa två resultat kan sedan jämföras för att se om människor 

tjugo år senare tycker att samma faktorer utgör en attraktiv stad.  

2.5 Attraktivitet ur ett ekonomiskt perspektiv 
I och med den nyliberala urbana politik som de senare åren blivit dominerande har det påverkat 

synen på attraktivitet. Roland Andersson är en nationalekonom som har granskat staden ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv för att ta reda på vad som gör den attraktiv och hur en attraktiv 

stad kan skapas. Han belyser bl.a. att ett företag, Money, varje år presenterar en lista över de 

bästa städerna i USA för invånarna att bo i. Vid rangordningen är det 41 olika faktorer som mäts 

för att avgöra den bästa staden att bo i. Några av dem är bl.a. ren luft, goda skolor, låg 

kriminalitet och närhet till sjö och hav (Andersson, 1998, s. 14-15).  Enligt Andersson kan en 

attraktiv stad ses ur två olika perspektiv, antingen ur ett perspektiv att attraktiviteten ökar om de 

personer som stadsstyret anser är särskilt behövande får det bättre, även om det innebär att andra 

får det sämre. Den andra definitionen är att en attraktiv stad inte kan uppnås om några får det 

sämre, oavsett hur mycket eller vilka som får en bättre situation. Den första definitionen kallar 

han en fördelningsmässigt attraktiv stad och den andra definitionen för en samhällsekonomiskt 

effektiv stad (Andersson, 1998, s. 70).  

Enligt Andersson måste därför staten bestämma för vem eller vilka de vill skapa en mer attraktiv 

stad, för att kunna ta beslut om resursanvändning och för att skapa lagar och regler. De kan inte 

enbart göra en önskelista över vad de vill ha i sin stad, utan måste definiera vad som är attraktivt 

för dem för att kunna ta bra beslut (1998, s. 22). För att skapa en attraktiv stad är det därför 

viktigt att vara medveten om vilka indikatorer som väljs för att mäta attraktivitet och som därmed 

bidrar till få människor att lokalisera sig på dessa platser. Detta för att kunna konkurrera med 

andra städer (Andersson, 1998, s. 16). Andersson presenterar sju former av kapital som han anser 

utgör en attraktiv stad och dessa är: 
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1. Fysiskt kapital i form av naturtillgångar, så som hav och sjöar, vackra vyer, lummiga 

parker, skog och promenadstråk.   

2. Tillverkande realkapital i form av goda trafikanläggningar, bostäder med hög kvalité 

och blandad storlek, god VA-, el- och värmeförsörjning, samt existens av olika företag 

och butiker. 

3. Humankapital i form av kompetenta invånare med blandad kompetens, bra skolor och 

goda möjligheter till utbildning. 

4. Hälsokapital och Socialt kapital, detta innebär en bra hälso- och sjukvård, barnomsorg 

och äldrevård.  

5. Kulturellt kapital, att staden har t.ex. teatrar, museum, konserthus, här är det också 

viktigt att en stad har en egen identitet.  

6. Trygghetskapital, medborgarna ska känna sig trygga och inte utsättas för våld på 

offentliga platser eller i hemmet.  

7. Relationskapital, människor ska ha goda relationer till varandra och till människor på 

andra orter (Andersson, 1998, s. 16).  

Roland Andersson ser på attraktivitet ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Men trots att hans 

perspektiv är ekonomiskt går många av de faktorer som han presenterar att applicera på den 

fysiska miljön (1998, s. 14-15). Det är genom fysisk planering i detaljplaner som grönområden, 

bostäders placering och parkstråk planeras och därför anses hans faktorer relevanta. Fysisk 

planering kan även påverka kvalitén på mötesplatser och känslan av trygghet i ett bostadsområde 

(Boverket, 2014).  
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2.6 Diskussion  
Den forskning och de teorier som studerats ser främst till attraktiviteten i en stad och inte en 

stadsdel. I denna uppsats kommer stadsdelen Bryggudden studeras och inte hela Karlstad. 

Uppsatsen syftar dock på att beskriva vilka faktorer som människor anser är viktiga när de väljer 

vart de ska bosätta sig och då anses det mer relevant att studera en stadsdel och vad som finns där 

istället för en hel stad. Både Floridas och Jacobs teorier kan också bättre appliceras på vad som 

finns i en specifik stadsdel och inte i en hel stad. Därför ses stadsdelen som en miniatyr av staden 

och det som anses attraktivt i en stad studeras i denna uppsats på stadsdelsnivå. Det som kan bli 

problematiskt med att ta faktorer på stadsnivå och applicera dem på stadsdelsnivå är att skalan 

blir mindre och att det inte kan finnas ett lika stort utbud i en stadsdel som i en stad. Om detta är 

något som finns med i tankarna när det gäller främst utbud av service och kultur och 

förväntningarna inte är att allt ska finnas i lika stor utsträckning som i en stad anses dessa 

faktorer för attraktivitet ändå applicerbara på stadsdelsnivå. Bryggudden liggen även nära 

Karlstad city och därför finns mycket av Karlstads utbud i närområdet till Bryggudden. Därför är 

det viktigt att vara medveten om att människors uppfattning av vad som finns tillgängligt kan 

vara saker utanför själva stadsdelen Bryggudden. 

 

Som flera forskare belyser kan attraktivitet ses som något subjektivt och alla människor uppfattar 

inte samma saker som attraktiva. Enligt Riecken har den egna uppfattning av platser stor 

betydelse för vart de väljer att bosätta sig och det går inte planera områden som alla gillar 

(Riecken, 2001, s. 556). Efter granskningen av dessa publikationer har flera gemensamma 

faktorer ändå kunnat utläsas för vad som skapar en attraktiv stad. Detta tyder ändå på att även om 

alla inte gillar exakt samma saker går det genom att planera mångfaldiga blandade 

bostadsområden erbjuda något för alla. Efter granskningen har olika ord hittats som 

gemensamma, återkommande nyckelord för vad som utgör en attraktiv plats. Som flera olika 

forskare belyser är vad som finns på en plats viktigt, men också hur miljön är utformad och vilka 

möjligheter för social interaktion som finns. Därför har de nyckelord som hittats tematiserats i tre 

olika teman, fysiska faktorer, estetiska faktorer och sociala faktorer. De nyckelord som hittats 

presenteras nedan: 
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Fysiska faktorer 

• Varierande bebyggelse  

• Grönområden och närhet till vatten 

• Korta kvarter 

• Tillgänglighet 

 

Estetiska faktorer 

• Utseende 

• Kultur och Identitet 

 

Sociala faktorer 

• Blandade funktioner  

• Mötesplatser  

• Serviceutbud  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt samt de metoder som använts i arbetet 
för att samla in resultatet. 

För att besvara frågeställningarna i arbetet tillämpades en fallstudie över ett valt område i 

Karlstad kommun. Fallstudien gjordes på Bryggudden i Inre hamn i Karlstad. Vid fallstudien 

användes fyra olika metoder för att studera problemet ur olika perspektiv samt skapa en högre 

tillförlitlighet (Svenning, 2003, s. 93). De metoder som användes var en innehållsanalys och en 

intervju för att ta reda på hur fallstudieområdet marknadsförs och vad som lyfts som attraktivt 

med platsen. Det gjordes också en enkät för att ta reda på vad de boende på Redaretorget 1 tycker 

är attraktivt och viktigt vid val av bostadsområde. Till sist gjordes även en observation för att se 

om fallstudieområdet innehar de kvalitéer som enligt teorin utgör en attraktiv plats. Det empiriska 

materialet som samlades in analyserades mot den teoretiska grunden för att ta reda på vad som 

anses attraktivt vid val av bostadsområde samt för att se om Bryggudden kan ses som en attraktiv 

plats.  

3.1 Fallstudie 
En fallstudie innebär att en detaljerad studie över ett visst fall görs för att samla in så mycket 

information som möjligt. I en fallstudie används därför olika metoder och olika typer av data 

varvas med varandra, både kvalitativ och kvantitativ data, t.ex. observationer blandas med 

kvalitativa intervjuer (Svenning, 2003, s. 138). En fördel med en fallstudie är att den ofta 

innehåller flera olika metoder och i denna studie har fyra olika metoder tillämpats i form av en 

metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att flera olika metoder används och att hård- och 

mjukdata blandas. Det som vill uppnås med att använda metodtriangulering är att genom att 

använda flera metoder höjs tillförlitligheten (Svenning, 2003, s. 93). Då en fallstudie ser på ett 

specifikt område ur olika perspektiv anses det vara en lämplig metod för denna undersökning, 

eftersom då studeras samma område på olika sätt som sedan går att jämföra med varandra 

(Svenning, 2003, s. 138). 

 

Vid en fallstudie är det viktigt att göra en tydlig gränsdragning och detta kan vara problematiskt 

om inga tydliga naturliga gränser finns för forskningsområdet. Merriam skriver att först ska en 

fråga väljas att studeras och sedan väljs ett fall ut som ett exempel (1994, s. 59). Detta gjordes i 



KGGC02-	Elin	Däljemar	 	 	
	

17	
	

denna studie, bostadsområdet Bryggudden valdes som fallstudieområde och metoderna användes 

för att ta reda på vad som uppfattades som attraktivt i just detta område. 

3.2 innehållsanalys  
För att ta reda på hur det valda området marknadsförs och vad som lyfts som attraktivt med 

bostadsområdet gjordes en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att dokument granskas på 

ett systematiskt sätt och att de kvantifieras efter förutbestämda teman (Bryman, 2011, s. 281-

282). Det material som studeras i en innehållsanalys är främst tryckta texter, men även t.ex. 

bilder, sångtexter och nyhetsprogram kan granskas enligt formen innehållsanalys (Bryman, 2011, 

s. 283). För att kunna granska texter systematiskt enligt metoden innehållsanalys skapades en 

granskningsmall (se bilaga 4). De texter som granskades i denna uppsats var fem olika texter. Det 

var två hemsidor, två artiklar och en broschyr.  

Hemsidor: 
• Området Brygguddens hemsida (Bryggudden, 2016a). 
• Fastighetsbolaget SPG Bostads hemsida (SPG Bostad, 2016). 

 
Artiklar: 

• Urban stadsdel med doft av kaffe, av Cecilie Östby, publicerad i Karlstad utvecklas 
(Östby, 2016). 

• Centrala Karlstad blir 21 våningar högre, av Olle Hallberg, publicerad på Värmland.se 

(Hallberg, 2016). 

Broschyr: 
• Broschyr om Bryggudden: Svensk fastighetsförmedling (Bryggudden, 2010). 

 
När innehållsanalysen gjordes behövdes ett urval av texter att granska göras. Det var svårt att 

hitta texter som marknadsför området Bryggudden och det fanns inte så mycket att välja bland. 

Anledningen till att dessa texter valdes var att olika typer av marknadsföringsmaterial ville 

studeras. Brygguddens hemsida beskriver tydligt området och vad som finns där och ansågs 

därför som en relevant text att studera, för att se hur de framställer sig själva. Eftersom området 

inte bara består av bostadsrätter utan även hyresrätter valdes fastighetsbolaget SPG:s hemsida att 

studeras eftersom de är de som bygger hyresrätter på området. På deras hemsida presenterar de 

därför där projektet att bygga hyresrätter på Bryggudden och där marknadsför de också projektet 

och området. Dessa två hemsidor marknadsför sig själva när de marknadsför området 

Bryggudden och därför ville även två artiklar studeras som ser på området från ett 
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utifrånperspektiv. Till sist valdes även en broschyr om Bryggudden att studeras. Broschyren 

beskriver tydligt området, både dess historia och vad som finns där och den ansåg därför relevant 

att studera för att se vad de lyfter som attraktivt med området. 

