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Sammanfattning 

Denna flerfallstudie undersöker hur utformningen av platsers fysiska miljö påverkas av olika 

planeringsideal. Syftet är att studera om och hur den byggda miljön i mindre orter har 

påverkats av olika stadsplaneringsideal. Dessutom diskuteras orternas identitet och känsla i 

förhållande till den byggda miljön och planeringsidealens påverkan. De fall som undersöks är 

de fyra orterna Björneborg, Bäckhammar, Nybble och Ölme i Kristinehamns kommun. 

De teoretiska utgångspunkterna består av olika teorier om planeringsideal samt 

kulturgeografiska perspektiv på platsidentitet och platskänsla. Två viktiga bidrag har varit 

Christian Norberg-Schulz teorier om platsens ande, identitet och den byggda miljön samt Bo 

Larssons teorier om hur stadsideal och stadsbyggnadstyper påverkar relationen mellan den 

byggda miljön och människans identifikation till platsen.  

Studiens empiriska material utgörs av historiska lantmäterikartor, fältobservationer samt egna 

illustrationer. Analysen visar att inga definitiva svar huruvida stadsplaneringsideal har 

påverkat den fysiska utformningen av de mindre tätorterna är möjliga att ge, men att olika 

spår från stadsplaneringsideal i vissa fall kan urskiljas. Resultatet pekar dock i riktning mot att 

andra påverkansfaktorer än olika stadsplaneringsideal har agerat som starkare platsskapande 

krafter på orterna. Hur orternas identitet och känsla har påverkats av de olika 

planeringsidealen har inte varit möjligt att diskutera utifrån undersökningens resultat. Men 

resultatet har öppnat för en diskussion kring hur orternas identitet och känsla kan påverkas av 

den fysiska miljön, vilket ger en djupare förståelse för relationen mellan orternas fysiska 

utformning och dess platskänsla och platsidentitet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges orter har alla sina egna historier inbyggda i den fysiska miljön. I ortens gator, 

tomtindelningar, byggnader och trädrader finns budskap och arv från bakåt i tiden (Boverket 

2006:155). Alla byggda miljöer har olika tidstypiska drag oavsett vid vilken tid de kommit 

till, och dessa drag går att tolka med hjälp av historiska kunskaper om planeringsideal 

(Söderqvist 2005:93-94). Utformningen av den fysiska bebyggelsen på en plats bildar också 

ett slags historiska dokument som upplevs av, och skapar olika minnen och känslor hos, 

människor (Söderqvist 2005:104).  Av dessa skäl intresserar det mig att närmare försöka 

förstå hur olika tankar och idéer om att planera samhället påverkar platsers fysiska utformning 

och känsla. Jag vill ta reda på vilka historiska stadsplaneringsideal som kan avläsas i en plats 

fysiska utformning, men också hur platsens fysiska miljö och stadsplaneringsideal, genom sin 

materialisering i den byggda miljön, påverkar platsens känsla och identitet.  

Jag saknar ett bidrag i dagens forskning som belyser hur mindre tätorter och småorter 

påverkas av olika stadsplaneringsideal. Den plats som ofta får stå i fokus i detta ämne inom 

forskningsvärlden är storstaden. Att undersöka hur olika historiska stadsplaneringsideal har 

agerat som platsskapande kraft på tre mindre tätorter samt en småort i Kristinehamns kommun 

är därför idén med denna uppsats. 

1.2 Problemformulering  

Många olika stadsplaneringsideal har funnits genom historien. Stadsplaneringsideal såsom 

den postmoderna staden, trädgårdsstaden eller den rationella funktionalismens stad har alltid 

påverkat den fysiska utformningen av samhällets platser (Bellander 2005:17). Dagens 

samhällsplanerare behöver därför ha förståelse för platsens byggda form och kunskap om de 

historiska ideal som tidigare generationers planerare har utgått ifrån. Sådan kunskap bidrar till 

att platser ses på med nya ögon (Söderqvist 2005:102; Boverket 2006:50; Norberg-Schulz 

1992:37). 

Men för att förstå hur stadsplaneringsideal har färgat utformningen av olika platser krävs en 

djupare inblick i vad en plats är. En plats består av mer än bara en koordinatangiven, mätbar 

punkt på jordens yta eller en materiell, fysisk struktur i form av t.ex. byggnader, gator och 

parker. Platsen har ytterligare en dimension. En plats tillskrivs olika känslor och meningar, 

som skapas av människors sociala relationer, upplevelser och handlingar. Platsens olika 

dimensioner är också sammanlänkade. Den materiella strukturen skapar förutsättningar för 
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människors sociala relationer och praktiker, samtidigt som den fysiska platsen hela tiden 

produceras genom människors relationer och handlande (Creswell 2009:1-2). Platsens känsla 

påverkar också människor. Olika upplevda platskänslor kan vara så starka att de blir en del av 

människors identitet (Rose 1995:88).  Att olika historiska stadsplaneringsideal har lämnat spår 

i orters materiella utformning betyder enligt ovanstående syn på plats underförstått att dessa 

ideal också är bidragande i skapandet av ortens identitet och känsla.  

Att ha kunskap om vilka krafter som har skapat platsen som den ser ut idag genom att göra 

historiska tillbakablickar bidrar alltså även till en djupare förståelse om platsens själ och 

identitet. En sådan kunskap är i sin tur viktig att ha för att kunna bygga vidare på och utveckla 

platsen (Boverket 2006:49-50). Denna uppsats är ett bidrag till just sådan kunskap. 

Uppsatsens fokus är hur idealen har påverkat orternas/platsernas fysiska utformning, men i 

och med utgångspunkten att platsbegreppets dimensioner är sammanlänkande är idealen som 

påverkansfaktorer på orternas känsla och identitet också relevanta att undersöka. 

1.3 Syfte  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa om och hur olika stadsplaneringsideal som har 

funnits från 1860-talet och framåt kan ha påverkat den fysiska utformningen av de fyra 

orterna Björneborg, Bäckhammar, Nybble och Ölme. Jag vill helt enkelt försöka identifiera 

spår och lämningar från olika stadsplaneringsideal i orternas fysiska nuvarande utformning. 

Ett underordnat syfte är också att förstå vilken betydelse den byggda miljön och 

materialiseringen av olika planeringsideal kan ha haft för orternas känsla och identitet. 

1.4 Frågeställningar  

- Hur ser den historiska utvecklingen vad gäller de fyra orternas fysiska utformning ut? 

- Kan historiska stadsplaneringsideal avläsas i orternas fysiska utformning? I sådana fall 

vilka?  

- Kan orternas fysiska utformning och planeringsidealens materialisering i den byggda 

miljön ha påverkat orternas platskänsla och platsidentitet? I sådana fall hur?  

1.5 Avgränsning 

I och med att uppsatsarbetet har en begränsad tidsram har en avgränsning gjorts vad gäller 

antalet orter. I samråd med Kristinehamns kommun har en koncentration till de fyra orterna 

Nybble, Bäckhammar, Björneborg och Ölme gjorts, då det är dessa orter som kommunen 

främst vill fokusera på i sitt kommande arbete med att utveckla och planera för landsbygden. 

De valda orterna har dessutom en fysisk gräns gentemot omlandet vilket ger arbetet en tydlig 
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geografisk avgränsning. Tidsmässigt har orternas bebyggelseutveckling undersökts 

kronologiskt, i tre perioder mellan åren 1883-1989. Denna avgränsning har gjorts utifrån 

vilket historiskt kartmaterial som funnits tillgängligt. I den teoretiska genomgången av 

planeringsideal har en avgränsning från 1860-talet och fram till dagens ideal valts. Varför just 

1860-talet valdes som utgångspunkt är att det var då den ”industriella staden” föddes, vilket 

innebar den moderna planeringens genombrott och utgjorde en betydande brytningstid i 

samhället som fick stor påverkan på utformningen av våra svenska orter (Boverket 2006:54-

57; Hall 1997:106). Ytterligare skäl till avgränsningen var att fokusera det teoretiska 

materialet kring ungefär samma tidsperiod som det empiriska materialet. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Ideal = Enligt nationalencyklopedin är ideal något ”önskvärt, förebildligt, ofta också 

ouppnåeligt” (Nationalencyklopedin 2016).  I teoretiska sammanhang används ordet främst 

för att beskriva något som ska uppnås.  

Tätort = Tätorter definieras av Statistiska Centralbyrån (SCB) som orter med minst 200 

invånare och med max 200 meter mellan husen samt får som mest bestå 50 % fritidshus 

(Statistiska Centralbyrån 2012). 

Småort = Småorter definieras av SCB som orter som har en sammanhållen bebyggelse med 

50-199 invånare samt som mest 150 meter mellan husen (Statistiska Centralbyrån 2012). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats har en, i huvudsak, humanistisk ansats. Humanismen fokuserar på vad 

människan är och gör. Människans levda erfarenheter och människan som moralisk, tänkande 

och kännande varelse står i centrum och människans subjektiva meningar och uppfattningar 

betonas. En humanistisk ansats i kulturgeografi motsätter sig deterministiska tolkningar av 

människans beteende (Nayak & Jeffrey 2011:53; Graham 2005:25). Uppsatsens syfte, som 

handlar om att försöka förklara och förstå varför den av människan skapade platsen (orten) 

har utformats på just det sättet och vad det kan ha för betydelse för platsens känsla och dess 

identitet, ligger till grund för de teorier som valts.  

Först i detta teorikapitel redogörs i grova drag för olika teorier om svenska och internationella 

stadsplaneringsideal från 1860-talet fram till idag. Sedan följer en bredare teoretisk 

genomgång om platsbegreppet innehållandes olika synsätt på plats, platskänsla, platsidentitet 

och platsens själ. I teorigenomgången av platsbegreppet kombineras humanistiska 

kulturgeografiska synsätt med kritiska/radikala perspektiv för att ge uppsatsen en bredare 

teoretisk referensram. Teorin inleds brett för att sedan fokuseras i ett fåtal särskilt relevanta 

teorier för studien, dessa utgörs av Christian Norberg-Schulz samt Bo Larssons teorier. 

2.1 Stadsplaneringsideal 

2.1.1 År 1860-1900 Industrialism och ”den nya stadens epok” 

Tiden från 1860-talet och framåt kom att innebära en brytningstid för det svenska samhället. 

Industrialiseringen sköt fart och nya kommunikationsmedel utvecklades till följd av 

ångmaskinen och järnvägen. Befolkningen i svenska städer ökade kraftigt och urbaniseringen 

ledde till framväxten av oplanerade, trångbodda och ohälsosamma industristäder.  I och med 

byggnadsstadgan, brandstadgan och hälsovårdsstadgan från år 1874 kom den första egentliga 

stadsbyggnadslagstiftningen. Stadgorna byggdes på en ambition om storskaliga rutnätsstäder 

som premierade framkomlighet, säkerhet, sundhet och en prydlig stadsbild med breda gator, 

esplanader och industrialismens moderna stenstad som förebild (Boverket 2006:54-56; Björk, 

Nordling & Reppen 2008:18). I början av denna epok fanns alltså ingen enhetlig 

planeringsdisciplin eller reglering av den fysiska planeringen. Det var först i decennierna 

närmare sekelskiftet som den moderna planeringen fick sitt genombrott i Sverige, med 

professionella planeringsexperter och egen lagstiftning (Hall 1997:123).  

Denna period omfattades huvudsakligen av två motstridiga stadsplaneringsideal. Det första 

idealet handlade om en förlängning av äldre planeringssätt med ambitioner om rationalism, 
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överskådlighet och ordning i form av raka, rätvinkliga gator och kvarter med enhetliga tomter. 

Det var detta ideal som fick avspeglas i 1874 års byggnadsstadga (Hall 1997:115). Det andra 

idealet utvecklades omkring år 1890 med Per Olof Hallman i spetsen och ifrågasatte det 

rådande idealet med raka gator och räta vinklar. Hans idéer handlade istället om att anpassa 

gator och kvarter till topografiska förutsättningar för att skapa en visuell variation i stadens 

rum. Staden skulle enligt Hallman vara konstnärligt tilltalande och bestå av gatuböjningar, 

blickpunkter och en blandning av platsbildningar (Hall 1997:118-120). 

2.1.2 År 1900-1930 Modernism och trädgårdsstadsideal 

Den pågående moderniseringsprocessen i samhället tilltog under 1900-talets början till följd 

av industrialismens tekniska framsteg, kommunikationer, urbanisering och stadsutveckling. 

Idémässigt har tankar om modernitet rötter i upplysningstidens rationella framstegstankar och 

tilltro på den moderna människan som styrande bort från det förflutna med siktet mot 

framtiden. Modernitetsbegreppet inbegriper en inställning till, och bejakande av, det nya och 

det förnuftiga. Modernismen var arkitektoniskt sett en reaktion på 1800-talet och ville ge 

uttryck för den nya tiden. Samtidigt fanns en dualism då även romantiska influenser var 

påtagliga inom den svenska arkitekturen i början av 1900-talet (Eriksson 2001:18-22).  

Efter sekelskiftet övergick 1800-taletes strävan mot en platsbunden arkitektur i en strävan mot 

abstrakt arkitektur oberoende av plats (Eriksson 2001:506). Modernismen som ideal inom 

fysisk planering i Sverige tog främst fart under 1920 och 1930-talet och effektivisering, 

rationalisering, mekanisering och organisering var ord som dominerade. De modernistiska 

tankarna om den ”funktionella staden” ledde så småningom till funktionalismens genombrott i 

Sverige under 1930-talet (Söderqvist 2008:311). Modernismens platser anpassades till ett 

produktionsbaserat samhälle som fokuserades runt lokala, ordnade och homogena samhällen 

och platser (Nayak & Jeffrey 2011:205).  Le Corbusier var en av modernismens ledande 

arkitekter och stadsplanerare (Svedberg 1996:9) som förespråkade ingenjörskonsten och det 

kollektiva, effektiva, maskin- och teknikstyrda storindustrisamhället. Hans tankar handlade 

om en organiserad och rationellt planlagd stad och frånvände sig historiska, traditionella och 

känslomässiga influenser (Rådberg 1997:10-15). Modernismens idéer har kritiserats för att 

skapa monotoni och anonymitet och dess arkitektur och planering har ansetts sakna identitet 

(Söderqvist 2008:44). Ur marxistiska synsätt har modernismen även kritiserats för att placera 

människan i den anonyma massan, och dess byggnader anses ha ”alienerat” människan från 

samhället (Söderqvist 2008:53). 
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Samtidigt tog idén om trädgårdsstaden fart under 1900-talets början i Sverige. Detta ideal kan 

anses vara en motreaktion på industrialismens stenstad och hämtade inspiration från Ebenezer 

Howards begrepp The Garden City, som dock snarare grundas i en social och politisk utopisk 

idé än i en specifik miljö. Howards tankar var att förena stad och land i en ekologisk enhet 

och skapa självständiga städer utan klassmässig segregation och privatisering av mark. 

Tankarna kom att uttryckas i ett ideal om en specifik stadstyp vilken kännetecknades av bl.a. 

trädgårdar, måttlig bebyggelsetäthet och traditionellt utformade torg, gator och platser. Den 

svenska trädgårdsstaden karaktäriserades av låga, skiftande hustyper, ofta byggda i trä och 

målade i ljusa och lätta färger (Rådberg 1994:9-11).  Howards idéer föddes strax före 

sekelskiftet i England och gick ut på att kombinera storstadens och landsbygdens 

attraktionskraft och kvaliteter för att skapa en omflyttning av befolkningen samt stora 

ekonomiska och politiska förändringar. Med hjälp av de fria marknadskrafterna skulle en 

social revolution ske då de fördelaktiga trädgårdsstäderna utkonkurrerade de överbefolkade 

storstäderna (Rådberg 1994:51-53). Trädgårdsstaden som stadsplaneringsideal har som 

ambition att skapa stadsdelar som är klassmässigt blandade (Rådberg 1994:68). Idealet kan 

kopplas till grannskapet och tankar om det lilla, avgränsade lokalsamhället och är 

återkommande i senare planeringsideal t.ex. i 1950-talets tankar om grannskapsenheter 

(Larsson 1994:62).  I de svenska trädgårdsstäderna finns en tydlig gräns mellan de offentliga 

och privata rummen och platsens själ, genius loci, och identitet anses finnas i det individuella, 

karaktärsfulla och traditionella utformandet av t.ex. gator och torg (Rådberg 1994:127). 

2.1.3 År 1930-1980 Funktionalism och välfärdsstadens epok 

Från 1930-talet och fram till 1980-talet var den dominerande synen på fysisk planering att 

detta var ett instrument för att realisera tankarna om den moderna välfärdsstaten (Hall 

1997:123). Kritik mot funktionalismen har bl.a. uttryckts från Jan Gehl, arkitekt och professor 

i stadsplanering, som beskriver funktionalismens inträdande på 1930-talet som ett viktigt 

skifte. Gehl menar att funktionalismen var en materiellt fokuserad planeringsideologi som 

genom sitt exkluderande av socialpsykologiska aspekter och förespråkande av en rationell och 

mekanisk design skapade distans mellan människor och missgynnade mänskliga möten, 

relationer och aktiviteter (Gehl 2011:45-47).   