 
Målet med innehållsanalysen var att identifiera vad som lyfts som attraktivt med det valda 

området i olika texter och därför ansågs en innehållsanalys vara en lämplig metod. I en 

innehållsanalys är syftet ofta att studera förekomsten av ett ämne eller kategori och hur det 

värderas och skildras (Bergström och Boréus, 2005, s. 47). Genom att använda denna metod 

kunde materialet granskas efter de teman som hittats i teoriöversikten, fysiska faktorer, estetiska 

faktorer och sociala faktorer och deras tillhörande nyckelord, varierande bebyggelse, 

grönområden och närhet till vatten, korta kvarter, tillgänglighet, utseende, kultur och identitet, 

blandade funktioner, mötesplatser och serviceutbud. Detta gjordes genom att informationen i 

texterna fördes in i en granskningsmall (se bilaga 4). Genom att använda en granskningsmall gick 

det utläsa vilka av teorins nyckelord som också används vid marknadsföring av Bryggudden.  

3.3 Intervju 
För att komplettera textanalysen gjordes även en intervju. Intervjun gjordes med säljaren 

AnnaCarin Öst som jobbar på Prepart i Karlstad. Anledningen till att en intervju gjordes med just 

en mäklare/säljare var för att en av frågeställningarna är att ta reda på hur området Bryggudden 

marknadsförs och som mäklare ska hon marknadsföra och försöka sälja området och därför 

ansågs det relevant. AnnaCarin har flertalet gånger sålt lägenheter på Bryggudden och har stor 

kännedom om området och därför valdes hon som intervjuperson för att ta reda på vad som gör 

området attraktivt ur en mäklare/säljares perspektiv.  

Den intervju som hölls var en semistrukturerad intervju (se bilaga 2). En semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren använder sig av en intervjumall med teman på frågor, men det 

går att avvika från mallen och frågor kan läggas till eller ställas i en annan ordning. Detta ger 

enligt Bryman den intervjuade en större frihet att svara fritt (2011, s. 415-416). Anledningen till 

att en semistrukturerad kvalitativ intervju gjordes var just att intervjun inte syftar till att söka 

strukturerade och tydliga svar. Intervjun ska istället fungera som ett komplement till 

innehållsanalysen och syftet var att skapa ett friare samtal där intervjufrågorna kunde ändras och 

läggas till efter intervjuns gång (Bryman, 2011, s. 413). Avsikten var också att skapa en bild av 

hur en mäklare ser på området och inte söka många svar som kan jämföras med varandra. 
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Eftersom enbart en intervju gjordes behövde den inte följa ett lika strukturerat mönster som om 

flera intervjuer hade gjorts, utan intervjun kunde göras friare.  

En fara med att endast göra en kvalitativ intervju är enligt Svenning att det som intervjupersonen 

säger får representera hela sanningen av verkligheten och inte en persons åsikt. Det är därför 

viktigt enligt honom att ha en teoretisk förankring (Svenning 2003, s. 163). Genom att vara tydlig 

med att intervjun representerar en mäklares åsikt och genom att komplettera det som kom fram i 

intervjun med att studera vad som skrivs i olika marknadsföringsmaterial kunde detta problem 

undvikas. Efter att intervjun var genomförd transkriberades den. Den transkriberade texten 

kodades sedan och därefter analyserades den. 

3.3.1 Forskningsestetik 
När människor är inblandade i forskning, t.ex. i intervjuer måste forskaren förhålla sig till 

forskningsetiska principer för att deltagarnas intressen ska skyddas (Denscombe, 2016, s. 423-

424). Intervjun i detta arbete valdes att inte göras anonym. Den intervjuade personen godkände 

att nämnas vid namn och att bli inspelad. Hon informerades även om att hon kunde avbryta 

intervjun om hon ville, eftersom alla deltagare har rätten att dra sig ur (Denscombe, 2016, s. 437). 

3.4 Enkät 
För att ta reda på vad invånarna på det valda fallstudieområdet tycker utgör en attraktiv 

boendemiljö gjordes en enkät. För att ta reda på människors åsikter kan det göras med intervjuer 

eller enkäter. I denna uppsats valdes en enkät istället för intervjuer. Detta gjordes eftersom syftet 

med enkäten är att samla in många svar istället för några få mer djupgående svar och då passar en 

enkät bättre. Enligt Bryman är det nämligen lättare att distribuera många enkäter än att göra 

många intervjuer (2011, s. 228). Det finns dock nackdelar med att göra enkäter till skillnad från 

intervjuer och det är att efter att en enkät är utdelad går det inte göra några ändringar. Det går inte 

heller att förklara vad som menas med frågorna ifall de är otydliga (Bryman, 2011, s. 229). För 

att undvika att frågorna i enkäten är otydliga testades enkäten på några utvalda personer.  

3.4.1 Urval  
Urvalet för enkäterna avgränsades till ett utvalt bostadshus, Redaretorget 1. Anledningen till att 

detta hus valdes var att välja ett hus skapar en tydlig avgränsning. De boende där har också köpt 

sin lägenhet och har därför gjort ett större åtagande till området Bryggudden än vad boende i 
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hyresrätter har gjort. I Bostadshuset finns det 62 lägenheter, men i vissa lägenheter bor det fler än 

en person och därför delades 100 enkäter ut. 

3.4.2 Tillvägagångssätt 
I denna studie delades enkäten ut till de boende på Redaretorget 1:s brevlådor. Enkäten bestod av 

fyra sidor med totalt tjugo frågor (se bilaga 1). Till enkäten bifogades även ett informationsbrev 

som informerade och förklarade vad enkäten har för syfte, varför enkäten skickats till just dem 

och att enkäten är anonym (Bryman, 2011, s. 231). I enkäten användes tio helt slutna frågor, sex 

slutna frågor men med möjlighet att lägga till en kommentar och fyra helt öppna frågor. Som 

avslutning kunde de svarande även skriva en valfri kommentar (se bilaga 1). De svarande gavs 

fram till första maj på sig att besvara enkäten, vilket motsvara två veckor och det ansågs som en 

lagom tid för att besvara enkäten. En påminnelse lämnades även ut till de som inte besvarat 

enkäten och de boende gavs ytterligare en vecka på sig att besvara enkäten. Efter första 

insamlingen av enkäten inkom 54 enkäter och efter påminnelsen inkom ytterligare tolv enkäter. 

Totalt besvarades 66 enkäter, vilket motsvarar en svarsgrad på 66 procent. Efter att enkäterna 

samlats in sammanställdes de i ett Excel-dokument. Efter sammanställningen skapades diagram 

och tabeller som sedan kunde analyseras för att se hur de boende skiljde sig åt i de olika frågorna. 

Svaren från männen och kvinnorna separerades för att de skulle kunna jämföras med varandra.  

3.4.3 Bortfall 
För att öka svarsgraden på enkäterna placerades en brevlåda ut i trappuppgången där de boende 

kunde lämna sina svar. De boende behövde då inte ta sig till en brevlåda för att posta enkäten, 

utan de kunde lämna enkäten på vägen ut ur lägenheten. Eftersom de fick enkäten hem till sig 

kunde de även ta sig tiden att besvara enkäten när det passade dem och enligt Bryman är enkäter 

ett mer bekvämt sätt för att få människor att svara, just eftersom de kan svara när de har 

möjlighet (2011, s. 229). Vissa frågor hade ett visst bortfall. Resultatet visade att fråga tjugo fick 

ett visst bortfall, då de svarande hade missuppfattat frågan. Det var fjorton procent som svarat fel 

på frågan (9st). I efterhand kunde den frågan utvecklats ytterligare för att göra den mer 

lättförstådd. 

3.4.4 Forskningsestetik  
När någon typ av forskning sker måste forskaren förhålla sig till forskningsetiska principer, 

speciellt om forskningen innehåller känsligt material. Detta gäller speciellt när människor är 
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inblandade i form av t.ex. intervjuer, enkäter eller observationer (Denscombe, 2016, s. 423-424). 

I denna uppsats gjordes en enkät och därför behövdes forskningsetiska överväganden göras. De 

huvudprinciper som ska följas vid ett forskningsprojekt är att deltagarnas intresse ska skyddas, 

deltagandet ska vara frivilligt, forskningen ska vara öppen och forskningen ska följa den 

nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016, s. 427-435). Vid enkäter ska deltagandet alltid vara 

anonymt. I informationsbrevet som bifogades med enkäten informerades därför de boende att 

enkäten är frivillig samt att deras svar skulle hanteras konfidentiellt och att de skulle vara 

anonyma. De informerades också om varför de blivit utvalda och vad syftet med undersökningen 

är.  

3.4.5 Metodkritik 
När frågorna till enkäten gjordes valdes fyra svarsalternativ, inte viktigt, mindre viktigt, viktigt 

och väldigt viktigt till frågorna när de boende skulle gradera hur viktigt de tycker att olika 

faktorer är (se bilaga 1). Anledning till att fyra alternativ valdes var att de svarande skulle behöva 

ta ställning till om de tycker det är viktigt eller inte viktigt för att frågorna tydligt skulle gå att 

jämföra med varandra. Alternativet vet ej valdes att inte ha med eftersom då tar de boende inte 

ställning i frågan och det ger dessutom ett ojämnt antal svarsalternativ, vilket innebär att svaren 

inte går att dela upp i två sidor, d.v.s. en viktig och en inte viktig sida. 

Genom att göra enkäter går det inte att få lika utförliga svar som vid intervjuer. Det hade varit 

intressant att få mer utförliga svar av de boende om hur de upplever Bryggudden som plats, något 

som skulle kunnat göras med intervjuer. Dock ansågs denna tid inte finnas då jag hellre ville få 

många svar än några få mer utförliga svar och därför användes en enkät. 

3.5 Observation 
För att skapa en förståelse för hur den fysiska miljön på fallstudieområdet ser ut gjordes en 

observation av den fysiska miljön. Observationen utgick från en observationsmall som fylldes i 

(se bilaga 3). En nackdel med observationer är att det är forskaren som gör observationen och 

därför speglas observationen indirekt av forskarens egna uppfattningar. En observation är också 

en kvantitativ metod som inte beskriver varför något är på ett visst sätt, utan bara vads om finns 

där (Denscombe, 2016). Observationen syftar till att enbart beskriva den fysiska miljön och 

därför gjordes observationen till störst del från en karta (Google maps, 2016). En fördel med att 

studera en karta är att det är ett snabbt sätt och det skapar en bra överblick. En nackdel med detta 
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är att kartan inte helt säkert är uppdaterad och därför kan objekt missas. För att undvika detta 

gjordes även ett besökas på Bryggudden för att komplettera observationen. Observation en 

grundade sig även på information från en informationstavla (se bild 3). 

Observationsmallen som användes skapades utifrån de tre teman som framtagits under 

teorigenomgången, fysiska faktorer, estetiska faktorer och sociala faktorer och deras tillhörande 

nyckelord, varierande bebyggelse, grönområden och närhet till vatten, korta kvarter, 

tillgänglighet, utseende, kultur och identitet, blandade funktioner, mötesplatser och serviceutbud. 

De tre nyckelorden varierande bebyggelse, korta kvarter och blandade funktioner kommer från 

Jacobs teori om fyra förutsättningar för en attraktiv plats (Jacobs, 2005, s. 172-176). I 

observationen gjordes dock enbart en observation av den fysiska miljön och därför mättes inte 

Jacobs fjärde förutsättning, koncentrationen av invånare.  

Efter att observationsmallen fyllts i kunde de attraktiva faktorerna som teorin tagit fram jämföras 

och analyseras mot det som hittats på Bryggudden för att se vilka faktorer som Bryggudden 

uppfyller och vilka brister som finns. 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Två begrepp som måste diskuteras i en uppsats är validitet och reliabilitet. Validiteten avgör om 

det som skulle undersökas är det som faktiskt har undersökts alltså om de svar som framkommit 

är de svar som söktes. Validiteten blir högre om det material som samlats in är relevant för 

forskningen (Johannessen, Tufte, 2003, s. 47). Reliabiliteten är istället ett mått på hur tillförlitligt 

det insamlade resultatet är. Tillförlitligheten kan avgöras både av hur insamlandet skedde och hur 

materialet behandlades (Johannessen, Tufte, 2003, s. 28). Validiteten och reliabiliteten avgör 

alltså vilken kvalité som undersökningen håller.  