Det funktionalistiska planeringsidealet var en reaktion på den täta och slutna kvarters- och 

stenstaden och inriktade sig på det funktionella och ändamålsenliga. Idealet karaktäriseras 

även ofta av storskalighet, likformighet och separering av samhällets olika funktioner. 

Funktion skulle överordnas det estetiska. En ambition var att utjämna klassklyftorna och 
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förändra samhället till att bli mer jämställt och demokratiskt genom att med moderna tekniker 

skapa billiga, hälsosamma och funktionella bostäder till den breda massan (Ahlberg 1998:49-

50; Björk, Nordling & Reppen 2008:28-29). Med inspiration från England utvecklades på 

1940-talet idéer om grannskapsplanering i Sveriges städer, vilket fortsatte in i 1950-talet. 

Idéerna handlade om att staden skulle planeras i mindre enheter, så kallade grannskap, vilka 

var självförsörjande och överblickbara. Grannskapsenheterna skulle fungera som satelliter 

inom vilka arbetsplatser, bostäder, service och centrumfunktioner skulle finnas på nära håll 

(Ahlberg 1998:53; Rudberg 1992:64). 

År 1968 lanserades SCAFT, ett trafikplaneringsideal som förespråkade trafikseparering vilket 

innebär att bilvägar och parkering skiljdes från lekplatser, gång- och cykelvägar. Tankar om 

trafikseparering utvecklades redan under 1940-talet men nådde sin kulmen under 1960 och 

1970-talen då den snabbväxande bilismen och urbaniseringen i samhället behövde hanteras 

(Söderqvist 2008:260). Det s.k. ”Miljonprogrammet” innebar ett löfte från den 

socialdemokratiska regeringen om att en miljon bostäder skulle byggas mellan åren 1965-

1975 med syfte att bygga bort bostadsbristen. Enligt kulturgeografen Lisbeth Söderqvist var 

detta dock ett sätt att svara på dåtidens uppfattning om att välfärdsstaten hade misslyckats 

med att skapa välstånd och jämlikhet i samhället. Under 1960-talet kom stadsbyggandets ideal 

i Sverige att associeras med rationalisering och industrialisering, med målet att skapa ett 

jämlikt välfärdssamhälle där alla medborgare fick tillgång till goda, moderna, billiga och 

funktionella bostäder (Söderqvist 2008:243-244; Ahlberg 1998:53).  

2.1.4 År 1980-1990 Postmodernism och new urbanism  

Mot slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet återkom tankarna om den traditionella 

stenstaden som ideal i Sverige. En reaktion på modernistiska och funktionalistiska ideal tog 

fart och slutna kvarter med blandad och tät bebyggelse började återigen förespråkas (Björk, 

Nordling & Reppen 2008:24-29). Dessa idéer hade dock florerat mycket tidigare än så 

internationellt, bl.a. i form av Jane Jacobs bok från 1961 The death and life of great american 

cities. Enligt Söderqvist som har tolkat boken kritiserar Jacobs starkt modernismens 

funktionsseparering och förespråkar den täta, traditionella och funktionsblandade staden. 

Jacobs ansåg att funktionsseparering motverkar stadens mångfald och variation, som är viktig 

för dess sociala liv, gemenskap och trygghet. Utmärkande byggnader av olika åldrar och 

andra kulturella landmärken anser hon viktiga för stadens identitet (Söderqvist 2008:148-

150). Jacobs beskriver i sin bok fyra grundläggande villkor för ett skapa den för staden så 

viktiga mångfalden. För det första bör staden präglas av mer än en primär funktion, som ska 
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innebära att folk rör sig i staden vid olika tidpunkter på dygnet. Det andra villkoret innebär att 

staden bör vara byggd som en tät kvartersstad, gärna med små och korta kvarter. Det tredje 

villkoret handlar om att stadens byggnader ska vara av blandad ålder. Enligt det fjärde och 

sista villkoret måste det finnas en tillräckligt hög koncentration av människor i staden, oavsett 

om de bor på platsen eller befinner sig där av andra skäl. Staden ska alltså ha en hög rörlighet 

och befolkningstäthet (Jacobs 2005:176).  

En annan förespråkare för den traditionella stadens värden under denna tid var George Cullen. 

Både Jacobs och Cullen rörde sig inom en fenomenologisk och empirisk tradition och 

kritiserade modernistiska stadsplaneringsideal för att vara alltför styrda av experter och teorier 

och sakna erfarenhetsmässiga perspektiv (Söderqvist 2008:148-150). Enligt kulturgeografen 

Moa Thunström lyfts Jacobs idéer om den goda staden som tät, funktionsblandad och 

bestående av små kvarter med blandad bebyggelse ofta in som ideal i dagens svenska 

stadsbyggnadsdebatt. Jacobs antimodernism och kritik mot det rationalistiska byggandet har 

relaterats till kritiken mot byggandet av det svenska miljonprogrammet och ger idag bränsle åt 

ett blandstadsideal enligt Thunström (2009:116). Att hennes klassiska bok drygt fyrtio år efter 

dess publicering nyligen översattes till svenska är också något som påvisar hur Jacobs idéer är 

aktuella i Sverige idag. 

Det postmoderna samhället kännetecknas av rörlighet, fragmentering och brytning från det 

gamla industrisamhället och ingången till kunskaps, konsumtions- och tjänstesamhället. 

Perioden karaktäriseras av en tro på flexibilitet, valmöjlighet och individualism och innebär 

en brytning från normer om det logiska, fasta, rationella och objektiva. Postmodernismen tar 

avstånd från de modernistiska tankegångarna och betonar istället dynamiska relationella 

förhållanden och det subjektiva (Nayak & Jeffrey 2011:205-207). Postmodernismens estetiska 

fokus karaktäriseras av en motreaktion på modernismens likformighet, funktionalitet och 

storskalighet och kritiserar den modernistiskt byggda miljön för att göra människan alienerad 

från sin fysiska omgivning. Postmodernistisk arkitektur betonar istället känslomässiga 

aspekter, platsers lokala historia och platsers känsla. Byggnader ska uppmuntra till mänskliga 

möten och kontakter snarare än att fjärma och separera människan från den byggda miljön 

(Nayak & Jeffrey 2011:219-221).  

Under 1990-talet utvecklades New urbanismrörelsens idéer i USA som handlade om 

återskapandet av den traditionella staden, vilka senare spred sig också till Sverige. New 

urbanism idealiserar historiska aspekter och menar att dessa bör lyftas in i stadsbyggandet. 
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Rörelsen ansåg att de modernistiska planeringsidealen hade glesat ut staden och skapat 

negativa konsekvenser i form av förlorad platsidentitet och bilberoende. Utglesningen hade 

gjort staden plats- och historielös. Idealet om den mångfunktionella, småskaliga och 

traditionella staden förespråkades därför istället för att skapa en positiv platskänsla av 

tillhörighet och gemenskap. New urbanismrörelsen har kritiserats från många håll, bl.a. för att 

utpeka efterkrigstiden som den tid då alla problem har sin grund och för att förespråka bilder 

av historien som aldrig har existerat (Thunström 2009:74-75; Bellander 2005:17). 

2.1.5 Dagens ideal – tillbaka till den traditionella blandstaden  

Vad som är dagens stadsplaneringsideal diskuteras bl.a. av Thunström i hennes avhandling På 

spaning efter den goda staden (2009). Enligt Thunström framhålls den traditionella staden 

som ideal medan den modernistiska staden får tjäna som problembild i dagens 

stadsbyggnadsdiskussion. Den traditionella staden tillskrivs ofta identitet och historia medan 

den moderna staden anses vara historielös och sakna karaktär. De fysiska planeringsidealen 

idag handlar om förtätning, mötesplatser och ett bevarande av den traditionella stadskärnan, 

och kopplar samman detta med stadens identitet. Dagens ideala stad ska vara integrerad, 

blandad och bygga på konsensus och dialog. Det moderna stadsidealet som kännetecknas av 

att vara funktionsseparerad, rationell och expertplanerad ges enligt Thunström skuld för 

dagens stadsproblem och konstrueras som en problembild (2009:155-157).  

Även arkitekten Gunilla Bellander skriver i studien Blandstad – ett önskvärt 

planeringskoncept för hållbar utveckling? (2005) om blandstaden som det ideal som tar upp 

dagens stadsbyggnadsdiskussion. Blandstadsidealet står som målbild i många av dagens 

stadsbyggnadsdokument och på såväl global, som nationell, regional och lokal nivå framhävs 

blandstadsidealet som en modell för att uppnå hållbar utveckling. Blandstaden är dock 

svårdefinierad och begreppet ger stor tolkningsfrihet. Enligt Bellander beskrivs blandstaden 

ofta som tätbyggd, komplex och småskalig. Den kännetecknas av liv och rörelse dygnet runt, 

en mångfald av boendemiljöer och närhet mellan människor, arbetsplatser, verksamheter, 

upplevelser och mötesplatser. De offentliga rummen bidrar till livfullhet och är viktiga för 

blandstaden som fungerande lokalsamhälle. Innerstaden får ofta stå som modell för idealet. 

Enligt Bellander är blandstaden idag den nya stadsbyggnadsvisionen (Bellander 2005:4-6).  

Jerker Söderlind är en av dagens förespråkare av denna linje och skriver i sin bok Stadens 

renässans – från särhälle till samhälle om närhetsprincipen i stadsplaneringen (1998) om 

återtagandet av den stad som bygger på närhetsprincipen. Söderlind argumenterar för att den 

traditionella staden är överlägsen den moderna staden, ur såväl ekonomiskt som kulturellt och 
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ekologiskt perspektiv (1998:23-24). I boken kritiserar han det funktionalistiska stadsidealet 

för att splittra vårt samhälle socialt och skapa monotona, glesa, osäkra, transportberoende och 

energikrävande samhällen. Han talar om den moderna staden som en icke-stad (Söderlind 

1998:9-10).  Söderlind skriver att några tendenser i dagens stadsplanering är småskaliga 

ekobyar, upprustning av äldre stadskärnor och återgång till trädgårdsstadstankar (1998:310). 

2.2 Plats – känsla och identitet  

Tim Cresswell är en humanistisk kulturgeograf som delar in platsbegreppet i tre dimensioner. 

Plats som location handlar om platser som absoluta, fysiska och koordinatangivna punkter, 

mätbara i förhållande till andra punkter. Plats som locale handlar om platsens fysiskt 

utformade miljö och materiella struktur i form av byggnader, gator och parker. Det är platsen 

som locale som sätter de fysiska ramarna och för sociala relationer och aktiviteter. Sense of 

place är platsens tredje dimension som handlar om att individuella eller delade känslor, 

associationer och meningar tillskrivs olika platser. Platsen är i denna dimension under ständigt 

görande eftersom känslor och mening är något som är öppet, föränderligt och mottagligt för 

motsättning. Sedan 1970-talet har den sistnämnda dimensionen av platsbegreppet varit central 

inom kulturgeografisk forskning. Cresswell skriver om hur platsens olika dimensioner även 

länkas samman. Platsens materiella struktur skapar förutsättningar för, och bidrar till, vissa 

mänskliga sociala relationer, meningar och praktiker, samtidigt som människans vardagliga 

handlande och relationer hela tiden formar den fysiska platsen (Creswell 2009:1-2). 

Noel Castree är en marxistisk kulturgeograf som även han skriver om plats som mer än bara 

en fysisk punkt på jordytan, betraktad utifrån en absolut och materiell syn. Plats är också 

människors subjektiva känslor och upplevelser. Platskänsla handlar om människors 

föreställningar och tankar om platsen och utgör en annan dimension än den materiella, fysiska 

platsen. Platskänsla kan kopplas till skapandet av människors identitet, såväl personliga 

identiteter som gruppidentiteter. Flera olika identiteter kan dessutom vara knutna till samma 

plats. Det finns alltså inte bara en enda platsidentitet eller platskänsla då denna är subjektiv 

och kan vara delad eller individuell. Platsidentiteter är inte naturligt givna utan socialt 

producerade under människors liv av globala och lokala, sociala och fysiska förändringar, 

influenser och erfarenheter, vilket innebär att identiteter ofta är platsbaserade men inte 

platsbundna (Castree 2009:63-64).  

Gillian Rose är en feministisk kulturgeograf som också skriver om plats som något skapat 

utifrån människors känslor och tankar. Rose menar att platskänsla skapas utifrån olika 
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individers livserfarenheter, relationer och vardagsliv. Platser skapas således av människor, 

både som individer och som grupper, och är fyllda med mening och känslor. Men platser 

skapar också människor. Identitet handlar enligt Rose bl.a. om hur vi förstår oss själva bland 

andra, och olika upplevda platskänslor kan vara så starka att de blir en del av människors 

identitet (1995, s. 88). Ett exempel på hur identitet kopplas till platskänsla är känslan av att 

höra hemma på en plats. Hemmets platser, såsom trädgården, köket eller huset, kan ge känslor 

av tillhörighet, säkerhet och hemhörighet. Men hemmets platser kan t.ex. också vara kopplade 

till hårt arbete och våld vilket skapar en annan platskänsla och en annan platsidentitet (Rose 

1995:89-90). Människors identiteter kan även skapas utifrån känslan av att vara främling på 

en plats och genom avståndstagande från platser som för människor känns främmande och 

annorlunda (Rose 1995:92). Platskänslor skapas enligt Rose dock även av olika media, såsom 

konst och film, och av den byggda miljön (1995:96-97). 

2.3 Platsens ande, platskänsla och platsidentitet i relation till den fysiska miljön 

2.3.1 Platsens ande och känsla 

Platsens ande, genius loci, är något som den fenomenologiska arkitekten Christian Norberg-

Schulz skriver om i sin bok från 1980 Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. 

Norberg-Schulz menar att platsens ande är ett verkligt, kvalitativt fenomen som är ständigt 

närvarande och som människan måste möta och komma överens med i det vardagliga livet. 

Genom arkitektur kan meningsfulla platser skapas och åskådliggöra platsens ande, vilket 

hjälper människan att bo och leva (Norberg-Schulz 1980:5-8). Den byggda miljön kan således 

konkretisera en plats genius loci (Norberg-Schulz 1980:23). Genius loci är ett gammalt 

romerskt koncept som handlar om att allt varande under sin livstid har en inneboende 

skyddsande som ger liv och karaktär åt t.ex. platser.  

Yi-Fu Tuan är en humanistisk fenomenologisk geograf som i Place and Space (1979) också 

skriver om platsens ande och känsla. Han skriver om hur platskänsla är något som bara kan 

existera i relation till människan. Människor uppvisar sina subjektiva platskänslor genom att 

tillskriva platsen olika moraliska och estetiska omdömen. Tuan skriver att den moderna 

människan tycks ha förlorat sin sensitivitet för platsens känsla och ofta misslyckas med att 

uppfatta platsens ande, genius loci, delvis eftersom att den moderna fysiska miljön ofta är 

ointressant och slätstruket utformad (1979:410).  
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2.3.2 Norberg-Schulz om platsens identitet och den fysiska miljön 

Norberg-Schulz menar att orientering och identifikation är primära aspekter för människans 

varande. För människan är det viktigt att kunna orientera sig i sin omgivning och veta var hon 

är, men lika viktigt är det för människan att identifiera sig med sin omgivning, och veta hur 

hon är. Identitet är enligt Norberg-Schulz något starkt förknippat med platser och ting. 

Människans identitet kan uttryckas i hennes relation till den fysiska miljöns objekt och 

egenskaper. Varje människa utvecklar tidigt en egen uppfattning om bl.a. den fysiska miljöns 

objekt som består i en kombination av universella och lokala, kulturella strukturer. Denna 

uppfattning sätter även ramarna för människans pågående och framtida identitetsskapande 

(Norberg-Schulz 1980:18-22). Denna uppfattning tolkar jag som platsens känsla. 

Norberg-Schulz skriver att en stabil platsidentitet är viktig för människans identitet, och 

genius loci är således viktig att bevara (1980:179-182). Enligt Norberg-Schulz är byggnaders 

utformning avgörande för platsers känsla. Hur utformningen av platsens byggnader är 

relaterade till miljön och människan kan uttrycka olika känslor och sätt för människan att leva 

och vara. Byggnader ger uttryck åt platsens ande, och innebär en möjlighet för människan att 

identifiera sig med sin fysiska omgivning (Norberg-Schulz 1980:63-65). 

Norberg-Schulz har även skrivit en artikel om platsens identitet och själ i tidskriften 

Arkitektur där han kritiserar den modernistiska arkitekturen för att ha skapat platser med brist 

på identitet och för att skapa platser där det mänskliga livet inte kan äga rum. Han 

argumenterar för att modernismens ideal tar ifrån platser dess identitet i form av människors 

känsla av tillhörighet till platsen. Återigen skriver han om hur platsens identitet är helt 

nödvändig för människan, annars kommer hon att tappa sitt fotfäste i tillvaron. Platsens 

byggda form bestämmer dess känsla och knyter människans identitet till platsen då det är 

platsens utseende människan omedelbart upplever och minns (Norberg-Schulz 1992:34-37).  

2.3.3 Andra teorier om platsidentitet och den fysiska miljön  

Kevin Lynch var en arkitekt och stadsplanerare vars tankar ofta figurerar i Norberg-Schulz 

verk. Enligt Söderqvist menar Lynch i sin bok The image of the city att staden kommunicerar 

med dess invånare genom olika element och symboler. Dessa bildar tecken som i sin tur 

formar en slags identitet, som han kallar för ”cityscape”. Lynch söker att ta reda på hur 

stadens invånare kollektivt upplever och minns staden mentalt och vad det betyder för stadens 

fysiska struktur. Söderberg tolkar Lynch som att människors kollektiva, mentala bild av 

stadens struktur finns, eller bör finnas, uttryckt i det fysiska rummet. Om stadens fysiska 

struktur är tydlig bidrar detta till att människor lättare kan förhålla sig till olika element i 
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staden, vilket underlättar för människan att orientera och identifiera sig i och med staden 

(Söderqvist 2008:62). 

Söderqvist skriver även om hur platser genom sin materiella dimension väcker minnen och 

känslor hos människor. Platsens historiska byggnader och estetiska utformning skapar 

symboler som upplevs av människor och bidrar till skapandet av platsens känsla (Söderqvist 

2005:104). Även Brita Hermelin, som är professor i kulturgeografi, skriver om hur en plats 

känsla hör samman med den fysiska miljön. Platser med känslor av t.ex. tillhörighet kan enligt 

Hermelin sluta att existera genom större förändringar i den fysiska miljöns utformning. De 

riskerar att förlora sin innebörd och mening för människor och i sin tur även människors 

relationer och känsla av samhörighet och identitet (Hermelin 2005:310-311). Även Jan Gehl 

skriver om den fysiska miljöns betydelse för människors sociala liv. Gehl menar att fysisk 

utformning och planering av platser påverkar människors möjligheter att mötas, vilket är 

viktigt för skapandet av sociala kontakter och relationer (2011:13). Planeringsideal från olika 

historiska epoker som fått uttryck i den fysiska miljöns utformning har enligt Gehl haft stor 

påverkan på det mänskliga sociala livet (2011:39). 

2.4 Tidigare forskning om planeringsideal och den byggda miljön 

Bo Larsson har författat en doktorsavhandling med syftet att jämföra de nordiska 

huvudstädernas stadsbyggnadshistoriska utveckling samt att utveckla en metod för 

beskrivning och analys av den byggda stadsmiljön (Larsson 1994:3). Larsson utgår i 

avhandlingen teoretiskt från olika stadsbyggnadstyper, ideal och tanketraditioner för att 

möjliggöra en analys av den byggda miljön och människans identifikation till den fysiska 

platsen. En av Larssons huvudsakliga slutsatser är att en för människan tydlig och väl 

förankrad kombination av stadsbyggnadstyp och stadsideal utgör en starkt identitetsskapande 

plats (1994:31).  

2.4.1 Stadens språk 

Larssons teori om ”stadens språk” är utgångspunkten för hans analys av den fysiska miljöns 

utformning. Stadens språk uppfattas av människan enligt Larsson genom identifikation och 

orientering. Stadens olika fysiska element och strukturer såsom byggnader, stråk, vegetation 

m.m. fungerar som språkets ”ord”. Dessa ”ord” kombineras enligt Larsson i meningar till ett ” 

stadens språk” genom stadens ”grammatik”. Meningarna är olika principer för stadsbyggande 

och dessa skapas enligt grammatikens regler. Grammatiken utgörs av olika 

stadsbyggnadstyper och stadsideal som i sin tur är förankrade i olika tanketraditioner (Larsson 

1994:11). Larsson skriver att en ökad medvetenhet om stadens språk, alltså om 
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stadsbyggnadstypologins sammanhang med ideal och tanketraditioner, är viktig för 

stadsplaneringen (1994:31).  

2.4.2 Plats, identitet och tanketraditioner 

Larsson tar i sin teoretiska genomgång av identitetsbegreppet stor hjälp av Norberg-Schulz 

verk och menar att identitet går att betrakta på två sätt: dels med utgångspunkt i människan, i 

form av personlig identitet eller gruppidentitet, och dels med utgångspunkt i den byggda 

miljön, i form av platsens ande eller genius loci. Larsson koncentrerar sig på människans 

identifikation med den fysiska miljön och menar att denna är betydelsefull för människans 

relation till sin omgivning. Denna identitet påverkas av såväl den byggda miljöns särdrag, 

egenskaper och principer som av dess anpassning och relation till sin lokala omgivning, de är 

alla aspekter som bidrar till att ge platsen en egen karaktär, 

betydelse eller historia (Larsson 1994:11). En försvagad 

identitet leder enligt Larsson till otrivsel, minskade sociala 

kontakter, kreativitet och samhörighetskänsla (1994:32). 

En av Larssons slutsatser vad gäller platsens identitet är 

därför att den lokala identiteten är viktig att bevara. Det 

kan göras på olika sätt, bl.a. genom funktionsintegration 

och öppna lättillgängliga mötesplatser som förstärker både 

det individuella och det gemensamma (Larsson 1994:27). 

Larsson urskiljer två huvudsakliga tanketraditioner som 

stadsbyggnadsutvecklingens pendel slungas mellan: den 

romantiska och den rationalistiska. Dessa två motsatta 

tankesätt kan även beskrivas med andra begreppspar såsom 

förnuft/känsla, objektiv/subjektiv och hårda/mjuka 

perspektiv. Det romantiska tankesättet kännetecknas av 

känslor, stämningar och det mänskliga medan det rationella 

tankesättet handlar om logik, teknisk utveckling, 

systematisering och universella lösningar och regler (Larsson 

1994:12).  

2.4.3 Stadsbyggnadstyper och stadsideal 

Larsson skriver om stadsbyggnadstyper och stadsideal i sin beskrivning av stadens språk. 

Stadens byggda form och rumsliga organisation, stadsbyggnadstypologin, handlar om 

relationer mellan bebyggelse, stråk och ytor och relaterar rumsliga förhållanden till sociala 

Bild 1. Illustration av 

stadsbyggnadstyperna 

gatubebyggelse (överst), 

gårdsbebyggelse (mitten) samt 

punktbebyggelse (nederst) 

(Larsson 1994, s. 13). 
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förhållanden.  Larsson indelar typologin i tre huvudtyper: gatubebyggelse, gårdsbebyggelse 

och punktbebyggelse. Gatubebyggelse innebär utåtvänd bebyggelse längs allmänna stråk, ofta 

längs med stadens gator, och kan bestå både såväl linjär bebyggelse som kvartersbebyggelse. 

Gatan är viktig då den uttrycker riktning och symboliserar offentliga nätverk, liv och puls. 

Gårdsbebyggelsen däremot är inåtvänd och fokuserad kring halvoffentliga kollektiva ytor och 

fokuserar byggnadernas entréer mot gemensamma gårdar. Gården symboliserar lokala 

strukturer, platsförankring och gemenskap, men också ett bortvändande från resten av staden. 

Punktbebyggelsen är avskild och friliggande bebyggelse som saknar relationer och knutenhet 

till grannbebyggelsen eller andra stadsrum såsom gator och gårdar (Larsson 1994:12). En av 

Larssons slutsatser är att det med önskan om en stark identitet är eftersträvansvärt att skapa en 

planering som undviker blandning och mellanting av olika stadsbyggnadstyper (1994:27).  

Stadsideal samlar tankar om vad staden önskas vara och behandlar egenskaper som skala och 

täthet. Även här urskiljer Larsson tre huvudkategorier: den täta stadsmässiga staden, den 

halvöppna staden samt den gröna naturstaden. Den täta stadsmässiga staden har kopplingar 

till gatubebyggelsen och symboliserar en önskan om att bo urbant med en tät, traditionell stad 

som förebild. Den halvöppna staden vill kombinera den täta traditionella staden med 

naturstadsidealet men även betona grannskap och lokalsamhälle. Den kan kopplas till idealet 

om trädgårdsstaden och kan ha inslag av såväl gatu- som gårdsbebyggelse. Den gröna 

naturstaden har främst kopplingar till punktbebyggelsen och håller en önskan om att bo nära 

natur och gröna omgivningar i fokus. Idealet kan både ha urban och lantlig karaktär, där den 

lantliga staden utgörs av mindre husgrupper i ett grönt förstadslandskap med småhus på stora 

tomter medan den urbana staden består av friliggande flervåningshus och bebyggelse kring 

gårdar (Larsson 1994:13-14; Ibid:63). Både stadsbyggnadstyper och stadsideal bör enligt 

Larsson avgöras av platsens specifika förutsättningar snarare än av olika idéer som är 

oberoende från platsen, för att underlätta människans förståelse av stadens språk (1994:27). 

2.4.4 Stadens huvudelement 

Enligt Larsson (1994) är huvudelementen i stadens fysiska miljö bl.a. byggnader, trafiknät 

och gaturum men även torg/mötesplatser och vegetation. I dessa element tar stadens 

stadsbyggnadstyp och ideal sina uttryck.  

Byggnaders fysiska utformning och dess relation till andra element i staden avgör stadens 

estetik och påverkar identitetsskapandet. Några exempel är entréutformning och övergång 

mellan privat/offentligt, t.ex. kan byggnader med gömda entréer ge ett avvisande och kallt 

intryck. Även val av material, skick och färg på fasad påverkar om upplevelsen av platsen blir 
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harmonisk eller otrygg, t.ex. utstrålar trapphus med fönster i fasaden värme och trygghet om 

kvällarna. Trafiknäten kan vara mer eller mindre hierarkiskt ordnade. Larsson beskriver två 

olika typer av gator: det gemensamma stadsrummet, stråket som förmedlar puls och innebär 

en mångfald av trafikanter, samt trafikleden, gaturummet bortom bebyggelsen där människor 

inte ska vistas. Den sistnämnda förknippas med SCAFT-idealet och har på senare tid 

kritiserats för att ge upphov till otrygghet och osäkerhet för människor till fots (Larsson 

1994:41-42). Gaturummets känsla definieras av dess bredd och förhållande till omgivande 

byggnaders utformning, täthet och nivåer. Ett landmärke, t.ex. ett kyrktorn, i anslutning till 

gatan kan ge blickfång, nivåskillnader kan väcka nyfikenhet och en siktbegränsning i form av 

en svängd gatulinje, kan verka gränsdragande. Även markens beläggning påverkar hur platsen 

uppfattas. Gaturummet kan således utstråla lugn eller puls, trygghet eller osäkerhet, beroende 

på dess utformning. Hur gaturummet är utformat till olika funktioner såsom att gå, stå, sitta, 

se, höra och tala kan också verka för eller mot social isolering. Larsson använder sig av Gehls 

(1971) arbeten och skriver att gaturummet kan privatisera eller publicera, invitera eller avvisa, 

passivisera eller inspirera (1994:43-44).  

Torget kan uppfattas som slutet med flertalet bebyggda sidor eller öppet med många raka 

utblickar. Torgets placering kan vara avgörande för huruvida det uppfattas som ett rum för 

hela staden och bör enligt Larsson ligga centralt och lättillgängligt. Ett torg med hård 

beläggning kan ge en mer sluten upplevelse medan ett torg med gröna, parkmässiga inslag 

kan ha en mer öppen karaktär. Vegetationen kan vara förvisad utanför staden, vilket 

förknippas med ett tätt stadsideal, men också tillåtas ta viss plats på de privata ytorna, såsom 

gårdar och kvarter enligt det halvtäta stadsidealet. Vegetationen kan även få en mer riklig 

utbredning enligt ett grönt stadsideal i form av friliggande byggnader med dominerande gröna 

miljöer runtomkring (Larsson 1994:44-45). 

2.4.5 Stadens helhet 

Larsson diskuterar slutligen stadens helhet och beskriver den som en blandning av 

topografi/terrängförhållanden, byggnadsstruktur, stråk, funktioner och områden. Helheten är 

mycket viktig för stadens identitet. Byggnadsstrukturen kan vara utspridd eller koncentrerad, 

mer eller mindre sammanhängande och präglas av centralisering kring ett centrum eller ha en 

flerkärnestruktur. Gatustråken kan vara spontant framvuxna, medvetet planerade och mer eller 

mindre regelbundna. Bebyggelsestrukturen och systemet av stråk definierar stadens 

landmärken, knutpunkter och mötesplatser. En stad kan också ha en blandning av funktioner, 

alltså vara ensidig eller mångsidig, och stadens funktionella sammansättning kan ge svar på 
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frågor om vilka platser som är viktiga för människor och dess aktiviteter. Stadens funktionella 

struktur kan vara historiskt eller kulturellt bestämd eller bestämd av dess bebyggelsestruktur 

och stråk. Utformningen av stadens entréer spelar stor roll för platsens känsla som isolerad 

eller integrerad. Enligt Larsson är det viktigt att ställa sig bl.a. följande fråga när stadens 

identitet ska undersökas: vilka knutpunkter och landmärken har särskilt stor symbolisk och 

funktionell betydelse? Vissa element i staden uttrycker enligt Larsson lokala, platsbundna 

funktioner och symbolvärden som är av stor vikt för människans medvetande, dagliga 

användning av staden och känsla av identitet.  Sådana särskilt identitetsskapande element kan 

både vara historiskt förankrade eller nyskapade (Larsson 1994:55-56). Enligt Larsson kan i 

vissa fall planeringsideologier avläsas direkt i stadsbilden, men många fall har staden en 

blandad bakgrund och korsningar av olika planeringsideal (1994:56-57).  
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3. Metod 

För denna undersökning har olika kvalitativa metoder valts. Anledningen till detta är att dessa 

lämpar sig väl när forskaren söker att förstå helheten kring ett eller flera fenomen, t.ex. som i 

denna uppsats då bl.a. planeringsideal och platsskapande undersöks. Kvalitativa metoder 

tillåter forskaren att gå bortom mönster och samband och istället undersöka saker på djupet 

vilket är bra om syftet med undersökningen är att skapa förståelse (Larsen 2009:23-27; 

Johannessen & Tufte 2003:68). 

Empiriska data som samlas in från olika källor kan vara primärdata eller sekundärdata. 

Primärdata är nya data, insamlade av forskaren själv, medan sekundärdata är forskningsdata 

som andra har gjort eller samlat in, t.ex. olika register, statistik, kartor eller protokoll (Larsen 

2009:45). Användandet av sekundärdata fångar in den historiska dimensionen medan 

primärdata fångar observationer i nutiden. Användning av sekundärdata ger ofta en möjlighet 

att jämföra, vilket möjliggör identifiering av historiska tendenser och förståelsen av 

förändringsprocesser (Clark 2005:59). För att få en heltäckande bild, utifrån såväl historiskt 

som dagsfärskt perspektiv, över orternas fysiska utformning har en kombination av de två 

metoderna valts för denna studie. Primärdata har samlats in genom observationer ute i fält, 

s.k. fältundersökningar, medan studiens sekundärdata består av historiska kartor insamlade 

från Kristinehamns stadsarkiv.  

För att besvara uppsatsens underordnade syfte, hur orternas känsla och identitet har påverkats 

av den fysiska miljöns utformning och olika planeringsideal, hade kvalitativa intervjuer med 

fördel kunnat tillämpas som datainsamlingsmetod. Detta eftersom att platskänsla är något 

subjektivt som existerar i relation till människan (Tuan 1979:410) och kvalitativa intervjuer 

kan användas i syfte att få fram människors beskrivningar för att kunna tolka olika fenomen 

(Johannessen & Tufte 2003:96). En nackdel med den kvalitativa intervjun är dock att den 

resulterar i en stor mängd data som behöver bearbetas (Larsen 2009:98) och därför ansågs det 

inte rimligt för denna uppsats, eftersom att tidsramen är begränsad. Studiens huvudsakliga 

syfte är att undersöka om och hur olika planeringsideal har påverkat den fysiska utformningen 

av orterna, varför också metoder för att kunna besvara detta syfte har prioriterats tidsmässigt.  

3.1 Fallstudier 

Fallstudier handlar om att samla mycket och varierande data om ett eller flera avgränsade fall 

eller fenomen. En fallstudie kännetecknas av en avgränsning av, och ingående beskrivning 

om, ett eller flera fall (Johannessen & Tufte 2003:56-57).  Denna uppsats är en flerfallstudie 
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och av de fyra orterna Björneborg, Bäckhammar, Nybble och Ölme. Fallen har valts ut 

tillsammans med Kristinehamns kommun, som orterna också är belägna i. Närmre 

beskrivning av de olika fallen finns i empiriavsnittets inledning.  

3.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och rör forskningens data, hur de har insamlats, 

bearbetats och använts (Johannessen & Tufte 2003:28). Reliabiliteten i kvalitativa 

undersökningar kan vara lägre än i kvantitativa eftersom att det genom bl.a. observationer 

görs subjektiva tolkningar och inte alltid kan säkerställas att olika forskare får samma resultat. 