3.6.1 Validitet 

När val av dokument sker för en textanalys bör forskaren fråga sig om dokumentet är relevant för 

undersökningen och om det kan besvara de frågeställningar som finns för att validiteten ska bli 

hög (Denscombe, 2016, s. 326). Eftersom syftet är att undersöka hur bostadsområdet Bryggudden 

marknadsförs anses det relevant att studera de hemsidor och tidningsartiklar som marknadsför 

och försöker sälja området. För att höja validiteten hade en granskning av säljannonser velat 

göras, men vid tidpunkten för granskningen fanns inga bostäder ute till försäljning på 



KGGC02-	Elin	Däljemar	 	 	
	

23	
	

Bryggudden. Eftersom en intervju med en mäklare som sålt flera lägenheter på området ändå 

gjordes ses det som en bra kompensation. Validiteten anses även hög när det gäller metoden 

enkät eftersom det är de boendes uppfattning på attraktivitet som efterfrågas och då anses det 

relevant att fråga dem.  

3.6.2 Reliabilitet 
För att höja reliabiliteten på undersökningen användes metodtriangulering. Om de olika 

metoderna ger liknande svar är det troligare att de stämmer och därmed blir resultatet mer 

pålitligt. När sekundärdata studeras är det viktigt att vara källkritisk. Det gäller att vara medveten 

om varifrån dokumentet kommer, vem som publicerat det och i vilket syfte m.m. för att 

reliabiliteten ska vara hög (Merriam, 1994, s. 118-119). Det som kan påverka reliabiliteten vid en 

innehållsanalys är att texterna behöver tolkas, men eftersom det är en text som tolkas är texten 

bestående och kan därmed kontrolleras. Innehållsanalysen kompletterades även med en intervju 

och därför anses resultatet tillförlitligt. Reliabiliteten blir också högre eftersom innehållsanalysen 

gjordes efter en granskningsmall, vilket innebär att granskningen kan göras igen. 

Det som kan påverka reliabiliteten i undersökningen är att när en enkät till skillnad från en 

intervju används är det inte säkert att respondenterna svarar på det som efterfrågas, de kan 

missuppfatta en fråga (Bryman, 2011, s. 229). Det var 100 enkäter som delades ut och av dem 

svarade 66 procent. Med tanke på att det enbart finns 62 lägenheter på Redaretorget och 

antagligen inte alla i hushållet kände att det var nödvändigt att båda svarade anses det vara en 

acceptabel svarsgrad. Det som också kan påverka reliabiliteten i detta arbete är att när 

observationen av Bryggudden gjordes grundades observationen på forskarens egna observationer 

och anteckningar, vilket innebär att saker kan missas vid observationen. Dock grundar sig 

observationen också på information från en informationstavla (se bild 3) och från observationer 

från Google maps (Google maps, 2016). Genom att använda många olika informationskällor 

minskar risken för fel. 
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4. Empiri och resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som kommit fram under undersökningen. Först sker en 

presentation av fallstudieområdet Bryggudden. Därefter presenteras resultatet av 

innehållsanalysen och vad som kom fram i intervjun och sedan presenteras resultatet av 

enkätundersökningen. Slutligen presenteras även vad observationen av området gav för resultat.  

4.1 Bryggudden 
Bryggudden är ett av Karlstads gamla hamnområden som idag är under konstruktion för att skapa 

en av Karlstads nya, moderna stadsdelar. Bryggudden är en del av Inre hamn i Karlstad och har 

under många år fungerat som en viktig plats med dess läge vid Pråmkanalen för att frakta varor 

till och från Karlstad. Än idag finns de karakteristiska magasinhusen kvar i rött tegel 

(Bryggudden, 2010). Målet med den nya stadsdelen är att bevara den gamla, historiska identiteten 

på området, med nya moderna inslag. Flera av de nya byggnaderna i området får därför en 

tegelfasad och det nya landmärket Redaretorget 1 (se bild 1 och 2) kläddes i en mörk tegelfasad 

med moderna glasfönster, en blandning mellan gammalt och nytt (Hallberg, 2016). Bryggudden 

ligger precis intill vattnet och läget utnyttjas med en lång kajpromenad och båtliv (Bryggudden, 

2016a). 

 

                         

 

 
  

Bild 2. Bild över Bryggtorget vid 
Redaretorget 1 (Författaren, 2016). 

Bild 1. Bild över Bryggudden med 
Redaretorget 1 rakt fram (författaren, 2016). 
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4.2 Innehållsanalys  
För att ta reda på hur stadsdelen Bryggudden marknadsförs och vad som lyfts som attraktivt där 

gjordes en innehållsanalys efter en granskningsmall (se bilaga 4). De texter som granskades var 

två hemsidor, två tidningsartiklar och en broschyr om Bryggudden. Här nedan presenteras 

resultatet av granskningen.  

4.2.1 Fysiska faktorer 
Det som lyfts fram om den fysiska platsen på Bryggudden är att det är ett område med en 

varierande miljö. Här finns det både bostadsrätter och hyresrätter (Bryggudden, 2016d). Det går 

också läsa att byggnaderna är från olika tidsepoker (Bryggudden, 2016c). Brygguddens 

bebyggelse beskrivs som en blandning mellan gamla och nya byggnader (Bryggudden, 2010) 

Det vattennära läget är också en fysisk faktor som flera av de granskade texterna trycker mycket 

på. På Brygguddens hemsida beskriver de den fina utsikten, den långa kajpromenaden, båtlivet 

och gästhamnen (Bryggudden, 2016b). SPG bostad beskriver också området som ett område med 

vatten som närmsta granne (SPG Bostad, 2016). I artikeln Centrala Karlstad blir 21 våningar 

högre, lyfter de också Brygguddens närhet till vattnet (Hallberg, 2016). Detta gäller även för den 

andra artikeln, och även för broschyren om Bryggudden (Östby, 2016) (Bryggudden, 2010). Det 

som nämns om grönområden i området är att på innegården till hyresrätterna ska en lekplats 

anordnas (SPG Bostad, 2014). 

Till sist är tillgängligheten till området också något som flera av de granskade texterna lyfter 

fram. SPG bostad skriver att Bryggudden bara är några få minuters gångväg från centrum och 

Stora Torget (SPG Bostad, 2016).  På Brygguddens hemsida belyser de också att området ligger 

nära Karlstad centrum och tågstationen. De skriver också att det går båtbussar till och från 

området på sommaren (Bryggudden, 2016b). Båda artiklarna och broschyren och Bryggudden 

belyser också områdets närhet till Karlstad centrum (Hallberg, 2016), (Östby, 2016) och 

(Bryggudden, 2010).  

4.2.2 Estetiska faktorer 
I artikeln Urban stadsdel med doft av kaffe beskrivs Bryggudden som ett område som förvandlats 

från mörka övergivna magasin till en ny, attraktiv och urban stadsdel som doftar kaffe. De 

belyser också att höghuset Redaretorget 1 kan ses som ett arkitektoniskt landmärke i Karlstad.  

(Östby, 2016). Detta håller Brygguddens hemsida med om och de skriver att här finns två av 
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Karlstads landmärken, Löfbergs kafferosteri och Karlstads högsta bostadshus, Redaretorget 1 

(Bryggudden, 2016b). Det som beskrivs om utseendet på Brygguddens hemsida är att 

Byggnaderna beskrivs som varierande från olika tidsepoker (Bryggudden, 2016c). Bostäderna på 

Bryggudden beskrivs som moderna boenden (Bryggudden, 2016d).  

I artikeln Centrala Karlstad blir 21 våningar högre, beskriver de Redaretorget 1:s unika design 

där nya glasdetaljer blandas med en mörk tegelfasad för att skapa en bra blandning mellan 

Brygguddens gamla och rustika industrihistoria och det nybyggda bostadsområdet (Hallberg, 

2016). Detta håller Broschyren om Bryggudden med om och belyser att områdets gestaltning 

därför är viktig. I Broschyren om byggprojekten på Bryggudden går det läsa hur den nya 

moderna stadsdelen växer fram bland det historiska industriområdet med dess karakteristiska 

röda magasinsbyggnader (Bryggudden, 2010).  

4.2.3 Sociala faktorer 
Det som går att utläsa på Brygguddens hemsida är att de vill marknadsföra sig som en plats med 

blandade funktioner och en varierande miljö. Det första som dyker upp på hemsidan är citatet 

”Ett helt unikt område- med vattnet som närmaste granne. En stadsdel att besöka, bo, jobba och 

flanera i. Var med när en ny del av Karlstad växer fram!” (Bryggudden, 2016a). Detta är en bra 

sammanfattning av området Bryggudden. De blandade funktionerna som de skriver att 

Bryggudden har är att det både finns bostäder, affärer, restauranger, ett gym, fik och andra 

verksamheter (Bryggudden, 2016b). SPG Bostad håller på att bygga 167 nya hyresrätter på 

Bryggudden. De beskriver också att området har en bra mix där människor kan bo, arbeta, besöka 

eller bara strosa omkring. De skriver också att det finns många olika funktioner på området, 

restauranger, kafé, butiker och kontor (SPG Bostad, 2016). Att det finns blandade funktioner är 

något som också de två artiklarna belyser. I artikeln, Centrala Karlstad blir 21 våningar högre 

går det också läsa att området kommer bli en del av Karlstad centrum med verksamheter och 

handel (Hallberg, 2016). Broschyren om Bryggudden skriver att området är ett område med liv 

och rörelse där folk kan strosa omkring eller sitta på en uteservering och att det kommer finnas en 

blandning av olika funktioner (Bryggudden, 2010). 

Det är inte bara de blandade funktionerna och serviceutbudet som marknadsförs. Bryggudden 

beskrivs också av SPG bostad som ett område med liv och rörelse och som är trevlig mötesplats 
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(SPG Bostad, 2016). Broschyren om Bryggudden belyser att det finns mötesplatser längs med 

hamnpromenaden och vid torget intill vattnet (Bryggudden, 2010).  

4.3 Intervju  
Den 26 april 2016 gjordes en intervju med säljaren AnnaCarin Öst på Prepart (se bilaga 2), för att 

ta reda på hur Bryggudden marknadsförs som område vid försäljningar av bostäder. Prepart är ett 

företag som arbetar med olika projekt inom bygg- och fastighetsbranschen. Prepart har varit med 

och byggt flera bostadshus på Bryggudden, bl.a. uppsatsens fallstudieområde Redaretoret 1 

(Prepart, 2016). Här nedan presenteras en sammanfattande redogörelse för intervjun.  

AnnaCarin med sin nio år långa erfarenhet av att sälja bostäder verkade direkt ha en klar bild av 

vad människor söker efter i ett bostadsområde. Enligt henne vill människor bo centralt, med en 

vacker utsikt, gärna nära vattnet. Det vill gärna ha en balkong eller terrass, helst en inglasad 

balkong, samt parkering nära inpå. De vill också ha närhet till grönområden och strövområden, 

men ändå bo centralt. Enligt henne är läget en av de viktigaste faktorerna.  

Fallstudieområdet Redaretorget 1 på Bryggudden är enligt AnnaCarin ett attraktivt hus som 

innehar mycket av vad folk efterfrågar. Det är ett unikt hus som har ett bra läge nära centrum men 

som ändå ligger fritt utan något för nära inpå. Det har ett unikt läge då det är omgivet av vatten 

och har en vacker utsikt. Redaretogert 1 är det mest unika hus av de moderna husen i Karlstad, då 

det bl.a. är det högsta bostadshuset i Karlstad. Det har blivit ett landmärke i Karlstad. 