Ett sätt att öka reliabiliteten är dock att bearbeta och hantera data på ett noggrant sätt t.ex. 

genom kodningsprocedurer. Validitet å andra sidan handlar om datas giltighet och relevans, 

att de data som insamlats helt enkelt är relevanta för frågeställningen. I kvalitativa 

undersökningar finns ofta en större flexibilitet att ändra intervjufrågor etc. efterhand vilket 

bidrar till högre validitet (Larsen 2009:80-81). 

3.3 Insamling av primärdata 

Syftet med att genomföra observationer för denna studie har varit att skapa en tydlig bild av 

hur ortens fysiska utformning ser ut idag och att identifiera/urskilja vissa aspekter i den 

byggda miljön som är nödvändiga för att besvara studiens frågeställningar. Fältobservation är 

en metod som innebär att forskaren är på plats och registrerar förhållanden och situationer ute 

på fältet genom att se, lyssna och anteckna (Johannessen & Tufte 2003:88-89).  

Data som samlas in från en observation skapas oftast genom anteckningar och är ofta 

kvalitativa då de består av forskarens iakttagelser som utgår ifrån dennes sinnesintryck 

(Larsen 2009:89; Kylén 197?:8). För att registrera data från observationerna har en 

observationsguide konstruerats på förhand. En observationsguide innehåller ofta olika 

kategorier och stödord rörande vad forskaren önskar lägga märke till, eftersom det underlättar 

att observera när man vet vad man letar efter. Observationsguidens struktur hjälper även 

forskaren att systematiskt observera de olika fallen på samma sätt (Larsen 2009:93-94). Att 

datamaterialet blir mer lättarbetat och en ökad reliabilitet i uppsatsens metod är ytterligare 

anledningar till att delvis strukturera observationer på detta sätt (Kylén 197?:14-15). En 

nackdel med alltför strukturerade observationer är dock att flexibiliteten minskar. Därför har 

observationsguiden i denna undersökning konstruerats med ett öppet kommentarsfält, där 

observatören har möjlighet att vara mer flexibel och notera sådant som på förhand inte kunnat 

förutses (Kylén 197?:6).  
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Människan som observatör kan anses som otillförlitlig p.g.a. eventuella förutbestämda 

förväntningar, trötthet eller ouppmärksamhet. Människan som observatör är även färgad av 

dess bakgrund och uppfattningar och kan omöjligtvis registrera allt som händer (Kylén 

197?:2; Larsen 2009:109-110). Dock är den mänskliga observatören flexibel och sensibel för 

detaljer som är avgörande för att få en förståelse för det observerade. Människan behövs som 

observatör för att skapa ett nyanserat datamaterial (Kylén 197?:2). Kategorierna i 

observationsguiden har varit följande:  

 byggnad & arkitektur      

 identifikation & känsla 

 trafiknät & gaturum 

 övriga observationer 

De har utformats med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Under varje kategori har 

ett flertal stödord funnits, för att se till att samtliga observationer sker på ett systematiskt sätt, 

se observationsguiden (bilaga 1) för större detaljeringsgrad. I observationsanteckningarna har 

fakta eller s.k. sakbeskrivningar skrivits, men i vissa fall har även observatörens skrivit ned 

egna tolkningar, dock alltid med grund i beskrivna fakta (Kylén 197?:13). Värderingar har 

undvikits vid observationstillfället och istället sparats till analysen (Kylén 197?:23). 

Observationsdata är data som hämtas från en primärkälla och anses därför generellt ha hög 

tillförlitlighet (Kylén 197?:5-8), men för att säkerställa tillförlitligheten krävs noggrann 

planering av var, när och hur ofta observationerna ska göras och vad som ska registreras 

(Kylén 197?:32-38). De undersökta fallen har observerats en gång vardera, vid samma 

tidpunkt på dagen och året och med utgångspunkt i samma observationsguide. 

3.4 Insamling av sekundärdata 

Syftet med att använda historiska kartor har varit att undersöka orternas historiska 

bebyggelseutveckling och ge svar på vilka historiska planeringsideal som har satt spår i 

orternas fysiska utformning. Studier av historiska kartor är ett lämpligt sätt att undersöka 

tidsdjupet i stadens struktur, mönster och karaktär och att få de historiska förklaringarna 

bakom stadens utveckling (Ahlberg 1998:71-72). 

Tre olika lantmäterikartor över de fyra orterna från Kristinehamns stadsarkiv har samlats in. 

Dessa har valts då de anses vara de mest lämpade för att systematiskt analysera förändring 

och utveckling i städer och orters miljö (Ahlberg 1998:79). Kartor kan vara fördelaktigt att 

använda i digital form då dessa är mer flexibla än kartor i pappersformat, t.ex. när det handlar 
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om skala och storlek (Clark 2005:65-66). Lantmäterikartorna har därför scannats in från 

analog till digital form på Kristinehamns stadsarkiv. 

När tolkning av kartor används i forskningssammanhang bör det uppmärksammas att kartor 

alltid skapas i en särskild kontext. Olika kartor har olika meningar och syften som kan vara 

mer eller mindre synliga (Aitken 2005:240). Ett problem med att använda just historiska 

sekundärdata är att de reflekterar mål och attityder som den insamlande parten hade just då. 

Olika aktörer anser olika data vara viktiga för just dem, och det kan finnas risk för att data 

som ansetts vara politiskt besvärande har undvikit att samlas in (Clark 2005:69). Kartornas 

tillförlitlighet bedöms alltså utifrån dess syfte, sammanhang och tillkomsttid. Svenska kartor 

som legat till grund för lagtillämpning, såsom registerkartor samt uppmätningskartor, kan 

dock anses vara pålitliga. Detsamma gäller äldre kartmaterial som upprättats inom 

Lantmäteriet (Ahlberg 1998:66-67). 

3.4.1 Urval  

Kartorna över de fyra orterna har valts ut med tre konsekventa tidsintervall med syftet att 

täcka in olika epoker i den svenska stadsbyggnadshistorien (Ahlberg 1998:74). Ambitionen 

har varit att försöka välja lite längre steg mellan kartorna för att undvika en alltför detaljerad 

jämförelse eftersom det riskerar att bli tidskrävande, men ändå tillräckligt tätt emellan stegen 

för att kunna fånga upp viktiga brytpunkter i utvecklingen (Ahlberg 1998:79). Därför har 

lantmäterikartor från varje ort med tidsintervallerna 1883-1895, 1962 samt 1989 använts. 

Häradsekonomiska kartan från 1883-1895 är en karta som producerades systematiskt av 

Rikets allmänna kartverk under lång tid och visar markanvändning, bebyggelse, gränser, 

kommunikationer och vegetation (Lantmäteriet, u.å.2). Ekonomiska kartan från 1962 är en 

registerkarta som redovisar bl.a. fastigheter, byggnader, tomter och trädgårdar och som 

fortfarande används av myndigheter och förvaltningar vid planläggning. Den ekonomiska 

kartan kom sedan att kallas för Gula kartan och dagens produktion av Ekonomiska kartan och 

Gula kartan har ersatts av Fastighetskartan (Lantmäteriet, u.å.3; Lantmäteriet, u.å.1). 

3.5 Kvalitativ dataanalys 

För att få fram meningsinnehållet och underlätta analysarbetet, tolkningen och upptäckten av 

likheter, skillnader och samband i kvalitativa data i textform kan kategorisering och kodning 

av materialet behövas. En del i detta är att skapa en överblick över materialet och veta vart 

man som forskare ska börja. Det är en förutsättning att systematisera och ordna det insamlade 

datamaterialet för att kunna tolka materialet och nå förståelse (Larsen 2009:101-102; 

Johannessen & Tufte 2003:105-106).  
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3.5.1 Textanalys 

I denna uppsats har en slags innehållsanalys använts för att bearbeta textdatat, som består av 

observationsanteckningar. Observationsguidens kategorier har använts av för att 

ordna/kategorisera textdatat i analysarbetet. Textmaterialet har sorterats utifrån ett större antal 

koder som är kopplade till de teoretiska utgångspunkterna, med syftet att dessa ska kunna 

besvara forskningsfrågorna. På detta sätt har materialet organiserats så att mönster, likheter 

och skillnader mellan det empiriska materialet och de teoretiska utgångspunkterna kan 

identifieras (Larsen 2009:102; Johannessen & Tufte 2003:109-111).  

3.5.2 Bo Larssons analysmetod 

Bo Larsson har i sin avhandling bl.a. haft för syfte att utveckla en allmänt användbar metod 

för beskrivning och analys av byggda miljöer (1994:4). Larssons uppdelning av olika 

stadsbyggnadstyper och stadsideal har använts i denna uppsats för att koppla empirin till 

teorin och besvara frågeställningarna. Larssons metod för att urskilja olika stadsideal och 

stadsbyggnadstyper i den fysiska miljön går ut på att observera stadens helhet och 

huvudelement, vilket delvis har tillämpats i uppsatsens analys. Larssons metoder och teorier 

kopplar även samman de olika stadsidealen och stadsbyggnadstyperna med människans 

identifikation med den fysiska miljön, vilket också har använts i uppsatsens analysarbete. För 

mer detaljerad beskrivning av Larssons teori och metod se avsnitt 2.4. 

3.6 Kartanalys 

De historiska kartorna har analyserats med ett systematiskt tillvägagångssätt och de fyra fallen 

har analyserats enligt exakt samma metod. Enligt Ahlberg (1998:72) är den mest användbara 

metoden att systematiskt utgå från den äldsta kartan och stegvis följa förändringarna från 

karta till karta framåt i tiden, varför även detta sätt valts när orternas utveckling har 

analyserats. Detta tillvägagångssätt ger en bild av ortens struktur och utveckling, vad som har 

funnits och vad som finns kvar, och bildar en bra grund för analys (Ahlberg 1998:79). 

Analysen har alltså utgått från äldre kartor som jämförts med yngre. Genom att placera 

kartorna bredvid varandra har skillnader och likheter noterats, och på så sätt har förändringar i 

orternas struktur och utformning kunnat utläsas. Ett datorbaserat skissprogram har också 

använts för att rita av orternas byggnader och vägar på en tom rityta för att skapa en överblick 

över strukturerna i orternas vägnät och byggnader isolerat från resten av informationen i 

kartorna. Dessa skisser är inte skalenliga eller exakta i sin utformning, vilket inte heller är 

syftet med dem. Dess funktion är snarare att underlätta analysarbetet genom att renodla 

kartorna och tydliggöra hur orternas fysiska utformning i grova drag har förändrats. 
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4. Empiri 

Denna del av uppsatsen innehåller de resultat som undersökningen givit. I kapitlet redovisas 

insamlad sekundärdata i form av historiska kartor över de fyra orterna samt egna illustrationer 

av orternas bebyggelse och vägnät för att tydliggöra och renodla de större strukturerna i 

kartorna. Fortsättningsvis redovisas insamlad primärdata i form av observationsanteckningar. 

Avslutningsvis sammanfattas och sammanställs observationsanteckningarna i en tabell för att 

underlätta en analys och eventuell jämförelse av resultatet på de olika orterna. Allra först 

följer en historisk bakgrund till var och en av de fyra fallen som har studerats. 

4.1 Bäckhammar 

Bäckhammar ligger intill ett skogslandskap och har sitt ursprung i järnverksindustrin. Orten 

delar historia med norrliggande Krontorp där den första hammaren anlades under slutet av 

1600-talet. Under slutet av 1800-talet, omkring 1870, lades dock järnbruken ner trots 

moderniseringsförsök. Istället startades en ny industri med skogen som råvara. År 1871 

byggdes den första kemiska cellulosafabriken och Bäckhammars bruk är idag världens äldsta 

nu verksamma tillverkare av oblekt pappersmassa. Under 1950- och 1960-talet gjordes stora 

investeringar i bruket av dåvarande ägaren Viktor Hasselblad och satsningarna har visat sig 

lönsamma då bruket fortfarande är verksamt och under början av 2000-talet hade omkring 270 

anställda (Kristinehamns kommun 2006:11-12; Jerkbrant & Särnbratt 1992:194-195). 

I Krontorp finns ett antal byggnader bl.a. en av länets äldsta skolor som inrättades redan år 

1795 och var i bruk så långt som fram till 1967. Där finns också två fristående skolhus från 

1800-talet samt Krontorps herrgård. Herrgården är en byggnad i nyklassicistisk stil från 1800-

talet med flyglar byggda redan 1786 och det var herrgårdens dåvarande ägare som byggde och 

bekostade driften av den första skolan (Kristinehamns kommun 2006:11-12; Jerkbrant & 

Särnbratt 1992:197-199). Bostadsbebyggelsen på orten härstammar främst från brukets 

expansionstid under 1950-talet och består mestadels av egnahemsbebyggelse som 

bruksarbetarna byggt i form av friliggande småhus, men även några radhuslängor. Idag finns 

förskola, affär, Folkets hus och äldreboende på orten, men tidigare fanns bl.a. fler butiker och 

frisör (Kristinehamns kommun 2006:11-12; Jerkbrant & Särnbratt 1992:196). Enligt SCB 

bodde 284 personer i Bäckhammars tätort år 2010 och ortens befolkning minskar då det år 

1990 bodde 421 personer i Bäckhammar (Statistiska Centralbyrån 2010a). 
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4.2 Ölme 

I Ölme finns fynd från boplatslämningar så tidigt som 6000-3000 f.Kr. men även från 

bronsåldern och järnåldern. Bebyggelsen på Ölmebygden ökade under medeltiden och under 

1500-talet fanns ca 45 gårdar. Från och med kommunsammanslagningen 1970 tillhör Ölme 

Kristinehamns kommun (Kristinehamns kommun 2006:4-9) och enligt SCB bodde 224 

personer i Ölme tätort år 2010. Befolkningsutvecklingen på orten är stabil, och år 1990 bodde 

omkring 220 personer i Ölme tätort (Statistiska Centralbyrån 2010a). Befolkningsstatistiken 

redovisas dock utan befolkningen i Ölme kyrkby medräknad.   

Ölmebygden utgörs av ett öppet jordbrukslandskap med röda gårdar och vidsträckta fält. På 

den bördiga Ölmeslätten har människorna under historien främst livnärt sig på jordbruket. 

Runt om Ölme finns gott om bevarad äldre bebyggelse bl.a. i form av större gårdar, kyrka och 

prästgård. Bebyggelsen präglas av jordbruksnäringen och industribebyggelse saknas helt 

vilket ger trakten en annan karaktär än på många andra håll i Värmland. Idag går E18 och 

järnvägen rakt igenom Ölmebygden (Jerkbrant & Särnbratt 1992:35-39). Ölmes 

stationssamhälle kom till i samband med järnvägens färdigställande år 1866 och under 1900-

talets början började det nuvarande villasamhället byggas upp. Idag består orten främst av 

villor från 1940-talet, men en hel del av villorna byggdes även under 1970-talet. Cirka fyra 

kilometer väster om Ölme samhälle ligger Ölme kyrkby. Ölme kyrka är belägen på en kulle 

på Ölmeslätten, omgiven av jordbrukslandskap med gårdar. Den vita stenkyrkan uppfördes år 

1787, men på samma plats stod den första kyrkan, då i trä, redan på 1100-talet. En och en halv 

kilometer norr om Ölme kyrka ligger även Ölmes prästgård som stod klar 1792 med 

tillhörande byggnader såsom lusthus, stall och källare (Jerkbrant & Särnbratt 1992:41-43).  

4.3 Björneborg 

Björneborg är en bruksort med gamla anor. Järnbruket i Björneborg grundades med två 

stånghamrar redan på 1650-talet av Olof Persson Jernfeldt. Bruket expanderade under 1800-

talet då ägaren Torsten Nordenfeldt var disponent och var ett släktbruk under ca 100 år som 

satte värmländsk järnhantering på kartan. Under 1900-talet blev bruket ett aktiebolag och 

bytte ägare många gånger. Idag ägs bruket utav Scana Steel AB och hade i början av 2000-

talet omkring 250 anställda (Kristinehamns kommun 2006:10; Jerkbrant & Särnbratt 

1992:202-204).   

År 1866 kom järnvägen till Björneborg vilket innebar stora förändringar för bruket och 

samhället (Kristinehamns kommun 2006:11; Jerkbrant & Särnbratt 1992:205). Mycket av 

bebyggelsen i Björneborg är samlad kring verket, t.ex. Björneborgs herrgård från 1700- talet 
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och arbetarbostäder från senare delen av 1800-talet. Bostäderna från en av järnbrukets mest 

expansiva tider är faluröda, timrade och ligger intill bruksdammen. Ortens bostadsbebyggelse 

består mestadels av villor. Söder om verket finns bostadsområden med villor från 1920-, 30 

och 40-talet och öster om verket finns mer modern bostadsbebyggelse (Wettergren 1990:62; 

Jerkbrant & Särnbratt 1992:205-207). På orten finns en tegelkyrka inspirerad av den 

medeltida svenska landskyrkan och invigdes år 1956 (Jerkbrant & Särnbratt 1992:206-207).I 

Björneborg finns hembygdsföreningens bruksmuseum med ett stort antal föremål, främst 

kopplat till järnbruket (Kristinehamns kommun 2006:21). Skolundervisning har funnits ända 

sedan 1800-talets mitt och förskola finns där än idag. Under första hälften av 1900-talet fanns 

gott om butiker och service på orten och en folkpark invigdes år 1939 (Kristinehamns 

kommun 2006:11). Enligt SCB bodde 1099 personer i Björneborgs tätort år 2010 och 

befolkningsutvecklingen följer en nedåtgående trend då det jämförelsevis bodde 1694 

personer i Björneborg år 1990 (Statistiska Centralbyrån 2010a). 