”Redaretorget 1 är nog ett typexempel på vad de vill ha.”1 

Enligt AnnaCarin är Bryggudden ett attraktivt område. De senaste åren har lägenheterna på 

Bryggudden varit väldigt lättsålda, något de inte var i början. Detta tror hon främst beror på 

marknaden att det finns en bostadsbrist och inte på området. Men enligt henne kommer 

bostäderna på Bryggudden troligen fortsätta sälja även om marknaden mättas, eftersom de har ett 

så pass attraktivt läge som kommer uppfattas som en del av Karlstad centrum när det är klart. Det 

som är attraktivt med Bryggudden enligt AnnaCarin är just dess läge nära centrum, en fin miljö 

vid vattnet och en fin utsikt. Det är en ny, unik stadsdel. Det är inte bara ett område där det finns 

bostäder utan här finns också många arbetsplatser. T.ex. finns en fabrik, Löfbergslila kafferosteri, 

																																																													
1 AnnaCarin Öst säljare Prepart, intervju den 26 april 2016.  
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vilket gör området unikt och speciellt. Det ska finnas en balans mellan service och aktiviteter för 

de som bor på området samtidigt som det ska vara en arbetsplats och en levande miljö. 

”Tanken är att det ska vara en levande miljö och att det ska vara något som tillför de boende och 

de som jobbar, för det är väldigt mycket arbetstillfällen även ute på Bryggudden.”2 

Intervjun går vidare med att fråga vad människor frågar om vid en visning. Människor frågar 

oftast efter liknande saker och det är endast vissa personer som sticker ut med någon unik fråga. 

Något som ofta intresserar människor är var det finns parkering i närområdet, var det finns affärer 

och andra serviceinrättningar samt vart den närmaste livsmedelsbutiken finns. På Bryggudden är 

människor inte speciellt intresserade av kollektivtrafiken i området eftersom det centrumnära 

läget gör att många flyttar dit för att kunna gå eller cykla in till centrum. Det är vissa familjer 

med tonåringar som är intresserade, men de är inte den största målgruppen. Mötesplatser är något 

som inte brukar intressera de boende, inte heller brukar de fråga speciellt mycket om vilka 

grönområden som finns i området. Detta tror dock AnnaCarin beror på att de flesta människorna 

är från Karlstad och har därför redan har koll på var detta finns.  

På Redaretorget 1 bor det enligt AnnaCarin Öst en ganska specifik målgrupp. Det är relativt 

blandat när det gäller kön på människor och det bor många par i huset. Enligt henne bor det 

många 50- och 40-talister i huset och det finns inte många barnfamiljer. Huset har ganska stora 

lägenheter med ett högt pris, precis som många nyproducerade lägenheter har. En stor målgrupp 

där är de som flyttar från en villa för att bo mer centralt, kanske med en tonåring i bagaget. Det är 

därmed inte en speciellt blandad befolkning och det finns nästan inga med utländsk bakgrund i 

området. Detta är dock något de är medvetna om och som målsättning för hela Bryggudden är att 

området ska bli en blandad stadsdel när det är klart. På området ska det bland annat byggas fler 

hyresrätter och även 1:or som kan bidra till att människor med olika ekonomiska situationer kan 

bosätta sig i stadsdelen. Det är också planerat för att det ska öppna ett dagis på området samt en 

livsmedelsbutik som ytterligare kan bidra till en mer blandad stadsdel. 

  

																																																													
2 Ibid.	
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4.4 Enkäter  
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Totalt samlades 66 enkäter in av 100 

utlämnade och i undersökningen deltog 58 procent män (38st) och 42 procent kvinnor (28st). Av 

de svarande på enkäten är 89 procent (59st) mellan 50 och 80 år. Av de svarande har 65 procent 

(43st) gått någon eftergymnasial utbildning och 24 procent (16st) har som höst avslutande 

utbildning gått ut gymnasiet. 91 procent av de svarande (60st) har bott på Bryggudden 2-3 år och 

eftersom fallstudieobjektet är ett bostadsrättshus äger alla deltagande sin bostad.  

De tillfrågade har ganska spridda typer av jobb. Fjorton procent av de svarande (9st) valde att inte 

fylla i vad de har för yrke. Tjugo procent av personerna (13st) angav bara att de var pensionärer. 

Bland de andra fanns det spridda jobb bl.a. civilingenjör, egenföretagare, läkare, personalchef, 

dekoratör och receptarie. Nedanstående kommer diagram presenteras som redovisar resultatet av 

enkäten, vissa frågor har dock valts bort att inte redovisas då de inte ansågs relevanta.  

Diagram 1. Grönområden i närheten av bostaden 

 
Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig att det finns grönområden i närheten av din bostad när du väljer 

bostad? N=66 svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 

 

Diagram 1 visar hur viktigt invånarna tycker det är att det finns grönområden i närheten när de 

väljer bostadsområde. Den största gruppen av de svarande tycker att grönområden är viktiga, det 

gäller både männen och kvinnorna. Av männen tycker ungefär hälften att grönområden är viktiga 

och av kvinnorna tycker ungefär två tredjedelar att grönområden är viktiga. Generellt går det att 

se att kvinnorna värdesätter grönområden högre än männen gör. 
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Diagram 2. Kollektivtrafik i närheten av bostaden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig att det finns kollektivtrafik i närheten när du väljer bostad? N=66 

svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 

 

Diagram 2 visar hur viktigt invånarna tycker det är att kollektivtrafik finns i närheten av deras 

bostad när de väljer bostadsområde. Här går det se två olika grupperingar, de som inte tycker att 

det är så viktigt och de som tycker att det är viktigt med kollektivtrafik i närheten av bostaden. 

Bland männen tycker några fler att kollektivtrafiken inte är viktig eller mindre viktig, vilket 53 

procent tycker (20st). Bland kvinnorna tycker hälften (14st) att det inte är viktigt eller mindre 

viktigt och hälften (14st) tycker det är viktigt eller väldigt viktigt. 
 

Diagram 3. Gångavstånd till centrum 

 
Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig med gångavstånd till centrum när du väljer bostadsområde? N=66 

svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 
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Diagram 3 visar hur viktigt invånarna tycker det är att ha gångavstånd till centrum när de väljer 

bostadsområde. En stor majoriteten av männen och kvinnorna tycker att gångavstånd till centrum 

är väldigt viktigt, 55 procent av männen (21st) och 68 procent av kvinnorna (19st) tycker det. 

Kvinnorna är de som tycker att det är viktigast med gångavstånd till centrum. 

 

Diagram 4. Byggnadernas utseende 

 
Kommentar: Frågan lyder, är byggnadernas utseende i bostadsområdet viktigt när du väljer bostad? N=66 svarande 

varav 38 män och 28 kvinnor. 

 

Diagram 4 redovisar om invånarna tycker att byggnadernas utseende är viktiga när de väljer 

bostadsområde. Här går det se att en klar majoritet av männen tycker att byggnadernas utseende 

är viktigt (27st). Av kvinnorna anser också majoriteten (15st) att byggnadernas utseende är 

viktigt. Det går dock se skillnader mellan männen och kvinnorna då fler kvinnor tycker att 

byggnadernas utseende är väldigt viktigt. 

 

Diagram 5. Kulturutbudet 

 
Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig att det finns ett brett kulturutbud i närområdet när du väljer bostad? 

N=66 svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 
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Diagram 5 redovisar om invånarna tycker att det är viktigt med ett brett kulturutbud när de väljer 

bostad. Det finns en tydlig uppdelning mellan de som anser att det är mindre viktigt och de som 

anser att det är viktigt med ett brett kulturutbud. Männen tycker inte att ett brett kulturutbud är 

lika viktigt som kvinnorna gör, utan det är flest män som anser att ett brett kulturutbud är mindre 

viktigt (19st) medan flest kvinnor anser att ett brett kulturutbud är viktigt (13st). 

 

Diagram 6. Mötesplatser 

 
Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig att det finns mötesplatser i närområdet när du väljer bostad? N=66 

svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 
 

Diagram 6 redovisar om de svarande tycker att det är viktigt med mötesplatser i närområdet när 

de väljer bostad. Här finns det en uppdelning mellan de som tycker att mötesplatser är mindre 

viktiga och de som tycker att de är viktiga. Kvinnorna anser att mötesplatser är viktigare än 

männen gör. Det var också totalt 74 procent (49st) av de svarande som uppgav att de brukar 

utnyttja de mötesplatser som finns. Av de som svarade att de inte gjorde detta är den vanligast 

angivna förklaringen att de inte känner något behov av det eller att de tycker att de är 

otillräckliga.  
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Diagram 7. Serviceutbud 

 
Kommentar: Frågan lyder, är det viktigt för dig med ett brett serviceutbud i närområdet när du väljer bostad? N=66 

svarande varav 38 män och 28 kvinnor. 

 

Diagram 7 redovisar om invånarna tycker att det är viktigt med ett brett serviceutbud i 

närområdet när de väljer bostad. I denna fråga är det en tydlig majoritet av både männen och 

kvinnorna som tycker att serviceutbudet är viktigt. Det är både 68 procent av männen och 

kvinnorna som anser det (26st män och 19st kvinnor). Det var totalt 91 procent (60st) av de 

svarande som uppgav att de brukar besöka det serviceutbud som finns i närheten av deras bostad. 

Av de som inte brukar besöka det serviceutbud som finns tycker de flesta att det inte är ett stort 

utbud.  

 
Diagram 8-10. Mångfald bland invånarna  

 
Kommentar: Frågan lyder, upplever du att området har en blandad befolkning när det gäller ålder, kön och etnicitet? 

Nålder =65 svarande, Nkön=64 svarande och Netnicitet=62 svarande.                                                         

Diagram 8-10 redovisar om de boende upplever att området har en mångfald när det gäller ålder, 

kön och etnicitet. Vid frågan om ålder valde en och en halv procent (1st) att inte svara och där 
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deltog 65 av 66 personer, vid frågan om kön valde tre procent (2st) att inte svara och där deltog 

64 av 66 personer. På sista frågan om etnicitet valde sex procent (4st) att inte svara och där deltog 

62 av 66 personer.  

Enligt de svarande på enkäten upplever de flesta att det finns en stor mångfald bland de boende 

när det gäller ålder (48st) och nästan alla upplever att det finns en mångfald när det gäller kön 

(61st). De svarande på enkäten upplev inte att det finns en mångfald när det gäller etnicitet, utan 

det gör endast sexton procent (10st). Av de tillfrågade angav majoriteten av de som besvarade 

frågan om det upplevde att någon grupp är överrepresenterad att de flesta boende är äldre och att 

det finns få personer med utländsk bakgrund. 

Diagram 11. Vad saknas i bostadsområdet

 

Kommentar: Frågan lyder, om du saknar något i närheten av din bostad, vad saknar du? N=61 svarande. 

Av de som svarade på enkäten anger 71 procent av männen (27st) att de saknar något i närheten 

av deras bostad och 75 procent av kvinnorna (21st). Det var 29 procent män (11st) som inte 

saknar något och 25 procent kvinnor (7st) som inte saknar något i närheten av deras bostad.  

Diagram 11 redovisar vad de som saknar något saknar. Eftersom frågan var öppen angav vissa av 

de svarande fler än ett svar. När diagrammet granskas är det tydligt att det som invånarna saknar 

mest i närområdet är en livsmedelsbutik. Av de som saknar något angav ingen att de saknar 

grönområden på Bryggudden.  
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Diagram 12. Varför flytta till Bryggudden 

Kommentar: Frågan lyder, vad var huvudorsaken till att du flyttade till området Bryggudden? N= 111 svarande varav 

63 män och 48 kvinnor.  

Diagram 12 redovisar vad huvudorsaken var till att de boende flyttade till Bryggudden. Eftersom 

frågan var öppen angav vissa fler än ett svar. Den vanligaste anledningen var det centrumnära 

läget som nitton procent av männen (12st) angav och 23 procent av kvinnorna (11st). På andra 

plats för männen kom både det vattennära läget och bostaden som sexton procent (10st) angav 

som huvudandledningen till att de flyttade till Bryggudden. För kvinnorna kom också det 

vattennära läget och bostaden på en andra plats med femton procent (7st). Generellt tycker 

männen och kvinnorna ganska lika i denna fråga. 
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Tabell 1. Det bästa med Bryggudden 

Vad upplever du är det bästa 

med att  bo på Bryggudden?  