4.4 Nybble 

Mellan den bördiga slättbygden och skogspartier ligger Nybble. Namnet kommer från ett 

gammalt soldattorp, Nyböle, och orten utgjorde centrum för Visnums kommun innan 

kommunsammanslagningen med Kristinehamns kommun år 1971. På den tiden fanns både 

kommunhus, post, bank och polis på orten. Söder om samhället ligger den mycket anrika 

herrgården Värmlands Säby. På 1950-talet sålde Värmlands Säby mark till kommunen som 

sålde denna vidare, och det lilla villasamhället började byggas. Tidigare fanns där bl.a. mejeri, 

butiker, biograf, dansbana och en av landets äldsta landsbygdsskolor, men denna stängdes år 

1999. Idag finns bl.a. affär, vårdcentral och bilverkstad (Kristinehamns kommun 2006:12; 

Jerkbrant & Särnbratt 1992:212-214). Enligt SCB bodde 143 personer i Nybble år 2010 och 

befolkningsutvecklingen är svagt nedåtgående då det år 1995 bodde 163 personer i på orten 

(Statistiska Centralbyrån 2010b). 

Värmlands Säby dominerar traktens jordbrukslandskap och har länge utgjort områdets 

centrum. Herrgården omnämns som klostergods redan under 1200-talets början och har 

tillhörande gårdar, flertalet torp, kvarn och station. Den anses ha mycket gamla anor och vara 

kulturhistoriskt intressant. Förr bildade gården ett eget litet samhälle med torpare, statare och 

andra verksamma människor. År 1771-1774 lät ägaren Carl Lindroth bygga den nuvarande 

herrgårdsbyggnaden med två flyglar. Byggnaderna är av tegel vilket är ovanligt för dåtidens 

Värmland och utöver byggnaderna finns även en äggformad labyrint samt en lövträdsallé som 
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förbinder gården med samhället. Samma familj har ägt godset sedan 1894 och idag arrenderas 

jordbruket ut (Kristinehamns kommun 2006:13; Jerkbrant & Särnbratt 1992:215-217).  

4.5 Historiska kartor 

4.5.1 Bäckhammar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 1. Bäckhammar, Häradsekonomiska kartan 1883-1895, © Lantmäteriet I2014/00729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 2. Bäckhammar,    Karta 3. Bäckhammar, 

Ekonomiska kartan 1962,    Gula Kartan 1989, 

© Lantmäteriet I2014/00729  © Lantmäteriet I2014/00729   
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4.5.2 Ölme  

 

 

Karta 4. Ölme stationssamhälle,       Karta 5. Ölme Kyrkby, Häradsekonomiska kartan 

Häradsekonomiska kartan 1883-1895,        1883-1895, © Lantmäteriet I2014/00729 

© Lantmäteriet I2014/00729          

 

Karta 6. Ölme stationssamhälle,  Karta 7. Ölme kyrkby, 

Ekonomiska kartan 1962,   Ekonomiska kartan 1962, 

1883-1895,© Lantmäteriet I2014/00729  1883-1895,© Lantmäteriet I2014/00729 
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Karta 8. Ölme stationssamhälle,   Karta 9. Ölme Kyrkby, 

Gula kartan 1989, © Lantmäteriet I2014/00729 Gula kartan 1989,  

© Lantmäteriet I2014/00729 

4.5.3 Björneborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 10. Björneborg, Häradsekonomiska kartan 1883-1895, © Lantmäteriet I2014/00729 
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Karta 11. Björneborg, Ekonomiska kartan 1962, © Lantmäteriet I2014/00729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 12. 

Björneborg, Gula 

kartan 1989, © 

Lantmäteriet 

I2014/00729  
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4.5.4 Nybble 

 

 

 

 

Karta 13. Nybble,    Karta 14. Nybble,  

Häradsekonomiska kartan 1883-1895,  Ekonomiska kartan 1962, 

© Lantmäteriet I2014/00729  © Lantmäteriet I2014/00729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 15. Nybble, Gula kartan 1989, © Lantmäteriet I2014/00729 
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4.6 Illustrationer  

4.6.1 Bäckhammar  

Figur 1. Bäckhammar 1883-1895, författarens illustration 

Figur 2. Bäckhammar 1962, författarens illustration 

Figur 3. Bäckhammar 1989, författarens illustration 



32 
 

4.6.2 Ölme 

Figur 4. Ölme station 

1883-1895, författarens 

illustration 

Figur 5. Ölme Kyrkby 

1883-1895, författarens 

illustration 

Figur 7. Ölme Kyrkby 1962, författarens illustration 
Figur 6. Ölme station 1962, 

författarens illustration 

Figur 8. Ölme station 1989, 

författarens illustration 
Figur 9. Ölme Kyrkby 1989, författarens illustration 
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4.6.3 Björneborg och Nybble  

Figur 10. Nybble 1883-

1895, författarens 

illustration 

Figur 12. Nybble 1962, 

författarens illustration 

Figur 14. Nybble 1989, 

författarens illustration 

Figur 15. Björneborg 1989, författarens illustration 

Figur 11. Björneborg 1883-1895, författarens illustration 

Figur 13. Björneborg 1962, författarens illustration 
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4.7 Observationer 

4.7.1 Bäckhammar 

 Byggnader och arkitektur 

Arbetsplatser: Bruket, stor industribyggnad med skorsten. Tornar upp sig i entrén.  

Historiska byggnader: Norrut ligger Krontorps herrgård, gammal med flera tillhörande 

byggnader. Intill finns område med gamla röda trähus, ser ut som gamla 

skolbyggnader. Ett stort, äldre, rött trähus finns även bland arbetarbostäderna, 

utmärker sig från annan tid. Några förfallna/obebodda hus, bl.a. ett i centrum som 

verkar vara någon typ av historisk byggnad kopplad till bruket. 

Samlingslokaler: Folkets hus, låg grå och brun funkisbyggnad, bredvid ICA. 

Handel & service: ICA-butik i ett plan, fasaden renoveras, utanför finns bänkar, 

blomplanteringar, flaggstänger och gärdesgård.  Äldreboende finns i en ljusgul 

träbyggnad om ett plan i östra delen. 

Bostäder: Relativt enhetlig arkitektur, de flesta bostadshusen ser ut som 

arbetarbostäder till bruket, byggda under 1900-talet. Sammanhängande bostadsområde 

med mindre enplanshus i tegel och trä i röda och ljusa färger vända mot gatan och med 

tillhörande mindre trädgårdar. Även en del större tvåplansvillor i trä. Flera låga 

radhuslängor i tegel och trä i ljusa färger (t.ex. ljusblå), vända in mot gemensamma 

grönytor/gårdar. Bebyggelsen är placerad längs ett enhetligt/rätvinkligt gatunät som 

ansluter till bruket, ger planerat intryck. 

 

 Gröna och offentliga rum 

Gröna rum: Gott om grönska. Trädgårdar, dungar, träd och bäckar mellan 

bebyggelsen. Naturen hela tiden nära inpå, mycket skog finns runtomkring. Vatten 

också nära, älven rinner mellan bruket och resten av bebyggelsen. Lekpark i en 

dunge/grönområde i anslutning till bostäder. 

Funktioner: ICA-butik med restaurang och uteservering, Folkets hus och förskola 

ligger i anslutning till varandra och bildar ett tydligt centrum som är placerat innan 

bostäderna, direkt efter bruket. Äldreboende finns österut, i anslutning till skogen. 

Nedlagd kiosk håller på att rivas i centrum. Ordnad busshållplats med cykelställ nära 

landsvägen direkt i entrén till området, innan man kommit över älven och in på orten. 

Mötesplatser/knutpunkter: ICA med restaurang/uteservering. Folkets hus, lokal 

samlingslokal. Lekplats, mötesplats för ortens yngre. Busshållplats, knutpunkt för de 

som pendlar. Bruket och dess parkering, knutpunkt för de arbetande. 
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 Identifikation och känsla 

Särskilt identitetsskapande element: Bruket. Brukets närvaro påtaglig, både genom 

lukt, hörsel och syn. Bruket syns i förgrunden i stort sett vart man än befinner sig. 

Även lukt och dovt ljud från industrin känns och hörs hela tiden.  

Kulturella/historiska landmärken: Lukten från pappersbruket! Pappersbruksbyggnaden 

i sig är ett visuellt landmärke. Krontorps herrgård norrut, mycket gammal historisk 

byggnad.  

Övrigt: Närhet till naturen, skogen. Låg, småskalig bebyggelse med mycket inslag av 

grönska. Förutom ljud från bruket, tystnad. Nedlagd kiosk, några förfallna hus och hål 

i asfalten. 

 

 Trafiknät och gaturum 

Gatunät & gaturum: Enhetligt och rätvinkligt gatunät, ganska långa siktlinjer på vissa 

håll. Flera raka gator som löper i riktning mellan bostäderna och bruket. Gatorna ofta 

breda, på flera ställen finns stora hål i asfalten. Byggnaderna har entréer vända mot 

gaturummen. Belysning längs de flesta gator. 

Trafikslagsseparering: Både cykelbanor, fält och trottoarer på olika ställen samt gator 

där alla trafikslag blandas.  

 

 Övriga observationer 

Bruket präglar hela ortens fysiska utformning. Gatunätet är draget för att förbinda 

bostäderna med bruket och bebyggelsen är placerad längs nätet. Resten av ortens 

byggnader underordnas bruket visuellt, det finns ingen annan byggnad på själva orten 

som sticker ut på samma sätt. 

4.7.2 Ölme 

 Byggnader och arkitektur 

Historiska byggnader: Kyrkan, väster om samhället i kyrkbyn. Gammal, vit stenkyrka 

på en kulle omgiven av jordbrukslandskap. Gästgiveriet, bevarad historisk vit 

träbyggnad norr om kyrkan, intill E18.   

Samlingslokaler: En missionskyrka i ett äldre, rött trähus.  

Handel & service: Förskola finns en röd enplansbyggnad i trä med vita knutar. Ser ut 

att vara yngre än resten av bebyggelsen. Äldreboende finns österut, enplansbyggnader 

i rött och gult trä med vita knutar. 
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Bostäder: Blandad arkitektur. Bostadshusen är nästan uteslutande en- eller 

tvåplansvillor. Längs vissa gator större och glest byggda tvåplansvillor med stora 

trädgårdar, längs andra mindre enplanshus tätare ihop. Bostadshusens entréer är nästan 

alltid vända ut mot gatan. Materialet oftast trä och tegel, många suterränghus. De allra 

flesta hus ser välskötta ut, få förfallna/obebodda hus. Stil och storlek på husen är 

väldigt blandat, ger en känsla av spontant framvuxen bebyggelse. Två mindre 

radhuslängor finns, en våning höga i rött trä.  

 

 Gröna och offentliga rum 

Gröna rum: Mycket gott om grönska. Trädgårdar, dungar, gröna kilar och träd skapar 

rum mellan bebyggelsen i många kvarter. Naturen hela tiden nära inpå, gott om vyer 

ut mot det platta omgivande jordbrukslandskapet. Lekpark i ett grönområde i 

anslutning till en villagata. 

Funktioner: Förskola och äldreboende finns samt idrottsplats med fotbollsplaner, 

lekplats och missionskyrka. I entrén vid E18, dock en bit från själva samhället, ligger 

bensinmack och vägkrog. Sammanhållet centrum saknas, funktionerna ligger utspritt. 

En liten busshållplats finns också. 

Mötesplatser/knutpunkter: Lekplatsen, idrottsplatsen och missionskyrkan är lokala 

mötesplatser. Inget tydligt centrum, den mötesplatsen saknas. Förskolan en knutpunkt 

för hämtning och lämning, placerad i entrén och har cykelväg och större parkering. En 

busshållplats placerad långt in i området, oklart om den fortfarande används. 

 

 Identifikation och känsla 

Särskilt identitetsskapande element: Omgivande jordbrukslandskap, präglar vyerna 

och platsen. Järnvägen löper tätt inpå bostadsbebyggelsen, kan ha varit betydande för 

att samhället har uppkommit just här. Ortens gatunamn anspelar på 

jordbrukstraditionen, t.ex. Lievägen och Slåtthagsvägen. 

Kulturella/historiska landmärken: Kyrkan och gästgiveriet, trots att de ligger utanför 

själva orten är de landmärken för hela bygden. Jordbruket och slätten, ger stort visuellt 

intryck och karaktär. Hög telemast reser sig i förgrunden i vyn över Ölmeslätten, ett 

mer fysiskt landmärke. 

Övrigt: Närhet till naturen, landet. Grönskan överordnad det byggda. Tystnad förutom 

fågelkvitter. Lugn, ro och stillhet. 
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 Trafiknät och gaturum 

Gatunät & gaturum:  

Varierande gatunät, en hel del böjningar. Inget rutnät och få långa utblickar. Väldigt 

mycket skyltning för lekande barn, en del vägskyltning är smutsig, mossig och blekt. 

Belysning finns för det mesta.  

Trafikslagsseparering: Gång- och cykelbana i sträckningar till förskolan och 

lekplatsen, i övrigt blandas trafikslagen.  

 

 Övriga observationer 

Ortens fysiska utformning med homogent utbud av boendeformer (villor) samt 

funktionsutbudet av förskola, lekpark och idrottsplats vittnar om att området är 

anpassat för en viss grupp av människor t.ex. barnfamiljer som vill bo naturnära, i villa 

samt har tillgång till bil. Avsaknaden av arbetsplatser och en del service säger något 

om ortens funktion, som uppenbarligen är att bo.  

4.7.3 Björneborg 

 Byggnader och arkitektur 

Arbetsplatser: Järnverket, stor industri med flera byggnader centralt belägen på orten 

längs ortens genomfartsväg/huvudgata.  

Historiska byggnader: Gott om äldre bevarad bebyggelse bl.a. järnverket. 

Hembygdsgård i rött trä. Folkparken med flera tidstypiska byggnader. Centralt finns 

en allé längs med fyra stora, äldre, röda trähus, ser ut att vara arbetarbostäder med 

tillhörande uthuslänga i rött trä och stengrund. Närmare vattnet finns ytterligare rött 

äldre trähus, PRO-gården. Nära verket ligger herrgården, en äldre ljusgul träbyggnad 

med flyglar. 

Samlingslokaler: Folkets hus ligger längs med huvudgatan, en låg grå funkisbyggnad. 

Folkparken nära verket har flertalet samlingsbyggnader i rött trä, bl.a. en liten scen. 

Idrottshall intill skolan, ser ut att vara något av det som byggts senast på orten. 

Tegelkyrka med speciell utformning i ortens västra entré, ser ut att vara byggd under 

modern tid.   

Handel & service: Förskola inhyst i vit äldre stenbyggnad i södra delen. Matvarubutik 

i en låg ljus tegelbyggnad centralt omgiven av park, grönområden och lamellhus i gult 

och brunt tegel. I bottenvåningarna på några lamellhus finns andra verksamheter 

(frisör, pizzeria och småbutiker). Även äldreboende finns i östra delen.  
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Bostäder: Bostadsbebyggelsen är huvudsakligen småhus. Dock ett antal lamellhus 

kring ortens centrum, om högst fyra våningar. Både villor och radhus, men 

villabebyggelse vanligast. Vanligast är entréer mot gator, vissa lamellhus har entréer 

mot gårdar. Stora äldre trävillor i olika färger med stora trädgårdar på udden i norra 

delen. I andra kvarter ligger villorna tätare och är byggda senare. Byggnader står och 

förfaller/är obebodda på vissa platser, bl.a. ett äldre metodistkapell intill järnvägen. 

 

 Gröna och offentliga rum 

Gröna rum: Gott om tillgång till grönska och vatten, även i centrum. Centralt finns 

park med promenadstråk mitt emot Coop med en lekpark intill och belyst 

promenadstråk med bänkar längs vattnet. Flera fotbollsplaner, bl.a. en vid 

hembygdsgården med trasiga stängsel. En badplats och två lekplatser, en intill Coop 

och en i ett villakvarter intill en skogsdunge. Små dungar och skogsområden mellan 

bebyggelsen skapar gröna kilar och naturen upplevs vara nära hela tiden. 

 

Funktioner: Tydligt centrum kring Coop-butiken, busshållplatsen, parken och 

verksamheterna (pizzerian, frisören och butikerna). Vissa funktioner (skola, 

äldreboende och samlingslokaler t.ex. kyrka och folkpark) är dock utspridda. 