Nummer 1 

(Det al lra 

bästa) 

Nummr 2 

(Det näst 

bästa)  

Vattennära 47%  39% 

Gott om grönområden 0% 5% 

Utsikten 33% 40% 

Nära skolor 0% 2% 

Gott serviceutbud 7% 2% 

Liv l iga gator med många 

mötesplatser  

0% 3,5% 

Vackra byggnader 2% 2% 

Nära centrum 7% 2% 

Bostaden i  s ig  4% 2% 

Övrigt  0% 3,5% 

Kommentar: Frågan lyder, vad upplever du är det bästa med att bo på Bryggudden? N=57 svarande. 

De boende frågades i enkäten vad det bästa är med att bo på Brygguden, nu när de väl flyttat dit. 

De frågade fick ange de fem bästa sakerna med att bo på Bryggudden. I tabell 1 redovisas vad de 

boende tycker är de två bästa sakerna med att bo på Bryggudden. Denna fråga hade en del 

bortfall, fjorton procent (9 st), då de svarande hade misstolkat frågan eller inte svarat korrekt och 

totalt svarade 57 av 66 personer. Det var flest personer som angav att det vattennära läget är det 

allra bästa med att bo på Bryggudden som 47 procent angav (27st) och på andra plats kom 

utsikten med 33 procent (19st). Som alternativ två var det också det vattennära läget och utsikten 

som kom högst upp. Många av de som angav det vattennära läget som det allra bästa med att bo 

på Bryggudden angav utsikten som det näst bästa och tvärt om. 

4.5 Observation av Bryggudden 
För att ta reda på om Bryggudden innehar de kvalitéer som utgör ett attraktivt bostadsområde 

gjordes en observation av den fysiska miljön på området. Observationen gjordes efter en 

observationsmall som skapades utifrån de teman som tagits fram under teorigenomgången (se 

bilaga 3). De teman som studerades var fysiska faktorer, estetiska faktorer och sociala faktorer 

och deras tillhörande nyckelord, varierande bebyggelse, grönområden och närhet till vatten, 
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korta kvarter, tillgänglighet, utseende, kultur och identitet, blandade funktioner, mötesplatser och 

serviceutbud. Påståendena grundar sig på forskarens egna observationer och anteckningar. Den 

grundar sig också på information från en informationstavla (se bild 3) och från observationer från 

Google maps (Google maps, 2016).  

  

Bild 3. Observation av Bryggudden (Löfbergs fastigheter, fotad och modifierad av författaren, 2016) 

4.5.1 Fysiska faktorer 
Den byggda miljön på Bryggudden är ganska varierande. Längs vattnet ligger de karakteristiska 

röda magasinsbyggnaderna kvar från när området var ett industriområde. Samtidigt finns det flera 

nybyggda hus i området. Det finns också både höghus och lägre bebyggelse, samt både 

hyresrätter och bostadsrätter. Det finns två höga landmärken, Redaretorget 1 och Löfbergs 

kaffeskrapa. Eftersom Bryggudden är en ny stadsdel är nästan alla byggnader där renoverade 

eller nybyggda och därför är variationen i skick på byggnaderna inte så stor, utan alla byggnader 

är i bra skick. Eftersom området är ett ombyggt industriområde för olika leveranser innebär det 

att gatorna mellan magasinhusen är breda. Denna luftighet har sedan bevarats vid de nybyggda 
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husen och uppsikten är därför god. Området är inte byggt enligt ett typiskt rutnätsmönster men 

gatorna är relativt korta och det går många gator genom området. Det största serviceutbudet 

ligger längs med Tynäsgatan. Tvärgatorna till Tynäsgatan är relativt korta och breda (se bild 4). 

 
 

Den naturliga miljön på Bryggudden är främst tillgången till vatten. Området har en stark 

koppling till vattnen då området är omgivet av det. Flera av byggnaderna och lägenheterna har 

vattenutsikt. Det finns både en kajpromenad och en gästhamn. De två restaurangerna 

Ankdammen och Barbros brygga har varsin uteservering på en brygga ute i vattnet. Det finns inte 

speciellt mycket grönområden på Bryggudden. De närmsta stora parkerna är Stadsträdgården i 

området Viken eller Vasalunden i området Herrhagen på andra sidan Klarälven. Annars är det 

ganska mycket asfalt i området.  

Området ligger nära centrum, bara några minuters gångavstånd från Stora torget. På Bryggudden 

finns ingen busshållplats men det är bara några få minuter gångväg till närmsta hållplats vid Inre 

hamn. Härifrån avgår även båtbussen på sommarhalvåret. Stora Torget ligger som sagt på 

gångavstånd till Bryggudden och därifrån avgår de flesta tätortsbussarna (Karlstadsbuss 2016). 

På gångavstånd från Bryggudden ligger också Karlstads tågstation, därifrån avgår tåg till stora 

delar av Sverige.

4.5.2 Estetiska faktorer   
Byggnadernas utseende är varierande. De gamla industribyggnaderna är karakteristiska i rött 

tegel. Redaretorget 1 är ett utmärkande hus i mörkt tegel med stora glasfönster. De andra husen är 

ganska stilrena också i mörka grå nyanser med inslag av rött och gult. Nästan alla byggnader utan 

de gamla magasinsbyggnaderna är nybyggda. Husen varierar också i storlek och höjd. 

Bild 4. Bild som visar gatornas bredd mellan magasinhusen (Författaren, 2016). 
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På Bryggudden finns ett kulturutbud i form av Löfberg Lilas kafferosteri som är en kulturell 

symbol för Karlstad som kaffestad. Området är också fortfarande präglat av dess industriarv. De 

gamla magasinsbyggnaderna ligger fortfarande kvar att studera. I Karlstad centrum några 

minuters gångväg från Bryggudden finns ett större kulturutbud med bl.a. teatrar och museum. 

4.5.3 Sociala faktorer   
På Bryggudden finns det blandade funktioner för där finns både bostadshus, arbetsplatser och 

olika typer av service. Det finns också funktioner som kan locka människor vid olika tidpunkter 

på dygnet. På dagtid finns flera mindre butiker öppna t.ex. inredningsbutiken Input interiör AB, 

Karlstads kakel och kafé Rosteriet. Kvällstid har båda restaurangerna, Ankdammen och Barbros 

brygga öppet på sommaren, men på vintern har de bara öppet lunchtid eller vid bokningar 

(Ankdammen, 2016) (Barbros brygga, 2016). Gymmet Optimal träning har kvällsöppet året runt 

och kan locka människor kvällstid till Bryggudden (Optimal träning, 2016). Baserat på egna 

observationer genererar hamnområdet mycket liv och rörelse på kvällstid under sommaren. 

Människor går på promenad längs vattnet och flera båtar lägger till vid bryggorna. När 

uteserveringarna inte är öppna är området ganska övergivet kvällstid och människor rör sig mest 

till och från bostaden. 

 

I området finns som sagt ett mindre serviceutbud bestående av bl.a. restauranger, ett kafé, 

inredningsbutik, frisör och andra kontor. Området ligger även på gångavstånd till Karlstad 

centrum där all annan service som behövs finns. Det finns också några få mötesplatser i området. 

Hamntorget i Inre hamn ligger nära området och det nya Bryggtorget intill Redaretprget 1 är en 

annan mötesplats. Längs med kajpromenaden finns det även en del bänkar och sittplatser där 

människor kan sitta och umgås.  
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5. Analys 
I detta kapitel ska det resultat som framtagits med hjälp av de olika metoderna analyseras. De 

kommer att analyseras mot den litteratur och de teorier som presenterats under 

teorigenomgången, för att hitta samband och motsägelser.   

5.1 Konkurrens och marknadsföring  
När olika marknadsföringsmaterial granskades gick det att hitta många likheter mellan dem. Det 

som lyfts som attraktivt med Bryggudden är flera olika saker och generellt beskrivs området som 

en attraktiv ny stadsdel i Karlstad. Enligt AnnaCarin Öst är Bryggudden ett attraktivt område som 

har potential att locka till sig både invånare och företag. Bryggudden är enligt henne en unik, ny 

stadsdel. Det finns en bra balans mellan service och aktiviteter för de boende samtidigt som det är 

en levande miljö med arbetsplatser. Detta är något som alla de granskade 

marknadsföringstexterna också lyfter fram, att Bryggudden är en blandad stadsdel med flera olika 

funktioner. Där finns det både bostäder, arbetsplatser och service och det är en plats där det också 

går att bara strosa omkring. Mycket av det som går att se i marknadsföringen av Bryggudden 

stämmer överens med den nyliberala ideologin som råder och medför att fler kommuner 

profilerar sig själva och lyfter fram det positiva med platser för att öka inflyttning, etablering av 

företag samt öka antalet turister (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 129). Bryggudden håller på att bli 

en ny stadsdel som är en plats för både företag, bostäder och turister. 

 

Som konstaterat i både enkäten och vid intervjun med AnnaCarin är Bryggudden inte en speciellt 

blandad stadsdel när det gäller invånare. Det finns nästan inga invånare med utländsk bakgrund i 

området och området är därför ett segregerat område. En problematik med platsmarknadsföring 

är att endast vissa aspekter synliggörs i marknadsföringen av platser, nämligen de positiva 

aspekterna (Syssner, 2012, s. 11). Detta är något som även går att se när marknadsföringen av 

Bryggudden studeras. Inga av de marknadsföringsmaterial som studerats belyser något negativt 

med Bryggudden. Att Bryggudden har en ensidig befolkning och därmed är ett segregerat område 

är inget som nämns i marknadsföringen. Dock nämner AnnaCarin Öst i intervjun att målet är att 

stadsdelen ska bli mer blandad och antagligen är det något som kan bli bättre efter att området är 

helt färdigbyggt. 
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Efter granskningen av olika marknadsföringsmaterial för Bryggudden går det också utläsa att det 

unika med Bryggudden är det vattennära läget. Vattnet lyfts som en stor tillgång för området, 

både utsikten från lägenheterna och den vackra miljön, samt de aktiviteter som vattnet erbjuder. 

Där finns det bl.a. en lång hamnpromenad där människor kan strosa och njuta av utsikten och det 

finns en gästhamn som erbjuder båtliv och även båtbussen avgår härifrån. Det vattennära läget är 

även något som säljaren AnnaCarin Öst lyfter som attraktivt med området. Vattnet bidrar enligt 

henne till en vacker miljö och fin utsikt. Något annat som är speciellt med Bryggudden är 

områdets historia som ett industriområde (Bryggudden, 2010). Redaretorget 1 har t.ex. fått en 

mörk tegelfasad just för att skapa en balans mellan det nya bostadshuset och de gamla 

magasinsbyggnaderna (Hallberg, 2016). Ett planeringsideal som finns idag är just att många 

gamla industriområden görs om till nya moderna stadsdelar (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 137-

138). Gamla industriområden som ligger vid vattnet omvandlas till ”waterfronts” (Ek, 2007, s. 

95-96). Bryggudden är ett bra exempel på en sådan stadsdel. Förr var det ett gammalt 

industriområde och nu är det på väg mot att bli en nybyggd, modern stadsdel. I området finns 

bl.a. ett par restauranger, ett kafé, några butiker och exklusiva boenden med sjöutsikt, men det 

finns potential att flytta fler företag dit för att det ska bli en ännu mer attraktiv stadsdel.  

 

Redaretorget 1 är en byggnad som har en väldigt speciell arkitektur och det är Karlstads högsta 

bostadshus och ett landmärke (Bryggudden, 2016b). Som beskrivet i artikeln Urban stadsdel med 

doft av kaffe kan Redaretorget 1 bidra till att lyfta Karlstads arkitektoniska varumärke (Östby, 

2016). AnnaCarin Öst håller med och beskriver Redaretorget 1 som det mest unika hus av de 

moderna husen som Karlstad har. För att locka nya invånare är det också vanligt att satsa på 

speciell arkitektur (Ek, 2007, s. 95-96). Detta är något som är tydligt på Bryggudden då 

Redaretorget 1 är en byggnad med en unik design som blivit ett nytt landmärke för Karlstad. Vid 

intervjun med AnnaCarin Öst lyfter hon även att Löfbergs kafferosteri är en fabrik på 

Bryggudden mitt i Karlstad centrum och det gör området ännu mer speciellt. Det sprider en doft 

av kaffe över hela området (Östby, 2016). Enligt ett postmodernistiskt synsätt är det också viktigt 

att lyft det speciella med en plats, både platsens identitet och historia samt arkitektur och kultur 

(Holt-Jensen, 2009, s. 21). Bryggudden blir därmed en viktig symbol för Karlstad som en 

kaffestad med Löfbergs lila kaffefabrik.  
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Till sist är Brygguddens centrala läge nära Karlstad centrum också något som marknadsförs som 

attraktivt med Bryggudden. Enligt AnnaCarin Öst efterfrågar många människor ett centralt läge 

och det ser hon som en av Brygguddens största fördelar. Hon tror att när Bryggudden är 

färdigbyggt kommer det kännas som en del av Karlstad centrum. Flera av artiklarna och 

hemsidorna marknadsför också Brygguddens centrala läge och skriver att området ligger centralt 

och att det endast är en kort promenad till Stora torget. 

 

Sammanfattningsvis är det som lyfts tydligast som attraktivt på Bryggudden områdets blandade 

karaktär med både boenden, arbetsplatser och service, områdets närhet till vatten, områdets 

historia och det centrala läget. Det som marknadsförs som attraktivt stämmer bra överens med det 

som de boende efterfrågar i enkäten. De boende tycker att det är viktigt med service i närheten av 

området, se diagram 7, och söker därför efter en blandad stadsdel. Många tycker också att vattnet 

gör området attraktivt och majoriteten av de svarande på enkäten tycker att närheten till vatten 

och utsikten är det bästa med att bo på Bryggudden, se tabell 1. Det är inte så lätt att utläsa om de 

boende på Redaretorget 1 tycker att områdets identitet och historia är något de efterfrågar, men 

många anger att de gillar byggnadernas utseende, se diagram 4. Det är även flera som anger att ett 

rikt kulturutbud är en av de bästa sakerna med att bo på Bryggudden. Till sist är det centrala läget 

något som de svarande på enkäten uppskattar stort. Gångavstånd till centrum är det som de 

boende tycker är viktigast när de väljer bostadsområde, se diagram 3. 

5.2 Vad utgör attraktiva platser?  
Efter granskningen av vad forskare anser utgör attraktiva stadsdelar skapades tre teman, fysiska 

faktorer, estetiska faktorer och sociala faktorer. Dessa teman ska analyseras tillsammans med 

enkätsvaren och boservationen för att jämföra om det som forskningen anser utgör attraktiva 

faktorer är det som de boende på Bryggudden tycker utgör en attraktiv bostadsmiljö. De faktorer 

som Florida presenterar som attraktiva är enligt honom centrala för den kreativa klassen (Florida, 

2002, s. 283). Men som nämnt i teoridelen är flera av de faktorer som Florida nämner som 

attraktiva jämförbara med det som anses som attraktivt i den svenska småstaden. Även om flera 

av de faktorer som utgör en attraktiv stad kan hittas i båda texterna kan flera av invånarna på 

Redaretorget 1 också anses tillhöra den kreativa klassen. Enligt Florida innehar den kreativa 

klassen ofta en högre utbildning och jobbar inom ett kreativt jobb som kräver en viss grad av 

nytänkande och problemlösning (Florida, 2002, s. 68-69). Alla av de svarande på enkäten äger 
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sin bostad. Majoriteten av de svarande har gått en eftergymnasial utbildning och är därmed 

högutbildade och flera av invånarna har ett yrke som Florida menar utgör den kreativa klassen, 

t.ex. jobbar de boende som läkare, civilingenjör och egenföretagare. 

5.2.1 Fysiska faktorer 
 

Varierande bebyggelse:  
På Bryggudden finns det varierande bebyggelse då det finns olika höga byggnader, det finns även 

viss variation i ålder, mestadels nybyggnationer men de äldre magasinshusen står kvar i området. 

Enligt Jacobs behöver byggnaderna vara i olika skick på en plats för att människor med olika 

ekonomiska förutsättningar ska kunna bo i området, samt att företag med olika ekonomier ska 

kunna etablera sig där (Jacobs, 2005, s. 215-227). Detta är en brist på Bryggudden för i stort sätt 

alla byggnader är nybyggda, utom magasinhusen. Nybyggda hus har vanligen också ett högre pris 

än äldre byggnader. Enligt intervjun med AnnaCarin Öst håller de dock på att bygga fler 

hyresrätter nu och det kommer även byggas 1:or. Detta gör att människor med olika ekonomiska 

situationer kommer kunna bosätta sig på området i större grad, även om alla lägenheter är 

nyproduktioner. Bryggudden kommer därför kunna bli ett mer mångfaldigt och därmed attraktivt 

område i framtiden.  

 

Grönområden och tillgång till vatten: 

Något som de boende anser är viktigt när de väljer bostadsområde är närhet till grönområden, se 

diagram 1. Männen och kvinnorna tycker ganska lika i denna fråga, de flesta tycker att det är 

viktigt med grönområden. Efter observationen på Bryggudden går det att konstatera att det inte 

finns mycket grönområden på just Bryggudden. Enligt Andersson är grönområden också en 

viktig faktor för en attraktiv stad (Andersson, 1998, s. 16). Detta kan därmed ses som en brist på 

Bryggudden, eftersom grönområden är något som efterfrågas av de boende där. Dock ligger 

stadsparken fortfarande inom gångavstånd till Bryggudden och det kompenserar antagligen för 

bristen av grönområden precis i närheten av bostaden. Ingen av de boende anger heller i enkäten 

att de saknar grönområden. 

 

Bryggudden har också något annat som lockar. De har en väldig närhet till vatten och vacker 

utsikt. Området har även breda gator och är öppet och luftigt. Enligt Berntsson är det också 
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attraktiva drag att området har en luftighet och öppenhet, inte bara närhet till natur (Berntsson, 

1996). I Anderssons fysiska kapital ingår inte heller bara lummiga parker och skog, utan även 

naturtillgångar som hav, sjöar och vackra vyer ingår i det fysiska kapitalet (Andersson, 1998, s. 

16). Enligt enkätundersökningen angav flera att det vattennära läget var en av 

huvudanledningarna till att de flyttade till Redaretorget 1, se diagram 12, och flest personer anger 

att vattenläget är det allra bästa med att bo på Bryggudden och som nummer två kommer 

utsikten, se tabell 1. Det vattennära läget, öppenheten och utsikten på Bryggudden tillsammans 

med stadsparken som ändå ligger inom gångavstånd till området kompenserar därför antagligen 

för bristen på grönområden utanför bostaden. I och med områdets speciella läge vid vattnet 

skapar det även en speciell miljö som möjliggör en viss livsstil för t.ex. båtliv. Detta är enligt 

Florida något som kan locka den kreativa klassen, då de gärna bosätter sig på platser där en 

speciell livsstil finns (Florida, 2002, s. 224-225).  

 
Korta kvarter: 
Området Bryggudden är inte byggt enligt ett tydligt rutnätsmönster men gatorna är breda och 

luftiga och bedöms relativt korta och det går många gator genom området. Mötespunkterna 

kommer därför ganska tätt inpå varandra. För att gå till Redaretorget 1 från Karlstad centrum är 

den smidigaste vägen att gå längs med vattnet, längs Tynäsgatan. Detta medför inte att de andra 

gatorna upplevs öde och tomma, eftersom gatorna i området är relativt korta och breda går det att 

se de butiker som ligger på tvärgatorna till Tynäsgatan och gatorna blir därför inte isolerade (se 

bild 3). Detta stämmer bra överens med Jacobs teori, eftersom hon anser att de flesta kvarteren i 

ett område ska vara korta. Jacobs menar även att om det finns alternativa vägar att ta kan 

människor variera hur de går till och från olika platser och det kan öka kundunderlag för service 

på alla gator (Jacobs, 2005, s. 205-213). Bryggudden kan därför anses uppfylla denna 

förutsättning tämligen bra.  

 

Tillgänglighet: 
I undersökningen kom det fram att invånarna på Redaretorget 1 tycker att det är väldigt viktigt 

med gångavstånd till centrum när de väljer bostadsområde, se diagram 3. Denna fråga är den 

viktigaste enligt de boende på Redaretorget 1. Det är också det centrumnära läget som är den 

vanligaste orsaken till att invånarna på Redaretorget 1 valde att flytta dit, se diagram 12. 

Invånarna tycker alltså att det är viktigt att bostaden ligger på gångavstånd till centrum och efter 
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observationen i området stämmer det överrens med områdets placering. En god tillgänglighet 

som Bryggudden har är också viktgt för att området inte ska kännas isolerat utan vara en del i en 

blandad stad. Som både Florida och Jacobs belyser är det viktigt med en blandning av olika 

funktioner på en attraktiv plats. Som Florida belyser vill människor ha både arbetsplatser, 

bostäder och nöjen nära sig (Florida, 2002, s. 224-225). Det blir därför viktigt med en god 

tillgänglighet, för att människor ska kunna ha tillgång till allt nära sig.  

Området ligger tillgängligt till Karlstad centrum men förbindelserna med kollektivtrafik till och 

från området är inte lika bra. Kollektivtrafik är dock enligt enkäten inte en jätteprioriterad fråga 

på Bryggudden, se diagram 2. Det finns också en tydlig uppdelning mellan de boende då de två 

största grupperna består av de som tycker att det är viktigt och de som tycker det är mindre 

viktigt. De boende på Bryggudden prioriterar alltså gångavstånd till centrum högre än tillgången 

till kollektivtrafik.  

5.2.2 Estetiska faktorer  
	

Utseende: 
Byggnaderna på Bryggudden är ganska karakteristiska. Det finns både gamla magasinsbyggnader 

som bevarats och renoverats och nya byggnader. De nya byggnaderna matchar de äldre genom att 

de är klädda i sten och många har mörka kulörer. Som flera forskare belyser är hur något 

uppfattas subjektivt och det är därför svårt att mäta hur vackert något är (Riecken, 2001, s. 557). 

Invånarna på Redaretorget 1 tycker att det är betydelsefullt hur byggnaderna ser ut när de väljer 

bostadsområde, se diagram 4. Brygguddens byggnader har som sagt ett speciellt utseende och det 

kan vara en anledning till att området anses attraktivt. Enligt Florida är det nämligen attraktivt 

med platser som har en autenticitet och ett speciellt utseende. Människor dras inte till efterliknade 

kopior på samma sätt som unika och speciella platser (Florida, 2002, s. 228-229). I enkäten 

skriver flera av invånarna att de tycker att vackra byggnader är en av de bästa sakerna med att bo 

på Bryggudden. Det tyder därför på att de byggnader som finns på Bryggudden anses vackra av 

de som bor där och att de gillar den blandning som området har.  

 

Kultur och identitet: 
På Bryggudden finns ett litet kulturutbud som kan bidra till stadsdelens attraktivitet. Det finns 

inte något jättestort kulturutbud i form av teatrar eller museum, men området är fortfarande 
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präglat av dess förflutna som ett industriområde och detta ger området en egen speciell identitet. I 

området ligger också Löfbergs Lilas kafferosteri som är en viktig kulturell byggnad för Karlstads 

identitet som kaffestad. Enligt Florida är vart man bor något som är väldigt viktigt för människors 

identitet, då vi inte längre identifierar oss i lika stor grad med vår arbetsplats som förr (Florida, 

2002, s. 228-230). Detta kan jämföras med enkäten då flera anger att de gillar att bo på 

Bryggudden för att det ger dem en viss status, se tabell 1.  

 

Enligt enkäten tycker de boende på Redaretorget 1 att ett brett kulturutbud inte är speciellt viktig 

när de väljer bostadsområde, se diagram 5. En av Anderssons faktorer för en attraktiv stad är det 

kulturella kapitalet som innebär att staden ska ha ett kulturutbud (Andersson, 1998, s. 16). När 

Andersson pratar om ett kulturellt kapital pratar han om en hel stad och därför är det inte konstigt 

om Brygguddens utbud inte är lika omfattande som hela Karlstad. Detta spelar säkert också roll 

när de boende frågades om de anser att det är viktigt med ett brett kulturutbud i närheten av 

bostaden. Antagligen skulle invånarna tycka att det är viktigt med ett kulturutbud i staden, men 

inte lika viktigt att det finns nära inpå.  