Mötesplatser/knutpunkter: Området kring Coop och butikerna, busshållplatsen, parken 

och lekplatsen bildar ett lokalt centrum. Promenadstråket längs med dammen som 

ligger centralt, intill vattnet och har belysning och bänkar. Folkparken, en plats för 

större evenemang och möten. Folkets hus, hembygdsgården och kyrkan är olika 

samlingsplatser. En knutpunkt vid verket och den stora parkeringen för de som arbetar 

och pendlar, även en stor informationstavla och staty. En knutpunkt i södra delen vid 

skolan och idrottshallen för t.ex. för hämtning och lämning av barn. Busshållplatser 

finns längs huvudvägen samt vid Coop. 

 

 Identifikation och känsla 

Särskilt identitetsskapande element: Verket, fysiskt element som ger mycket starkt 

visuellt intryck, även industriljud är hela tiden påtagligt i de norra och centrala 

delarna. Björnsymbolen på flera olika platser/sammanhang, bl.a. på sten i folkparken, 

skylt på verkets fasad och i namnet på pizzerian. Gatunamn såsom Smedjegatan och 

Hyttgatan knyter an till järnbruksarvet. Bruksmuséum i hembygdsgården, berättar om 

historia och ursprung.  
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Kulturella/historiska landmärken: Speciell kyrka, trots att den inte verkar vara 

jättegammal. Kyrkan är det första mötet med orten västerifrån, ligger lite gömd på en 

kulle omgiven av skog. Mindre vattentorn finns som också är undangömt i grönska. 

Herrgården och omgivningen runt den är ett landmärke (både kulturellt och historisk).  

Övrigt: Närheten till naturen, vattnet och grönskan. Många utblickar över vatten och 

skog ger orten en naturnära karaktär. 

 

 Trafiknät och gaturum 

Gatunät & gaturum: Varierat gatunät. Både rätvinkligt med långa raka gator och 

utblickar och böjningar som ger varierande karaktär. Rätvinkligt och enhetligt gatunät 

främst kring centrum. Ortens genomfartsväg är varierande och slingrar sig fram med 

olika böjningar. Ofta breda gator, och hål i asfalten på flera ställen.  

Trafikslagsseparering: Längs med huvudvägen som löper från väster till öster genom 

orten är trafikslagen separerade, gemensam gång- och cykelbana på ena sidan trottoar 

på den andra.  

 

 Övriga observationer 

Verket och allt som hör därtill (arbetarbostäder, herrgård, museum, staty m.m.) är 

omöjligt att missa. Det sätter en stor prägel på ortens visuella intryck. Järnvägen löper 

genom norra delen och kan ha varit viktig historiskt, men skapar idag en slags barriär 

med bebyggelse på båda sidor. Blandade bostadsformer och tillgång gott serviceutbud 

gör att orten upplevs hyfsat självständig, som en liten stadsdel som har det mesta.  

4.7.4 Nybble 

 Byggnader och arkitektur 

Historiska byggnader: Ett rött äldre trähus som ser förfallet ut, ser ut att ha varit ortens 

skola. Stor herrgård, Värmlands-Säby, strax söder om orten. Lång, mäktig allé från 

orten till gården som är en mycket stor, vit byggnad i sten med två flyglar.  

Samlingslokaler: Bygdegården, ett litet rött enplanshus i trä som ut att vara i gott 

skick.  

Handel & service: Vårdcentral i en två våningar hög tegelbyggnad, sticker ut lite till 

skillnad från resten av bebyggelsen med ett högt tak. ICA-butik i lågt rött trähus med 

vita knutar. Några tegelbyggnader, lamellhus i två våningar, skyltade som Hotell 

Svedjegården men verkar vara någon form av flyktingbostäder. I entrén till orten 
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ligger en vägkrog i en låg, ljus träbyggnad med tillhörande kiosk i ljusblått trä, strax 

efter även en bilverkstad i en ljus träbyggnad.  

Bostäder: Småhusbebyggelse, främst mindre enplansvillor med mindre trädgårdar men 

även en hel del tvåplansvillor med större trädgårdar. Tre radhuslängor, en våning höga 

i tegel och trä i ljusa färger (ljusgrön). Några bostadshus ser obebodda/förfallna ut. 

 

 Gröna och offentliga rum 

Gröna rum: Mycket grönska. Idrottsplats med stora fotbollsplaner och bänkar, 

vindskydd och grillplats. Två lekplatser, en intill den gamla skolan och en intill 

vägkrogen i ortens entré. Flera små dungar och träd mellan bebyggelsen. Skogen och 

jordbrukslandskapet upplevs nära, vyer över landskapet på flera håll, bl.a. från 

bygdegården. Grönstråk framför ”flyktingboendet” i form av belyst gång- och 

cykelbana genom en talldunge. 

Funktioner: Flera funktioner finns, bl.a. ICA-butik som ser prydlig ut och är ombonad 

med planteringar. Även bygdegård, lekparker, idrottsplats, vårdcentral, restaurang, 

glasskiosk, bilverkstad och större iordningställd busshållplats i anslutning till 

riksvägen. Lite otydligt vad som är ortens centrum, kring ICA eller kring vägkrogen 

vid riksvägen.  

Mötesplatser/knutpunkter: Utanför vägkrogen med parkering, lekpark, bänkar, 

busshållplats och restaurang. Även vid ICA-butiken och dess parkering. Idrottsplatsen 

intill en skogsdunge där det ordnats fotbollsplaner, bänkar, grillplats och vindskydd. 

Även bygdegården, lokal samlingslokal. 

 

 Identifikation och känsla 

Särskilt identitetsskapande element: Många utblickar/vyer över öppet slättlandskap 

runtomkring. Första intryck, möts av rörig och risig bilverkstad med skrot 

runtomkring samt av nedlagd, förfallen och öde gammal skolbyggnad. Sedan ett annat 

intryck av bl.a. prydlig ICA-butik, ombonade hus, idrottsplats och bygdegård. 

Kulturella/historiska landmärken: Herrgården och dess omgivningar, jordbruket, 

gårdar och de öppna åkrarna.  

Övrigt: Ljud från riksvägen påtagligt stundtals. Annars tystad och fågelkvitter, vindsus 

i tallarna och en tupp som gol, lugn och ro. Skyltar med grannsamverkan på flera 

platser. 
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 Trafiknät och gaturum 

Gatunät & gaturum: Varierande gaturum med mycket böjningar. Endast en lång, rak 

gata som ger en vid utblick, allén ut mot Värmlands Säby. En del hål i asfalten.  

Trafikslagsseparering: Överallt blandade trafikslag, ingen separering. 

 

 Övriga observationer 

Entrén till orten är lite otydlig och ger dubbla/olika intryck. Första mötet är en vägkrog 

med lekplats och busshållplats intill riksvägen. Detta följs av en rörig bilverkstad och 

nedlagd skola. Sedan kommer en ombonad ICA-butik som en mötesplats/knutpunkt 

med vårdcentralen strax intill och fortsättningsvis en välskött idrottsplats och prydliga 

bostadshus och bygdegård. Har vägkrogen och lekplatsen intill riksvägen någon 

funktion för orten eller är det mer en rastplats för resenärer längs vägen? 

 

4.7.5 Sammanfattning av observationer 

På nästa sida redovisas en egenskapad tabell. Den innehåller en sammanfattning av 

observationerna. Sammanfattningen är uppdelad på de fyra olika orterna samt stödord från de 

olika kategorierna i observationsguiden.  
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 Bäckhammar Ölme Björneborg Nybble 

Våningsantal 

bostäder 

→ 1-2 vån →1-2 vån → 1-4 vån → 1-2 vån 

Bebyggelse-

täthet 

→ varierande mellan 

glest och lite tätare 

→ ofta grönska 

mellan bebyggelsen 

→ glest  

→ mycket grönska 

mellan bebyggelsen 

→ varierande mellan glest 

och lite tätare 

→ ofta grönska mellan 

bebyggelsen 

→ glest 

→ mycket grönska 

emellan bebyggelsen 

Entréutform-

ning 

→ villor mot gatan 

→ radhus mot gårdar 

→ mot gatan → mot gatan 

→lamellhus mot gårdar 

→ mot gatan 

Material → blandat (tegel & 

trä) 

→ blandat (tegel & 

trä) 

> blandat (tegel, trä & 

sten) 

→ blandat (tegel & trä) 

Hustyper → enbart 

småhusbebyggelse 

→ mestadels villor 

→ en del radhus 

→ enbart 

småhusbebyggelse 

→ nästan uteslutande 

villor 

→ några få radhus 

→ blandad bebyggelse 

→ lamellhus, radhus och 

villor 

→ majoritet 

villabebyggelse 

→ enbart 

småhusbebyggelse 

→ nästan uteslutande 

villor 

→ några få radhus 

Tillgång till 

grönska 

→ mycket god 

→ lekplats  

→ närhet naturen, 

vatten och skog 

 

→ mycket god  

→ lekplats och 

idrottsplats 

→ närhet till naturen 

→mycket god  

→ lekplatser, 

fotbollsplaner, badplats, 

park, promenadstråk 

→ närhet till naturen, 

vatten och skog 

→ mycket god  

→ grönstråk, idrottsplats, 

lekplatser, grillplats 

→ närhet till naturen 

Funktioner → tydligt centrum  

→ äldreboende, 

förskola, 

livsmedelsbutik, 

kollektivtrafik och 

samlingslokal 

→ inget tydligt 

centrum  

→ förskola, 

äldreboende, 

idrottsplats och 

samlingslokal 

→ tydligt centrum  

→ livsmedelsbutik, 

förskola, äldreboende, 

samlingslokaler, 

idrottshall, frisör, 

restaurang, butiker, 

kollektivtrafik 

→ otydligt centrum (flera 

centrum)  

→ samlingslokaler, 

idrottsplats, 

livsmedelsbutik, 

flyktingboende, 

vårdcentral, restaurang, 

kiosk, bilverkstad, 

kollektivtrafik 

Mötesplatser/ 

knutpunkter 

→ många  

→ t.ex. centrum, 

lekplatsen och 

busshållplatsen 

→ några  

→ t.ex. lekplatsen och 

idrottsplatsen 

→ många  

→ t.ex. folkparken, 

promenadstråk och 

centrumområdet 

→ många  

→ t.ex. bygdegården, 

idrottsplatsen och utanför 

ICA 

Identitets- 

skapande 

element 

→ bruket: lukt, ljud 

och syn  

→ förfallna hus 

→ nedlagd kiosk 

→ hål i asfalt 

→ skog och vatten 

nära 

→ gatunamn  

→ 
jordbrukslandskapet 

→ järnvägen  

→ naturen nära  

→ tystnad 

→ verket: ljud och syn  

→ björnsymbolen 

→ gatunamn 

→ skog och vatten nära 

→ bruksmuseum 

→ öppet slättlandskap  

→ förfallna hus 

→ rörig entré, skrot och 

ödehus  

→ skyltar med 

grannsamverkan 

→ naturen nära  

→ ljud från riksvägen 

Landmärken → herrgården  

→ lukten från bruket 

→ bruket 

(byggnaden) 

→ kyrkan  

→ telemasten 

→ gästgiveriet 

→ järnvägen 

→ verket (byggnaden)  

→ kyrkan 

→ herrgården  

→ järnvägen 

→ herrgården  

→ riksvägen 

Gatunät → enhetligt & 

rätvinkligt   

→ hål i asfalten 

→ entréer mot gårdar 

och gator 

→ både 

trafikslagsseparerat 

och delat  

→ en del raka gator 

med långa siktlinjer 

→ varierande & böjt  

→ både 

trafikslagsseparerat 

och delat 

→ få långa utblickar 

→ både rätvinkligt & 

enhetligt, varierande & 

böjt 

→ hål i asfalten 

→ både 

trafikslagsseparerat och 

delat 

→ breda gator 

→ varierande & böjt  

→ hål i asfalten 

→ blandning av 

trafikslagen 

Övrigt → bruket präglar 

ortens fysiska 

utformning (gatunät 

och bebyggelse) 

annan bebyggelse 

underordnad bruket 

→ ortens funktion 

som boendeplats 

→ verket sätter prägel på 

ortens fysiska utformning 

→ hyfsat självförsörjande 

ort, har det mesta 

→ järnvägen en barriär 

→ otydlig entré och 

centrum, dubbla intryck 

Tabell 1. Sammanfattning av fältobservationer, författarens tabell.  
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet. Kapitlet är uppdelat utefter uppsatsens tre 

forskningsfrågor och varje ort analyseras enskilt. Den första forskningsfrågan besvaras med 

en kartanalys. Den andra forskningsfrågan besvaras med analys av både kartor och 

observationer medan den tredje forskningsfrågan besvaras enbart med analys av 

observationerna. Den andra och tredje forskningsfrågan besvaras med analys av det empiriska 

materialet i förhållande uppsatsens teoretiska utgångspunkter medan den första 

forskningsfrågan enbart besvaras av den empiriska undersökningen. 

5.1. Historisk utveckling av orternas fysiska utformning  

5.1.1 Bäckhammar 

Enligt den tidigaste kartan (karta 1) fanns i dagens Bäckhammar enbart en trämassefabrik och 

ett fåtal intilliggande byggnader och arbetarbostäder på 1880- och 1890-talet. All bebyggelse 

låg på östra sidan om ån på denna tid. Norr om orten kring Krontorp fanns dock mer 

bebyggelse i form av en herrgård med många omgivande byggnader och flera skolhus. En väg 

som slingrade sig från norr till söder förbi bruket fanns, samt en allé som ledde fram till 

herrgården. Det fanns även en annan väg från bruket och arbetarbostäderna förbi skolan och 

fram till herrgården. Samtliga dessa vägar finns med även på den nyaste kartan (karta 3) och 

har bevarats, precis som herrgården och skolhusen, ca 100 år senare. Mellan 1895-1962 ökade 

ortens bebyggelse betydligt. Flera nya bostadsområden med småhus på östra sidan om verket 

uppfördes, både norr- och söderut. En ny trämassefabrik på den västra sidan om ån uppfördes 

men byggnader på samma plats där det gamla verket låg bevarades. En idrottsplats anlades 

och en ny väg tillkom väster om det nya verket (karta 2). I slutet av 1980-talet hade orten 

vuxit ytterligare med påbyggnad av några nya bostadsgator med småhus österut och ett nytt 

kvarter med radhuslängor. En ny skola och Folkets hus hade uppförts och trämasseindustrin 

hade byggts ut. Två hus intill det gamla verket finns med på alla kartorna och har bevarats 

under nästan 100 års tid. Ortens fysiska bebyggelse har vuxit stadigt under perioden, men 

störst var förändringen mellan 1895 och 1962 då både många bostäder och bruket byggdes ut.  

5.1.2 Ölme 

Enligt den tidigaste kartan (karta 4) bestod Ölme tätort på 1880- och 1890-talet enbart av 

Ölme stationshus, järnvägen och mycket få intilliggande hus. En norrgående väg från 

stationen, vilken ledde fram till en annan vägsträckning från väst till öst, fanns anlagd på 

denna tid. Som går att utläsa ur kartan från 1962 (karta 6) byggdes orten sedan ut med flertalet 

småhus och bl.a. ett badhus. Tågstationen bevarades på samma plats och telemasten söder om 
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järnvägen uppfördes. Den öst-västliga vägsträckan norr om samhället drogs om något, men en 

väg i ungefär samma riktning tillkom. Från 1962 och fram 1989 växte ortens bebyggelse 

ytterligare (karta 8). Ett större antal småhus och flera bostadsgator tillkom samt två 

radshuslängor, en skolbyggnad och idrottsplats. Telemasten bevarades, men inte badhuset. De 

två större vägsträckningarna bevarades i stort sett och finns med på samtliga tre kartor.  

Enligt den tidigaste kartan över Ölme kyrkby (karta 5) fanns på 1880- och 1890-talet en kyrka 

samt skolhus och ett fåtal andra byggnader intill. Järnvägen löpte norr om byn och från 

kyrkan fanns vägar åt öster och väster. På 1960-talet fanns kyrkan kvar på samma plats och 

även skola fanns kvar i byn (karta 7). Några av kyrkans omgivande byggnader hade bevarats, 

men några hade också rivits och några tillkommit. Vägsträckningarna var i stort sett 

desamma, förutom en ny väg norr om kyrkan som förband de två vägarna från kyrkan. I slutet 

av 1980-talet hade inga stora förändringar i byns bebyggelse skett. Skolbyggnaden fanns kvar 

men inte längre med beteckningen skola (karta 9). De vägsträckningar och den 

bebyggelseomfattning som fanns redan 1883-1895 är i stort väldigt lik de vägsträckningar och 

den bebyggelse som finns på platsen 100 år senare. 