5.2.3 Sociala faktorer 
	
Blandade funktioner: 
På Bryggudden finns olika funktioner, det finns bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger, ett 

gym, en fabrik mm. Det är bra att det finns blandade funktioner i området då detta är något som 

flera forskare anser attraktivt. Blandade områden skapar enligt Jacobs möjlighet för livfulla 

områden (Jacobs, 2005, s. 179-184). Enligt enkäten söker människorna efter olika typer av 

funktioner i närheten av deras bostad, de vill bl.a. både ha närhet till grönområden, centrum och 

service, se diagram 1, 3 och 7. Detta stämmer bra överens med Floridas teori som också anser att 

det är viktigt med blandade funktioner. Människor vill enligt honom ha tillgång till olika 

funktioner, både arbeten, nöjen och kultur och inte ha det lika uppdelat som många städer förut 

var (Florida, 2002, s. 223-225).  

 

På Bryggudden finns också funktioner som till viss del lockar människor olika tider på dygnet. På 

sommaren är det livligt i området kvällstid då de två restaurangerna har öppet på deras 

uteserveringar, vilket genererar mycket folk. Vintertid är det inte lika livligt, utan då är endast 

gymmet Optimal träning öppet kvällstid (Optimal träning, 2016). Enligt Jacobs behöver en 
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stadsdel innehålla olika funktioner som kan locka människor vid olika tidpunkter på dygnet för 

att människor ska röra sig i området (Jacobs, 2005, s. 179-184). Det är något som kan utvecklas 

på Bryggudden för att det ska bli mer attraktivt. Det behövs främst fler funktioner som har 

kvällsöppet. Detta är något som vid observationen har bekräftats. På sommaren är det livfullt i 

området, men annars är området ganska övergivet kvällstid. 

 
Serviceutbud och mötesplatser: 
I området finns olika serviceutbud, bl.a. restauranger, ett kafé, en inredningsbutik m.m. Området 

ligger även på gångavstånd till Karlstad centrum där all annan service finns. På Bryggudden finns 

också några mötesplatser. Enligt enkätundersökningen är det viktigt med ett brett serviceutbud 

för de boende på Redaretorget 1. Detta tycker både männen och kvinnorna som bor där, men 

kvinnorna tycker att det är lite viktigare än vad männen gör, se diagram 7. Mötesplatser däremot 

är inte lika prioriterade enligt de boende, men ändå ganska viktiga och återigen tycker kvinnorna 

att de är lite viktigare än männen, se diagram 6. Mötesplatser i stadsdelar är enligt Florida viktiga 

eftersom de skapar möjlighet för social interaktion och minskar isolering (Florida, 2002, s. 225-

226). Bara för att det finns mötespunkter och service i området är det inte säkert att de används. 

Enligt Riecken är det svårt att mäta kvalitén på en plats genom att bara se objektivt på den 

(Riecken, 2001, s. 557). Enligt enkätundersökningen verkar både de mötesplatser och det 

serviceutbud som finns på Bryggudden användas av de boende. De flesta av de svarande anger att 

de brukar utnyttja de mötesplatser som finns på Bryggudden och det är nästan samtliga av de 

svarande som uppger att de brukar besöka det serviceutbud som finns i närheten av deras bostad. 

För att alla ska använda utbudet skulle det behöva öka, då de flesta som anger att de inte brukar 

besöka serviceutbudet eller utnyttja mötesplatserna tycker att de är bristfälliga. De flesta av 

männen och kvinnorna tycker också att något saknas i närheten av deras bostad. Det som de 

boende speciellt saknar i området när det gäller service är en livsmedelsbutik, se diagram 11. Det 

finns dock planer på att en livsmedelsbutik ska öppna i området enligt AnnaCarin Öst och det kan 

höja attraktiviteten på Bryggudden.  

 

Enligt Jacobs är det också viktigt med ett brett utbud av service för att skapa attraktiva platser. 

Enligt henne är det viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då olika servicefunktioner kan gynna 

varandra och bidra till livliga och mångfaldiga platser Jacobs, 2005, s. 171-176). Även om 

serviceutbudet på Bryggudden inte är speciellt stort och de svarande tycker att det är en viktig 
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faktor kompenserar antagligen närheten till centrum för den bristande servicen på området, de 

boende har fortfarande gångavstånd till urbana verksamheter. Skulle utbudet på Bryggudden öka 

skulle det antagligen öka attraktiviteten ytterligare. Berntsson menar också att det är viktigt att 

invånarna ska ha nära till service, men även han belyser att det ska gå att ta sig runt till fot eller 

med cykel, inte att all service måste ligga utanför dörren (Berntsson, 1996).  

5.3 Sammanfattning av Brygguddens kvalitéer 
När Bryggudden studeras går det utläsa att Bryggudden kan ses som ett område som har en egen 

identitet med dess historiska arv och det speciella läget vid vattnet (Bryggudden, 2016a). Detta är 

bra då flera forskare är överens som att det är viktigt att lyfta det positiva och unika med en plats 

(Holt-Jensen, 2009, s. 21). Området innehar också många av de kvaliteter som de boende på 

området efterfrågar bl.a. närhet till centrum, ett serviceutbud och vackra byggnader, se diagram 

1-7. Det som saknas i området enligt de boende är en livsmedelsbutik, se diagram 11. En annan 

brist är också att det inte finns några grönområden på Bryggudden, vilket de boende efterfrågar 

när de väljer bostad. Dock är det ingen som nämner att de saknar grönområden i enkäten, och 

antagligen är gångavståndet till närmsta park acceptabelt, samt att vattnets närhet kan fungera 

som kompensation för bristen på grönområden. 

Efter observationen baserad på de tre teman, fysiska faktorer, estetiska faktorer sociala faktorer 

som teorin tog fram är bedömningen att Bryggudden kan ses som en relativt attraktiv plats. Det 

mest attraktiva med området är det vattennära läget och det är en faktor som Bryggudden har gott 

om. Det finns en bra blandning av funktioner på området då både service, bostäder och 

arbetsplatser finns. Området har även några mötesplatser för de som vill använda dem och de är 

enligt de boende mötesplatser som de använder. Trots att området bara är en stadsdel har det ett 

litet kulturutbud i form av historiska byggnader och Löfbergs Lilas kaffeskrapa. Området har 

också en väldigt bra tillgänglighet då det ligger inom gångavstånd till Karlstad centrum och 

tågstation. Det som kan utvecklas på området är att det kan bli fler grönområden på Bryggudden. 

Området har ett begränsat serviceutbud, men det kan bli större för att området ska ses som ännu 

mer attraktivt och speciellt service som har öppet kvällstid för att området ska generera 

människor då och därmed bli mer livfullt. Området har varierande bebyggelse i form av höga och 

låga byggnader, samt både bostadsrätter och hyresrätter. Det som är en brist är att området är 

nybyggt och variationen i skick är därmed inte speciellt stor.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet och visar att syftet med uppsatsen uppnåtts genom att 

frågeställningarna besvaras. Uppsatsen syftar till att besvara vad som utgör attraktiva platser ur 

två olika perspektiv. Den första frågeställningen syftar till att besvara hur Bryggudden 

marknadsförs av mäklare och marknadsföringsmaterial. I den andra frågeställningen undersöks 

vad som utgör en attraktiv plats för de boende på Bryggudden och i den sista frågeställningen 

diskuteras det vilka av de faktorer som teorin lyfte som attraktiva som är förenliga med 

Bryggudden. 

Det som marknadsförs som attraktivt på Bryggudden är ganska lika i alla granskade texter och 

stämmer även med det som mäklaren lyfter som attraktivt. Bryggudden är en ny unik stadsdel 

och det är något som går att utläsa på flera ställen. Det som marknadsförs som attraktivt på 

Bryggudden kan jämföras med den nyliberala ideologin som råder och medför att fler kommuner 

profilerar sig själva och lyfter fram det positiva med platsen (Mukhtar- Landgren, 2009, s. 129). 

De fyra främsta fördelarna med Bryggudden som går att utläsa är att det är en blandad stadsdel 

som innehar olika funktioner, inte bara bostäder eller arbetsplatser, utan Bryggudden vill 

framställas som ett område där allt finns. Den andra faktorn som tydligt syns i marknadsföringen 

är Brygguddens närhet till vatten och det är något som lyfts fram och stoltseras med. Den tredje 

faktorn är Brygguddens unika identitet och historia. Till sist är en av de tydligaste faktorerna som 

går att utläsa också Brygguddens närhet till Karlstad centrum, och det ses som en av de främsta 

kvalitéerna med området. Alla dessa faktorer kan kopplas till en trend som går att utläsa idag att 

gamla industriområden som ligger vid vattnet omvandlas till ”waterfronts” (Ek, 2007, s. 95-96). 

Bryggudden är ett bra exempel på en sådan stadsdel. Förr var det ett gammalt industriområde och 

nu marknadsförs området som en ny, modern stadsdel. 

Enligt de boende på Bryggudden är de fyra viktigaste faktorerna när de väljer bostadsområde (1) 

gångavstånd till centrum, (2) ett brett serviceutbud, (3) närheten till grönområden och (4) 

byggnadernas utseende. Om män och kvinnor studeras separat skiljer detta sig något åt och 

generellt tycker kvinnorna att de olika faktorerna är viktigare än vad männen gör. När de boende 

fick ange vad det bästa med att bo på Bryggudden är anger majoriteten att det vattennära läget är 

det bästa och på en andra plats kommer utsikten. Detta tyder på att de boende på Redaretorget 1 

anser att ett attraktivt bostadsområde ligger nära centrum, har närhet till grönområden och ett 
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brett serviceutbud. Ett attraktivt område har också vackra byggnader, en vacker utsikt och närhet 

till vatten.  

Den sista frågeställningen handlar om vilka av de faktorer som teorin belyser som attraktiva som 

är överensstämmande med Bryggudden. Efter teorigenomgången skapades tre teman och de 

teman som studerades var fysiska faktorer, estetiska faktorer och sociala faktorer och deras 

tillhörande nyckelord, varierande bebyggelse, grönområden och närhet till vatten, korta kvarter, 

tillgänglighet, utseende, kultur och identitet, blandade funktioner, mötesplatser och serviceutbud. 

Av dessa nyckelord bedöms Bryggudden inneha de flesta av dem. Det är ett område med en god 

tillgänglighet till Karlstad centrum och en relativ god tillgänglighet till kommunala 

kommunikationer. Området har ett godtagbart serviceutbud även om det kan utvecklas. På 

Bryggudden finns det bara några få mötesplatser, men eftersom de enligt de boende ändå verkar 

utnyttjas anses de räcka. En brist på området är avsaknaden av grönska, men eftersom inga av de 

boende nämner att de saknar grönska och det ändå är gångavstånd till stadsparken, samt att 

området har en stor närhet till vatten fungerar det troligen som en kompensation för bristen på 

grönska. För att vara en stadsdel och inte en stad har området ändå ett litet kulturutbud och 

vackra byggnader. Området har också en stark egen identitet, både med en fabrik i området och 

karakteristiska industribyggnader som tillsammans bidrar till områdets identitet och attraktivitet.  

För att platsen ska ses som attraktiv enligt Jacobs behöver den också inneha hennes fyra 

förutsättningar för mångfald (Jacobs, 2005, s. 172-176). Av de tre förutsättningar som granskats 

kan Bryggudden anses delvis uppfylla dem. Det finns flera olika funktioner i området, både 

arbeten och bostäder. Stadsdelens utseende är också gynnande för mångfalden med relativt korta 

kvarter och breda gator. Området har också varierande bebyggelse i form av höga och låga 

byggnader, samt både bostadsrätter och hyresrätter. För att området ska få en större mångfald kan 

dock en mer varierande bebyggelse som billigare lägenheter behövas. Området behöver också få 

fler funktioner som lockar människor att vistas kvällstid i området.  