5.1.3 Björneborg 

Redan på 1880- och 1890-talen fanns en hel del bebyggelse i Björneborg enligt den tidigaste 

kartan (karta 10). Bruket har ungefär samma placering på samtliga kartor vilket innebär att det 

varit beläget intill bruksdammen på samma plats under åren 1883-1989. Järnvägen finns med 

redan på den tidigaste kartan med ett stickspår fram till bruket och en väg fanns anlagd genom 

samhället från öster till väster. Även denna vägsträckning ser i stort sett likadan ut på samtliga 

kartor. På den tidigaste kartan finns ett stationshus intill järnvägen, ett antal arbetarbostäder 

intill bruksdammen, ett skolhus söder om orten, en herrgård med omkringliggande byggnader 

och allé samt en väg som löpte söderut från ortens centrum, parallellt med allén. Dessa 

vägsträckningar och byggnader finns alla med även i den senaste kartan från 1989 (karta 12), 

och har alltså bevarats drygt 100 år senare. Från 1895 fram till 1960-talet växte orten väldigt 

mycket, framför allt med bostäder öster och söderut (karta 11). Järnverket byggdes ut, folkets 

park och fotbollsplan anlades och en kyrka byggdes i ortens västra entré. Nya bostadsområden 

med gator och småhus tillkom, bl.a. Skogsvik, Karis Äng, Vällingby och Björnbacken, och 

kring centrum byggdes några kvarter med flerfamiljshus. Mellan 1962-1989 byggdes Folkets 

hus, vattentorn, reningsverk och ytterligare ett litet antal bostäder. En badplats, fler stickspår 

till bruket samt fler fotbollsplaner och ishockeybana anlades. Ortens bebyggelse har under de 

undersökta åren vuxit mycket och ett flertal historiska byggnader och vägar har bevarats. 
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5.1.4 Nybble 

Enligt den tidigaste kartan (karta 13) hette samhället Nyböle på 1880-1890-talen och bestod 

av ett fåtal småhus och en skola. En allé sträckte sig från bebyggelsen söderut mot herrgården 

och vägar sträckte sig även öster och västerut från samhället. Orten växte och förändrades en 

hel del fram till 1960-talet, bl.a. tillkom ett flertal småhus, ålderdomshem, kommunalkontor 

och fotbollsplan (karta 14). Dessutom ändrades ortens namn till Nybble. Skolan och 

vägstrukturen bevarades men ett tillskott från denna tid är riksvägen strax öster om samhället. 

I slutet av 1980-talet hade ortens bebyggelse inte vuxit riktigt lika mycket, ett antal nya 

småhus i södra delen hade dock tillkommit (karta 15). Vägstrukturen var oförändrad och 

skolan, äldreboendet och fotbollsplanen bevarades på samma platser. Skolans placering samt 

några vägsträckningar och allén ut mot herrgården är desamma på den tidigaste kartan såväl 

som på den senaste, men utöver det har ortens bebyggelse utvecklats och vuxit under den 

undersökta perioden.   

5.2 Spår av planeringsideal i orternas fysiska utformning 

5.2.1 Bäckhammar 

Enligt observationen består bostadsbebyggelsen i Bäckhammar till stor del av småhus om en 

till två våningar i en kvartersbebyggelse med entréer orienterade mot gaturummet. Enligt 

Larssons stadsbyggnadstypologi ligger detta närmast s.k. gatubebyggelse. Men på orten 

observerades även ett tiotal radhuslängor som är orienterade mot gemensamma gårdar, vilket 

mer liknar vad Larsson kallar gårdsbebyggelse. Dessa två stadsbyggnadstyper har enligt 

Larsson kopplingar till idealet om den halvöppna staden som vill kombinera traditionella 

stadsideal med ideal om grönska, grannskap och starkt lokalsamhälle, såsom 

trädgårdsstadsidealet (1994:12).   

Det svenska trädgårdsstadsidealet uttrycks bl.a. i måttligt tätbebyggda och låga hus i skiftande 

färger och material med tillhörande trädgårdar. Idealet fick fäste i början av 1900-talet i de 

större svenska städerna (Rådberg 1994:9-11) och har enligt Larsson alltså koppling till det 

halvöppna stadsidealet. Bäckhammars småhusbebyggelse byggdes främst mellan perioden 

1895-1962 enligt kartanalysen vilket innebär att bebyggelsen tidsmässigt kan kopplas till den 

epok då trädgårdstankar florerade i Sverige. Dessutom består ortens bebyggelse till största del 

av låga småhus i varierande färger och material med trädgårdar enligt observationen, vilket 

stämmer väl överens med vad som är kännetecknande för idealet. 
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Enligt Larsson (1994:62) kan trädgårdsstadstankar även förbindas med grannskapet och det 

lilla, avgränsade lokalsamhället och anknytas till 1950-talets tankar om grannskapsenheter. 

Detta är intressant med tanke på att kartanalysen visar att orten även växte under 1960-1980-

talen och de inslag av gårdsbebyggelse som finns på orten tillkom under just denna epok. 

Gårdsbebyggelsen förknippas just med det kollektiva och lokala (Larsson 1994:12) och har 

alltså detta gemensamt med grannskapsidealet. Bäckhammar har också ett tydligt centrum och 

separering av olika funktioner såsom bostäder, arbetsplats och service vilket är typiskt för 

funktionalismens och 1950-talets idéer om grannskapsenheter (Ahlberg 1998:53; Rudberg 

1992:64). En tänkbar förklaring kan vara att de tankar om grannskapsideal som florerade i de 

större svenska städerna under 1950-talet spreds senare till Bäckhammar som är en mindre 

tätort belägen utanför storstaden, och därför fick sätta prägel på bebyggelsen på orten först 

under perioden mellan 1962-1989. Att beakta är dock att hela ortens bebyggelse inryms inom 

en s.k. grannskapsenhet, varför det blir svårt att med tydlighet avgöra om grannskapsidealet 

kan urskiljas eller inte. En ort av större storlek hade gett analysen mer kött på benen. 

Möjligheten att ge några absoluta svar om kopplingar mellan ortens utformning och 

grannskapsidealet är därför liten, men kopplingar kan definitivt diskuteras.  

I beskrivningen av Bäckhammar nämns att bruket och bostadsbebyggelsen expanderade under 

1950-talet (Kristinehamns kommun 2006:11-12; Jerkbrant & Särnbratt 1992:196-199) då 

funktionalismens ideal var utbrett i Sverige. Tankarna från denna tid handlade bl.a. om 

ändamålsenlighet och separering av olika funktioner (Ahlberg 1998:49-50; Björk, Nordling & 

Reppen 2008:28-29). Detta är något som jag tycker mig kunna avläsa i Bäckhammars fysiska 

utformning. Gatunätet är i huvudsak brett, rätvinkligt och enhetligt med ett tydligt mål i fokus 

– att förbinda ortens olika funktioner, bostäder och arbetsplats, som är tydligt separerade från 

varandra. Dessutom är trafikslagen separerade på flertalet ställen vilket också är typiskt för 

epoken (Söderqvist 2008:260).  

I Bäckhammars fysiska utformning diskuteras alltså bl.a. spår från grannskapsideal och 

funktionalism, men enligt Larssons metod om stadsbyggnadstyper och stadsideal finns även 

spår från andra ideal, såsom trädgårdsstadstankar, i bebyggelsestrukturen. Detta skapar en viss 

otydlighet och innebär att det inte bara är ett enda dominerande ideal som har fått lämna spår i 

ortens fysiska utformning. Klart står att det finns en blandning av tankar och ideal som har 

färgat den fysiska utformningen av Bäckhammar. Vad som också har uppdagats är att det 

finns svårigheter med att utläsa vissa stadsplaneringsideal på en mindre ort som har en 

begränsad bebyggelse. Att orten är så pass liten till sin storlek försvårar för urskiljandet av 
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vissa stadsplaneringsideal som teoretiskt är baserade på större städer och ger analysen ett visst 

mått av osäkerhet. 

5.2.2 Ölme 

Enligt observationen består Ölme stationssamhälle nästan enbart av småhus om en till två 

våningar med stora trädgårdar och mycket grönska. I vissa fall är husen placerade friliggande, 

men oftast ligger de längs med gatustråk med entréer orienterade mot gator. Bebyggelsen 

hamnar enligt Larssons stadsbyggnadstyplogi närmast gatubebyggelse som ofta kopplas till 

täta eller halvöppna stadsideal (1994:12). Dock medför det stora inslaget av grönska mellan 

husen att idealet om den gröna naturstaden med mindre husgrupper i ett grönt, lantligt 

landskap med småhus på stora tomter (Larsson 1994:63) är det ideal som jag anser närmast 

kan kopplas till ortens fysiska utformning. Detta trots bristen på punktbebyggelse som ofta 

hopkopplas med idealet enligt Larsson (1994:13-14). Vilket stadsideal och vilken 

stadsbyggnadstyp som kan avläsas i Ölme enligt Larssons metod är därför inte helt tydlig. 

Detta kan vara p.g.a. att metoden är utformad för att appliceras på större städer, men också 

vara ett resultat av att verkligheten inte alltid tydligt går att placera in i en konstruerad mall. 

Ölme saknar ett tydligt centrum och består mestadels av en funktion – att bo. Orten ligger inte 

långt ifrån Kristinehamns tätort vilket kan vara förklaringen till att orten har fått funktionen av 

att vara en ”boendeförort” och ett lantligt bostadsområde, strax utanför stadens utbud av 

service och arbetsplatser. Till denna typ av planering kan kopplingar till funktionalistiska 

tankar om att separera olika funktioner i samhället göras (Ahlberg 1998:49-50; Björk, 

Nordling & Reppen 2008:28-29). Dessutom kan stor del av ortens bebyggelseutveckling 

tidsmässigt kopplas till funktionalismens epok under 1960-1980-talen enligt kartanalysen. 

Ortens gatunät är dock varierande och böjt med få långa utblickar vilket ger antydan till en 

annan typ av ideal av mer traditionell karaktär som betonar det konstnärliga och 

känslomässiga, snarare än det funktionella och ändamålsenliga (Hall 1997:118-120). Dessa är 

tankar som bl.a. kännetecknar ett postmodernistiskt ideal. Då orten präglas av ganska låg 

bebyggelsetäthet och enbart en dominerande funktion, saknas dock spår av andra viktiga 

attribut för det postmodernismen, såsom funktionsblandning och tät bebyggelse (Jacobs 

2005:176).  

Den fysiska utformningen av Ölme är alltså svårtolkad och mångtydig, och analysen av vilka 

planeringsideal som kan urskiljas i Ölme tätort har genomgående varit svår att genomföra. En 

anledning är att Larssons teori inte stämt överens med resultatet från observationerna, och 

därför varit svår att tillämpa på fallet. Detta är förstås också ett viktigt resultat – upptäckten att 
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valet av analysmetod inte varit den mest lämpliga för uppgiften. Svårigheten att genomföra 

analysen kan också ha att göra med ortens storlek. Den begränsade tillgången på bebyggelse 

på orten har gjort det svårt att urskilja några tydliga strukturer i ortens fysiska utformning, 

vilket får följden att det blir svårt att försöka förstå vilka planeringsideal som har lämnat spår i 

den fysiska miljön. I Ölme Kyrkby har bebyggelsen inte utvecklats särskilt mycket under den 

undersökta tidsperioden varför en analys av vilka planeringsideal som kan urskiljas där inte 

varit genomförbar.  

5.2.3 Björneborg 

Enligt observationen är bebyggelsen i Björneborg blandad och består av både småhus, 

lamellhus och radhus. Majoriteten består dock av hus om en till två våningar, placerade 

längsmed gatustråk med entréer orienterade mot gaturummet, vilket enligt Larssons 

stadsbyggnadstypologi kopplas till gatubebyggelse (1994:12). Dock har även förekomst av 

gårdsbebyggelse och punktbebyggelse med högre våningsantal, främst kring ortens centrum 

där lamellhus och radhus finns utplacerade med entréer mot gemensamma grönytor och 

gårdar, observerats. Orten har alltså inslag av samtliga tre bebyggelsetyper, med en dominans 

av gatubebyggelse. Detta i kombination med de stora inslagen av grönska på orten bidrar till 

att starkast kopplingar finns till Larssons stadsideal om den halvöppna staden, vilket har 

inslag av olika bebyggelsetyper och kombinerar den traditionella staden med naturstaden 

(1994:13-14).  

Enligt observationen har gatunätet i Björneborg inslag av både rätvinklighet samt böjningar 

och variationer, och trafikslagen både blandas och separeras. Omväxlingen av gatunätets 

utformning på orten gör det svårt att säga något om dess koppling till olika ideal. Orten har ett 

tydligt centrum och en stor blandning av funktioner, och det finns en utspridning av 

funktionerna på orten. Det finns alltså influenser från olika ideal och det är svårt att försöka 

göra tidsmässiga kopplingar till något ideal och urskilja tydliga spår i ortens fysiska struktur. 

Dock innebär ortens spridning och blandning av funktioner, fläckvis täta bebyggelse, 

variation i gatunät och bebyggelse samt stora inslag av historiska byggnader att kopplingar till 

Jane Jacobs tankar om den ideala staden kan göras. Björneborg har enligt Jacobs tankar om 

den goda staden som tät och funktionsblandad med inslag av byggnader av olika ålder och 

skick goda förutsättningar för att uppnå den så viktiga mångfalden i staden (Jacobs 2005:176).   

Enligt kartanalysen och den historiska beskrivningen av Björneborg har ortens 

bebyggelseutveckling och utformning påverkats mycket av brukets utveckling (Wettergren 

1990:62; Jerkbrant & Särnbratt 1992:205-207). Att bruket har varit en mycket stark 
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påverkanskraft på ortens fysiska utformning står klart och säkerligen har detta påverkat i 

större utsträckning än olika stadsplaneringsideal, vilket kan tänkas vara en förklaring till 

varför det är svårt att urskilja spår av sådana i ortens fysiska utformning.  

5.2.4 Nybble 

Bebyggelsen i Nybble har många likheter med bebyggelsen i Ölme. Enligt observationen 

består orten nästan enbart av småhus om en till två våningar med trädgårdar och mycket 

grönska. I vissa fall är husen placerade friliggande, men oftast ligger de längsmed gatustråk 

och har entréer orienterade mot gaturummet. Bebyggelsen ligger alltså enligt Larssons 

stadsbyggnadstyplogi närmast gatubebyggelse som ofta kopplas till täta eller halvöppna 

stadsideal (1994:12). Min egen tolkning blir dock, precis som i fallet med Ölme, att det stora 

inslaget av grönska innebär att idealet om den gröna naturstaden med mindre husgrupper i ett 

grönt, lantligt landskap med småhus på stora tomter (Larsson 1994:63) stämmer väl in på 

ortens fysiska utformning. Detta trots bristen på punktbebyggelse som ofta är kännetecknande 

för idealet enligt Larsson (1994:13-14). Vilket stadsideal och stadsbyggnadstyp som kan 

avläsas i Nybble enligt Larssons metod är därför inte helt tydligt.  

I den fysiska utformningen av Nybble finner jag inga lämningar av funktionalistiska eller 

modernistiska ideal. Observationen visar att gatunätet är utformat böjt och varierande med få 

långa utblickar och genomgående blandade trafikslag. Dessutom präglas orten av en 

blandning av funktioner där både arbetsplatser, service och bostäder finns utspritt på olika 

håll. Detta pekar istället på kopplingar till vad Larsson kallar den romantiska tanketraditionen 

som förknippas med mjuka och känslomässiga perspektiv (1994:12). Stadsplaneringsideal 

som jag tolkar in under denna tanketradition är bl.a. trädgårdsstadsideal, traditionellt 

blandstadsideal eller postmodernistiska planeringsideal. Trädgårdsstadsidealet som 

kännetecknas av trädgårdar, låga hus, måttlig bebyggelsetäthet samt en blandad och 

traditionell utformning av platser och gator (Rådberg 1994:9-11) är kanske det ideal som 

ligger närmast en beskrivning av ortens fysiska utformning. Detta resonemang kan dock inte 

stärkas av en tidsmässig koppling mellan bebyggelseutvecklingen och ett sådant ideal då en 

hel del av ortens bebyggelse kom till under funktionalismens epok enligt kartanalysen. Vissa 

samband mellan ortens fysiska utformning och olika planeringsideal går alltså att hitta men 

även motsägelser finns. En förklaring kan vara att olika planeringsideal helt enkelt inte har 

påverkat den fysiska utformningen av Nybble i någon större utsträckning. En annan förklaring 

kan, precis som tidigare nämnts, vara att den metod som valts utgår från att koppla större 
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städers fysiska utformning till olika stadsplaneringsideal och att analysen därför blir svår att 

genomföra på en ort av Nybbles storlek.  

5.2.5 Sammanfattande jämförelse 

En intressant iakttagelse av ovanstående analys är att det finns vissa likheter i analyserna av 

Ölme och Nybble samt Björneborg och Bäckhammar. Jag vill belysa några av dessa även om 

en jämförelse av orternas fysiska utformning inte varit ett syfte med uppsatsen. Detta kan 

istället ses som ett oväntat resultat och utgöra förslag kring vidare studier på ämnet. 

I Ölme och Nybble, som båda är orter präglade av ett jordbruksarv, finns många likheter i den 

fysiska utformningen. Enligt observationerna består orterna nästan enbart av låg och ganska 

gles bebyggelse av småhus och mycket stora inslag av grönska. Såväl bebyggelsen som 

gatunätet är varierat och ger intrycket av att vara ganska oplanerat eller spontant framvuxet. 

Orternas centrum är inte heller helt tydliga. Dock präglas Ölme i högre grad av en enda 

funktion medan det i Nybble finns flera olika funktioner vilket är en viktig skillnad. Huruvida 

likheterna orterna emellan går att koppla till orternas likartade historiska bakgrund som 

jordbrukssamhällen är inte möjligt att avgöra i denna uppsats, men kan vara ett intressant 

uppslag att studera vidare. 

I Björneborg och Bäckhammar, vilka båda är utpräglade bruksorter, syns också flera likheter i 

den fysiska utformningen. En större blandning av hustyper än i Nybble och Ölme har 

observerats på orterna, samt fler inslag av enhetlighet och rutnät i gatunätets utformning. Båda 

orterna har även tydliga centrum. Däremot finns i Bäckhammar en tydlig separering av ortens 

olika funktioner vilket inte återses i Björneborg som istället har en spridning av funktioner. 

Om likheterna i orternas fysiska utformning går att relatera till orternas historiska likheter som 

bruksorter bedöms inte i denna uppsats, men kan vara ett intressant ämne för vidare studier. 

5.3 Planeringsidealens påverkan på orternas känsla och identitet 

Med utgångspunkt i ovanstående analys då kopplingar diskuteras mellan orternas fysiska 

utformning och olika planeringsideal diskuteras möjliga kopplingar mellan dessa ideal och 

orternas känsla och identitet i denna analys. Genom att peka på några särskilt 

identitetsskapande element, landmärken och symboler i orternas fysiska miljö som under 

mina observationer på orterna trätt fram, analyserar jag även hur den fysiska miljöns 

utformning kan påverka orternas känsla och identitet på olika sätt. Detta bidrar till en 

förståelse av relationen mellan orternas känsla och identitet och den byggda miljön.  
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5.3.1 Bäckhammar 

Först och främst bör diskuteras att Bäckhammar som fysisk plats är präglat av bruket vilket 

kan kopplas till ortens känsla och identitet. Bruket är en avgörande orsak till ortens tillblivelse 

(Kristinehamns kommun 2006:11) och kan därför tillskrivas stort historiskt värde. Enligt bl.a. 

Söderqvist (2005:104) kan en plats historiska byggnader skapa symboler som bidrar till 

skapandet av platsens känsla. Även Larsson och Lynch beskriver att historiskt förankrade 

element i staden ofta har stor påverkan på människans identitet, orientering och medvetande 

(Larsson 1994:55-56; Söderqvist 2008:62). Ett sådant identitetsskapande element anser jag 

bruket vara. Människans upplevelse och känsla av den fysiska platsen bestäms enligt 

Norberg-Schulz av bl.a. platsens byggda form och platsens utseende är det som människan 

omedelbart upplever och minns (1992:34-37). Bruksbyggnaden dominerar ortens entré och 

sätter stor prägel på ortens utseende och upplevelse bl.a. genom såväl synintryck som genom 

lukt och hörsel. Vilken typ av identitet eller platskänsla som bruket bidrar till går dock inte att 

diskutera med stöd av min undersökning, men det kan konstateras att den fysiska 

bruksbyggnaden, alltså platsens locale, även påverkar skapandet av platsens känsla, alltså 

sense of place, i detta fall (Cresswell 2009:1-2).  

De spår av funktionalistiska och modernistiska ideal i den fysiska utformningen av 

Bäckhammar som diskuterats består främst i funktionsseparering och trafiknätets utformning. 

Modernismen och funktionalismen kritiseras för att påverka platsens identitet negativt från 

flera håll, bl.a. anses den modernistiskt byggda miljön göra människan alienerad och separera 

människan från den byggda miljön vilket missgynnar mänskliga möten och skapar splittring i 

samhället och distans mellan människor (Nayak & Jeffrey 2001:219-221; Gehl 2011:45-47; 

Söderlind 1998:9-10). Enligt Jacobs kan funktionsseparering bidra till en minskad variation 

och mångfald som är viktigt för sociala relationer och trygghet (Söderqvist 2008:148-150). 

Denna kritik är dock främst riktad till storstäder vilket måste beaktas och det går därför inte 

att avgöra om kritiken är gällande i fallet med Bäckhammar. Kopplingar fanns även till 

trädgårdsstadsidealet vars själ och identitet sitter i det individuella och traditionella 

utformandet av gator och torg (Rådberg 1994:127). Dock är Bäckhammars gator mer präglade 

av rutnät och något torg i egentlig mening finns inte. Utifrån detta kan idealets påverkan på 

Bäckhammars identitet eller känsla inte diskuteras vidare.  

Enligt Larsson är tydlighet viktigt, en blandning eller mellanting av olika stadsbyggnadstyper 

och ideal bör undvikas för att skapa en starkt identitetsskapande miljö (1994:27-31). Även i 

Söderqvists tolkning av Lynch betonas att en tydlighet i stadens fysiska struktur underlättar 
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för den mentala bild av staden som är viktig för människans identifikation (Söderqvist 

2008:62). Någon tydlighet kan jag inte hitta i Bäckhammars utformning då den präglas av en 

kombination av olika ideal och stadsbyggnadstyper. Tydligt är dock att bebyggelsen har 

utformats med bruket som utgångspunkt. Förutom bruket kan en annan viktig symbol med 

historisk anknytning för ortens identitet även vara herrgården. Enligt observationerna finns 

förfallna hus, en nedlagd kiosk och flera hål i asfalten på orten. Dessa symboler kan 

analyseras ihop med Larssons teori om stadens huvudelement och identitetsskapande. De 

nedlagda och förfallna byggnadernas trasiga fasader kan ge platsen ett avvisande intryck och 

hål i markens beläggning kan ge känslan av gaturummet som otryggt (Larsson 1994:41-44).  

5.3.2 Ölme 

I Ölme diskuteras kopplingar mellan den fysiska utformningen och ideal med traditionella och 

känslomässiga med influenser, men även kopplingar mellan ortens ensidiga funktion som 

boendeplats och funktionalistiska tankar. Kopplingarna är dock osäkra och det är därför svårt 

att diskutera om idealen har påverkat ortens känsla eller identitet. Ortens ensidiga funktionella 

sammansättning kan möjligtvis kopplas till den kritik som funktionalismens 

funktionsseparering har mött. Kritiken riktas mot att städer med liten variation av funktioner 

tenderar att bli otrygga, splittrade, monotona samt sakna mångfald, socialt liv och gemenskap 

(Söderqvist 2008:148-150; Söderlind 1998:23-24).  

I Ölme stationssamhälle finns inte så många historiska byggnader men andra landmärken, 

symboler och element har observerats. Järnvägen är dock en historisk lämning som har betytt 

mycket för ortens uppkomst (Jerkbrant & Särnbratt 1992:41-43) vilken därför kan diskuteras 

som ett fysiskt element som påverkar orten och människans identitet (Larsson 1994:55-56; 

Söderqvist 2008:62). I Kyrkbyn finns Ölme kyrka bevarad sedan mycket länge och utgör en 

historisk byggnad som påverkar skapandet av platsens känsla (Söderqvist 2005:104). Enligt 

bl.a. Larsson (1994:55-56) är element som uttrycker platsbundna funktioner och lokala 

symbolvärden mycket viktiga för människans känsla av identitet. I Ölme har gatorna döpts 

efter platsens historiska funktion av att vara en jordbruksbygd, och gatunamnen kan därför 

utgöra ett slags identitetsskapande symboler. Ortens lokala omgivning som symboliseras av 

grönska, tystnad och vidsträckta vyer av ett jordbrukslandskap, kan utifrån Larssons teori 

även anses vara viktiga lokala symbolvärden som påverkar ortens identitet. 

Precis som i fallet med Bäckhammar är det svårt att urskilja någon tydlig koppling mellan 

ideal, stadsbyggnadstyp och den fysiska utformningen av Ölme. Enligt Larsson är dock en 

sådan tydlighet viktig för att skapa en stark platsidentitet (1994:27-31). Ölmes fysiska struktur 
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ger intryck av att snarare vara spontant framvuxen än medvetet planerad, vilket kan vara på 

grund av att ortens utveckling har påverkats av andra orsaker än planeringsideal, såsom 

järnvägen och jordbruksnäringen (Jerkbrant & Särnbratt 1992:35-39). Detta kan också 

förklara varför olika planeringsideal är så svara att utläsa i ortens fysiska utformning. 

5.3.3 Björneborg 

Björneborgs fysiska utformning kopplas samman med kännetecken från det postindustriella 

stadsidealet. Dock kan ingen tidsmässig förbindelse göras dem emellan och vilka 

planeringsideal som har påverkat ortens fysiska utformning är inte klart. Det är därför inte 

heller möjligt att i denna analys försöka relatera något ideal till ortens känsla och identitet. Att 

ortens bebyggelse har präglats av verkets utveckling är dock tydligt utifrån kartanalysen och 

ortens bakgrundsbeskrivning, och detta kan även ha påverkat skapandet av ortens identitet och 

känsla. Inte heller i Björneborg finns någon tydlighet i vilka stadsideal och 

stadsbyggnadstyper som kan kopplas till den fysiska utformningen enligt Larssons metod. 

Precis som i Bäckhammar är Björneborg en bruksort och på orten finns ett mycket gammalt 

järnverk (Kristinehamns kommun 2006:10). Enligt observationerna dominerar verket den 

fysiska upplevelsen av ortens centrala delar, genom såväl synintryck som hörsel.  Enligt 

Norberg-Schulz utvecklar människan sin identitet bl.a. i förhållande till den fysiska miljöns 

objekt och platsens byggnader uttrycker olika sätt för människan att leva och vara (1980:63-

65).  Verket kan anses vara en sådan byggnad som symboliserar och ett sätt för människan att 

leva. Den kan anses utgöra en slags identitetsskapande symbol då det uttrycker ett historiskt 

arv, och på så sätt även bidra till skapandet av ortens känsla (Söderqvist 2005:104; Larsson 

1994:55-56). Även i fallet med Björneborg kan konstateras att den fysiska byggnaden på 

platsen, locale, påverkar platsens känsla, sense of place (Cresswell 2009:1-2). I Björneborg 

har även ett stort antal andra element som också kan anses vara identitetsskapande i någon 

mening observerats, bl.a. arbetarbostäder, björnsymbol, järnväg, kyrka, herrgård och 

gatunamn. Men att diskutera på vilket sätt alla dessa påverkar ortens identitet och känsla är 

för omfattande för min undersökning.  

5.3.4 Nybble 

I Nybble diskuteras kopplingar mellan ortens fysiska utformning och olika stadsideal 

tillhörande det Larsson kallar den romantiska tanketraditionen, bl.a. trädgårdsstadsidealet. 

Trädgårdsstadsidealet föddes ur tankar om starka, självständiga och jämlika lokalsamhällen 

med individuella, karaktärsfulla och traditionellt utformade platser (Larsson 1994:13-14; 

Rådberg 1994:127). Ortens goda utbud av mötesplatser, varierande utformning av gator samt 
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stora blandning av funktioner kan i detta fall vara resultat av trädgårdsstadsidealets påverkan 

på den fysiska utformningen. Detta bidrar i sådant fall även till skapandet av ortens känsla, 

och den mångfunktionella, småskaliga och traditionella staden anses bl.a. skapa en positiv 

platskänsla av tillhörighet och gemenskap (Thunström 2009:74-75; Bellander 2005:17). Om 

detta stämmer i fallet med Nybble går dock inte att besvara enbart med stöd av min 

undersökning. Enligt observationerna har dock många skyltar med grannsamverkan 

observerats på orten, vilket skulle kunna vara något som ändå stärker denna tes. 

I Nybble har, precis som på de andra orterna, olika landmärken och symboler observerats. 

Den stora herrgården söder om orten har präglat ortens uppkomst och kan därför anses ha ett 

historiskt värde som påverkar ortens känsla (Söderqvist 2005:104).  Dessutom omges orten av 

natur och vidsträckta vyer av ett jordbrukslandskap, vilket kan anses vara viktiga lokala 

symbolvärden för ortens identitet (Larsson 1994:55-59). 

Larsson anser att entréns utformning är avgörande för platsens känsla som integrerad eller 

isolerad (1994:55-56). Entrén till Nybble utgörs av en bilverkstad med skrothögar 

runtomkring och ett öde skolhus. Dessutom har hål i asfalten samt förfallna hus observerats på 

orten. Enligt Norberg-Schulz är platsens byggnader avgörande för platsens känsla och i 

förhållande till den fysiska miljöns objekt utvecklar människan en uppfattning och känsla till 

platsen, som också ligger till grund för människans identitetsskapande (1980:18-22; Ibid:63-

65). En stökig entré samt förfallna hus och trasig markbeläggning kan anses vara särdrag i den 

byggda miljön som bidrar till bildandet av människans uppfattning om platsen som kall och 

avvisande, och därför också påverka platsens identitet i samma riktning. Precis som i de andra 

fallen så går det inte att urskilja någon riktig tydlighet mellan Nybbles fysiska utformning och 

stadsideal samt stadsbyggnadstyp enligt Larssons teori och metod.  
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6. Slutsatser 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning handlade om att jag ville försöka urskilja olika 

stadsplaneringsideal i de fyra orternas fysiska utformning. Denna har dock inte varit helt 

enkelt att ge svar på. På några av orterna kan spår från olika stadsplaneringsideal definitivt 

diskuteras, men det är fortfarande osäkert om stadsplaneringsideal verkligen har varit en 

platsskapande kraft på orterna. En möjlig förklaring till detta är att stadsplaneringsidealen helt 

enkelt inte har påverkat orternas utformning i någon större utsträckning då de är just små 

tätorter, placerade bortom storstaden. Resultatet kan också bero på att den metod jag valt för 

min analys inte varit den mest lämpliga då den utformats för att analysera hur större städer 

påverkats av stadsplaneringsideal. Med detta sagt vill jag påminna om att presentera några 

fullständiga svar kring denna frågeställning aldrig varit syftet med uppsatsen. Syftet har hela 

tiden varit att belysa om och hur olika planeringsideal har påverkat den fysiska utformningen 

av orterna, och en sådan förståelse bidrar min undersökning med. En slutsats som kan dras 

utifrån min studie är att de undersökta orternas fysiska utformning inte på ett tydligt sätt har 

påverkats av olika stadsplaneringsideal. Överraskande pekar analysen istället på influenser 

från andra platsskapande krafter. Orternas historiska arv har i flera fall lyfts fram och 

diskuterats som en påverkanskraft på den fysiska utformningen. Kanske talar detta resultat för 

tesen att stadsplaneringsideal inte har samma kraft på skapandet av mindre tätorters fysiska 

utformning som de har i större städer, utan att det främst är andra faktorer som har fått avgöra 

småorternas fysiska utformning.  

Vad gäller frågeställningen om hur den fysiska utformningen och stadsplaneringsidealens 

materialisering i den byggda miljön kan ha påverkat orternas känsla och identitet, är resultatet 

att detta inte varit möjligt att besvara på ett helt tillfredsställande sätt med min undersökning. 

Dels på grund av att de olika stadsplaneringsidealen inte gått att urskilja i orternas fysiska 

utformning så tydligt som jag kanske hade hoppats på, och dels på grund av att mitt empiriska 

material i detta fall inte varit tillräckligt. För kunna besvara frågeställningen har jag upptäckt 

att en empirisk undersökning av människans upplevelse och känsla av platsen, och inte bara 

av den fysiska miljön, hade varit nödvändig. Analysen visar dock hur vissa symboler och 

element i orternas fysiska miljö är viktiga för att förstå relationen mellan den byggda miljön 

och platsens känsla och identitet, och därför föreslår jag att detta resultat kombineras med 

exempelvis intervjuer av invånare på orterna för att i vidare studier kunna besvara 

frågeställningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Observationsguide 

1. Byggnader och arkitektur 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Byggnadshöjd, material och entreutformning 

- Byggelsetäthet 

- Blandad/enhetlig arkitektur 

- Äldre/historisk bevarad bebyggelse 

- Hystyper (villor, flerfamiljshus etc.) 

- Spontant framvuxen/planerad bebyggelse 

- Bebyggelse anpassad till terräng 

- Gårdsbebyggelse, gatubebyggelse eller punktbebyggelse 

2. Offentliga rum 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Tydligt centrum/utspridning av funktioner 

- Knutpunkter/mötesplatser (torg, hållplatser etc.) 

- Gröna platser/vegetation (gröna kilar, parker, stråk, planteringar)  
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3. Identifikation och känsla 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Särskilt identitetsskapande element (med höga lokala symbolvärden) 

- Kulturella/historiska landmärken  

4. Trafiknät och gaturum 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Gatunätet enhetligt och rätvinkligt/varierande och böjningar 

- Gaturummets utseende (Bredd, sträckningar, böjningar, vida utblickar etc.) 

- Gaturummets förhållande till bebyggelsen (stor/småskaligt, över/underordnat etc.) 

- Trafikslagsseparering  

5. Öppet kommentarsfält 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