6.1 Avslutande kommentarer 
Efter granskningen av vad som marknadsförs som attraktivt på Bryggudden och efter att de 

boende på Bryggudden har frågats vad de anser är viktiga faktorer när de ska välja ett 

bostadsområde går det utläsa flera likheter i den fysiska miljön. Det som saknas i denna uppsats 

är ett större perspektiv på hur de boende på Bryggudden upplever området. I denna undersökning 
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har det visat sig vad de tycker är viktigt när de ska välja ett bostadsområde men den säger inte så 

mycket om upplevelsen att bo där. För framtida forskning skulle det därför vara intressant att via 

intervjuer undersöka ett mer kvalitativt djupgående perspektiv om hur de upplever platsen t.ex. 

om de känner sig trygga där. Det skulle också vara intressant att studera och observera miljön på 

platsen för att se hur många människor som rör sig i området för att ta reda på om det är 

mångfaldigt och livligt område eller tomt och öde område. 
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Bilaga 1. Informationsbrev och enkät 

	

Hej!		

Mitt	namn	är	Elin	Däljemar	och	jag	studerar	
samhällsplaningsprogrammet	på	Karlstad	universitet.	Jag	skriver	
nu	mitt	kandidatexamensarbete	i	kulturgeografi.	Min	uppsats	handlar	om	vad	människor	
uppfattar	som	attraktivt	i	deras	bostadsområde.	Studien	syftar	till	att	studera	vad	de	boende	på	
Bryggudden	i	Inre	hamn	anser	attraktivt	med	deras	bostadsområde	och	varför	de	valt	att	
bosätta	sig	där.	Jag	behöver	därför	din	hjälp!	

Redaretorget	1	har	valts	ut	som	fallstudieområde	till	denna	undersökning	och	därför	har	denna	
enkät	skickats	ut	till	dig.	Enkäten	är	godkänd	av	Styrelsen	för	bostadsföreningen	Bryggudden	1.	
Din	medverkan	i	enkäten	kommer	att	vara	anonym	och	enkäten	kommer	hanteras	
konfidentiellt.	Enkäten	är	personlig	och	flera	personer	i	hushållet	kan	därför	besvara	varsin	
enkät.	Enkäten	är	självfallet	frivillig	men	det	är	betydelsefullt	för	mig	om	ni	tar	er	tid	att	besvara	
enkäten.	

Läs	igenom	frågeformuläret	noga	och	markera	det	svar	som	stämmer	bäst	in	på	dig.	Är	det	
någon	fråga	du	inte	vill	eller	kan	besvara,	lämna	is	så	fall	den	blank	och	fortsätt	på	nästa	fråga.	
Uppstår	det	några	frågetecken	eller	om	du	undrar	över	något	går	det	bra	att	mejla	till	mig	på:	
elin.daljemar@hotmail.com	eller	ringa	till	0768274612.	Efter	att	du	fyllt	i	enkäten	kan	du	lämna	
den	i	lådan/brevlådan	som	finns	utplacerad	i	trapphuset	vid	brevlådorna.	Lämna	din	ifyllda	
enkät	senast	1	maj.	
	
Tack	på	förhand	för	din	medverkan!	
Med	vänliga	hälsningar	Elin	Däljemar,	Karlstad	universitet	
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Enkät-	Vad	tycker	du	är	attraktivt	med	din	boendemiljö	

Tack	för	att	du	tar	dig	tid	att	svara	på	en	enkät	om	ditt	bostadsområde.	Denna	enkät	syftar	till	att	
besvara	vad	du	anser	är	viktiga	faktorer	vid	val	av	bostadsområde.	Denna	enkät	är	personlig,	men	
flera	i	hushållet	kan	svara	på	varsin	enkät.		

Allmänna	uppgifter:	
	

1. Kön:								Man			
																	Kvinna			
																	Annat	
	

2. Ålder:	____________år	
	

3. Vad	är	din	högst	avslutad	utbildning?	Kryssa	i	rätt	svar.	

Grundskola																										Gymnasium																										Eftergymnasial	utbildning	

	

Annat:	______________________________________	

4. Yrke:	___________________________________	
	

5. Hur	länge	har	du	bott	på	Bryggudden?	Kryssa	i	rätt	svar.	

						0-1	år											2-3	år											4-5	år									5	år	och	uppåt									

	
	

6. Hyr	eller	äger	ni	er	nuvarande	bostad?	Kryssa	i	rätt	svar.	
Hyr		
Äger		
	
Annat:	___________________________________	

Frågor	om	vad	som	är	viktigt	vid	val	av	bostadsområde:	

	
7. Är	det	viktig	för	dig	att	det	finns	kollektivtrafik	i	närheten	när	du	väljer	bostad?	Ringa	in	den	

siffra	som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	
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8. Är	det	viktigt	för	dig	med	gångavstånd	till	centrum	när	du	väljer	bostadsområde?	Ringa	in	den	
siffra	som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

	

9. Är	det	viktigt	för	dig	att	det	finns	grönområden	i	närheten	av	din	bostad	när	du	väljer	bostad?	
Ringa	in	den	siffra	som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

	

10. Är	det	viktigt	för	dig	att	det	finns	mötesplatser	i	närområdet	(t.ex.	torg	och	offentliga	platser)	
när	du	väljer	bostad?	Ringa	in	den	siffra	som	passar	bäst.		

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

	
11. Utnyttjar	du	mötesplatserna	som	finns	i	närheten	av	din	bostad?	Kryssa	i	rätt	svar.	

Ja		

Nej	

Om	nej,	varför	inte___________________________________________________________	

	
12. Är	det	viktigt	för	dig	med	ett	brett	serviceutbud	i	närområdet	(t.ex.	restauranger	och	butiker)	

när	du	väljer	bostad?	Ringa	in	den	siffra	som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

	

13. Brukar	du	besöka	serviceutbudet	som	finns	i	närheten	av	din	bostad?	Kryssa	i	rätt	svar.	

Ja		

Nej	

Om	nej,	varför	inte________________________________________________	
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14. Är	det	viktigt	för	dig	att	det	finns	ett	brett	kulturutbud	i	närområdet	när	du	väljer	bostad?	Ringa	
in	den	siffra	som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

15. Är	det	viktigt	vilka	dina	grannar	är	när	du	väljer	bostadsområde?	Ringa	in	den	siffra	som	passar	
bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

16. Upplever	du	att	området	har	en	blandad	befolkning	när	det	gäller:	

Ålder:								Ja																				Nej	

Kön:											Ja																				Nej	

Etnicitet:		Ja																				Nej	

	

Om	nej,	anser	du	att	någon	grupp	är	överrepresenterad?	

_______________________________________________________________	

	

17. Är	byggnadernas	utseende	i	bostadsområdet	viktigt	när	du	väljer	bostad?	Ringa	in	den	siffra	
som	passar	bäst.	

Inte	viktigt	 Mindre	viktigt	 Viktigt	 Väldigt	viktigt	

1	 2	 3	 4	

	

18. Vad	var	huvudorsaken	till	att	du	flyttade	till	området	Bryggudden?	
	

______________________________________________________________________	

19. Tycker	du	att	något	saknas	i	närheten	av	din	bostad?	

Ja	

Nej	

Om	ja,	vad?	______________________________________________	
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20. Vad	upplever	du	är	det	bästa	med	att	bo	på	Bryggudden?	Välj	bland	alternativen	och	numrera	de	
fem	bästa	från	1-5	där	1	står	för	det	allra	bästa.		
• Vattennära_____	
• Gott	om	grönområden_____	
• Utsikten_____	
• Bra	pendlingsmöjligheter_____	
• Nära	till	skolor_____		
• Gott	serviceutbud_____		
• Livliga	gator	med	många	mötesplatser_____	
• Mångfald	av	människor_____	
• Rikt	kulturutbud_____	
• Status	att	bo	i	området_____	
• Vackra	byggnader_____	
• Övrigt	(1)	__________________________________	
• Övrigt	(2)	__________________________________	

	

Övriga	kommentarer:	

	

	

	

	

	

	

Tack	så	mycket	för	att	du	tog	dig	tid	att	besvara	denna	enkät!	

	 	



KGGC02-	Elin	Däljemar	 	 	
	

62	
	

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 
 

• Hur länge har du varit mäklare? 
• Hur många lägenheter har du varit med och sålt på Redaretorget 1? 
• Har du varit inblandad i andra lägenheter på Bryggudden? 

 
Frågor om attraktiva bostäder? 
 

• Vad tänker du på när jag säger attraktiva bostäder? 
• Är det vissa faktorer som lockar extra? (t.ex. vattennära) 
• Vilka faktorer i närområdet skulle du säga höjer priset? 
• Ser du någon trend kring vilka typer av bostadsområden som är populära just nu? 
• Upplever du att mer spektakulära, arkitektoniskt avancerade byggnader är populärare, 

säljer bättre? 
• Upplever du att läget för byggnaden är viktig? 
• Frågar olika människor om lika saker i närområdet? Finns skillnader? 

 
 
Frågor om Bryggudden? 
 

• Är Bryggudden ett attraktivt område? 
• Har bostäderna varit lättsålda? 
• Vad lyfter du som positivt/ attraktivt med Bryggudden? 
• Vad tar du ni upp när ni marknadsför området? 
• Vad brukar folk fråga efter i närområdet? Vad vill de veta om vad som finns? 
• Brukar människor fråga om vilken form av serviceutbud som finns i närheten? 
• Brukar människor fråga om det finns kollektivtrafik i närheten? 
• Brukar människor fråga om det finns mötesplatser i närheten? 
• Brukar människor fråga om det finns grönområden i närheten? 
• Har intresset för lägenheterna på Redaretorget 1 varit spridda? Både ålder, kön, etnicitet? 
• Några slutliga kommentarer? 
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Bilaga 3. Observationsmall 
	

Fysiska faktorer Ja/Nej Kommentar 
Finns olika typer av hus   
Finns höghus   
Finns lägre bebyggelse   
Finns gamla byggnader   
Finns hyresrätter   
Finns nyproducerade byggnader   
Finns bostadsrätter   
Finns bostadshus   
Är byggnaderna i olika skick   
Hur upplevs gatorna   
Är kvarteren korta   
Hur ser gatumönstret ut   
Hur rör man sig i området   
Hur är tillgängligheten   
Hur långt är det mellan platser   
Finns busshållplatser   
Finns grönområden   
Finns närhet till vatten   
	

Estetiska faktorer Ja/Nej Kommentar 
Hur ser byggnaderna ut   
Finns blandad design   
Finns kulturutbud   
Har området en speciell identitet   

	

	

	

	

Sociala faktorer Ja/Nej Kommentar 
Finns mötesplatser   
Finns service   
Finns torg    
Finns arbetsplatser   
Finns dagligvaruhandel   
Finns dagliga verksamheter   
Finns kvällsöppna verksamheter   
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Bilaga 4. Granskningsmall 

Dokument: Brygguddens 
hemsida 

SPG bostad Värmland Karlstad 
utvecklas 

Bryggudden 
broschyr   

Källa: http://www.bryg
gudden.com 

http://www.spgb
ostad.se/vara-
projekt/bryggud
den 

http://www.va
rmland.se/sv/a
rtiklar/centrala
-karlstad-blir-
21-vaningar-
hogre 

http://www.ka
rlstadutvecklas
.se/urban-
stadsdel-med-
doft-av-
kaffe.html 

http://spotidoc.co
m/doc/2991729/h
us-1--landmärket 

Fysiska faktorer: 
Varierande 
bebyggelse 

     

Grönområden       

Närhet till vatten      

Tillgänglighet       

Estetiska 
faktorer:  

     

Utformning/ 
Utseende 

     

Identitet      

Kulturutbud      

Den socialt 
konstruerade 
platsen: 
Mötesplatser  

     

Vilka funktioner 
lyfter de? 

     

Mötesplatser      

Nämner de nått om 
landmärken 

     

Serviceutbud       

Mångfald      

Andra nyckel-

/värdeord 

     


