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ABSTRACT 

Ekholm, M. 2018. Varberg, en stadsbild i förändring – En studie om genusmönster i staden. Uppsatser 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

Uppsatsen undersöker vilka förändringar som har skett i stadsplaneringen i en utvald svensk stad under 1970- och 

1980-talen till dagens datum år 2017 ur ett genusperspektiv. Staden som är vald är Varberg, Halland. Studien har 

gjorts genom att undersöka kartor och intervjupersoner som arbetat med stadsplanering i Varberg under 1970- och 

1980-talen, samt personer som arbetar med det idag. Studien är en kvalitativ studie med inriktning på 

ostrukturerade intervjuer. Följande var mina frågeställningar: 

• På vilket sätt har stadsbilden förändrats genom årtiondena i Varberg?  

• Hur har de manliga och kvinnliga rörelsemönster sett ut i Varberg? 

• Vad är de största skillnaderna på dagens översiktsplanering och den från 1978? 

Studien visar att rörelsemönster är ständigt skiftande och att Varberg som stad har blivit större än vad som 

estimerades på 1970-talet. Under 1970-talet var Varberg en industristad, idag kan den snarare benämnas som en 

turiststad, där turismen har ett starkt fäste och är en stor del av näringslivet. Fler kvinnor har välkomnats in i 

planeringsrummet och staden har ett annat fokus på utveckling idag. Framförallt för mål mer konkretiserad, skola 

och utbildning har större plats i översiktsplanering. Det manliga och kvinnliga rörelsemönstret har skilt sig åt, då 

industrin funnits i nord och skolor, vård och affärer i söder. Staden har utvecklats för att bibehålla en stadskärna 

och inte utlokalisera detaljhandel och därmed öppna upp för att oavsett vem du är ska ha nära till centrum. 
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1 INLEDNING 

Sverige har förändrats under de senaste årtiondena när det kommer till kvinnors inflytande samt 

hur vardagslivet för en typiskt svensk ser ut. Kvinnan har gått ifrån normen hemmafru till 

karriärkvinnan och mannen har börjat gå ifrån normen familjeförsörjaren till en mer aktiv del 

av dagliga hemmaaktiviteter. De har skett förändringar i våra levnadsmönster och beteenden 

vilket har bidragit till att även stadsplaneringen har förändrats. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 

104) Detta ger en intressant grund till vidare studier, att titta närmare på hur Sverige har 

utvecklats och om de går att se genusmönster i den. 

Uppsatsen behandlar Varbergs stadsplanering och hur det går att se genusmönster i den, 

hur genus och de feministiska vindarna i omvärlden påverkat en svensk stad på västkusten under 

1900-talet slut, och vad det har det lett till för visuella förändringar i just stadsplanering. Studera 

hur besluten som togs förr påverkar stadsplaneringen idag. Vikten kommer ligga på 

rörelsemönster och analys av kartor. Vart skolorna ligger i förhållande till typiskt manliga och 

kvinnliga arbetsplatser, vad säger deras positioner från ett genusperspektiv och hur deras 

positioner förändras under årtiondena Mycket kan förändras i en stad som sakta växt fram under 

århundraden. För att göra denna undersökning har tre intervjuer gjorts och då framför allt med 

Jörgen Ehn som har varit stadsarkitekt och kommundirektör i Varberg. Även tjänstemän som 

arbetar med stadsplanering och landskapsarkitektur vid Varbergs kommun idag har intervjuats. 

En annan intressant faktor som undersökts är hur Varberg växt fram som stad och vilka 

förändringar som skett under årens gång. Går det att undersöka om det finns betydande 

rörelsemönster och hur dessa förändras med tiden. Analys av en stad ur ett genusperspektiv ger 

en möjlighet till förståelse om den är jämlik i sin utformning eller om den privilegier vissa mer 

än andra, och beror det på, om så skulle vara fallet, på genus eller andra klassfrågor (Forsberg, 

2003). Kan dagens stadsplanerare lära från det som varit och kan de utveckla redan existerande 

byggnader och strukturer för att kunna bryta olika sociala konstruktioner och göra Varberg mer 

jämlikt i sin planering? 

Vikten av att förstå stadsutveckling utifrån genus, kan ge en inblick av tankemönster för 

framtiden men även för att förstå hur vi, vart vi än är, blir påverkade av yttre omständigheter 

och sociala konstruktioner. Förståelse inger en bättre möjlighet att bryta de sociala 

konstruktioner som byggts upp och bryta ner strukturer för att försöka uppnå ett jämlikare 

samhälle. 

  



  

 

5 

 

2 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar som har skett i stadsplaneringen 

i en utvald svensk stad under 1970- och 1980-talen till år 2017 ur ett genusperspektiv. Studien 

har undersökt hur de manliga och kvinnliga rörelsemönstren kan tänkas sett ut för 40 år sedan. 

Med hjälp av den informationen kommer en jämförelse göras med hur det ser ut idag och hur 

dåtidens beslut påverkar dagens stadsutveckling.  

Jag vill undersöka detta för att få en inblick i hur stadsbilden har förändrats och om det går 

att se genus i platser. Kortfattat är syftet att undersöka hur de sociala konstruktionerna påverkar 

beslut när en stad planeras, både medvetet och omedvetet. 

  

3 FRÅGESTÄLLNING 

• På vilket sätt har stadsbilden förändrats genom årtiondena i Varberg?  

• Hur har de manliga och kvinnliga rörelsemönster sett ut i Varberg? 

• Vad är de största skillnaderna på dagens översiktsplanering och den från 1978? 

 

4 TEORI 

För att kunna analysera stadsplanering ur ett genusperspektiv har jag först förklarat vad genus 

är, vad genussystem innebär samt vad stadsplanering innefattar med översikts- och detaljplaner. 

Efter det har jag med hjälp av dessa teorier kunnat applicerat det på stadsplanering. För att få 

förståelse över hur detta kan styras av staten har jag även tagit med några viktiga lagar och 

förordningar. Detta behövs för att kunna förstå vad kommunerna har för ansvar. 

 

4.1 Genus 

Enligt Nationalencyklopedin betyder genus ”begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön ” 

(Nationalencyklopedin, 2015). Genus används för att kunna tala hur vi människor har talat och 

talar om kön. (Hirdman, 2001, p. 16)  Kön och genus är två olika saker. Kön är kopplat till det 

biologiska skillnader människor emellan, medan genus är kopplat och baserat till våra 

föreställningar. Med andra ord sociala konstruktioner samhället har konstruerat. (Jalakas & 

Larsson, 2014, p. 49) Synen på kön och genus förändras hela tiden i samband med att samhället 

och kulturen förändras. Det är viktigt att komma ihåg att det som var manligt respektive 

kvinnligt för 100 år sedan inte måste vara det samma i dagens samhälle. (Jalakas & Larsson, 

2014, p. 51) 

 

4.2 Genuskontrakt och genussystem 

En människas uppväxt, drömmar, kultur och alla de intryck hon upplever resulterar i vad som 

kallas lokalt köns- eller genuskontrakt. Hur rummet uppfattas för en människa påverkar hur 

kontraktet utformas. Genuskontrakt är en pågående process, de förändras och återskapas genom 

handlingar och nya intryck. En människa kan förändra sitt kontrakt och platsen hon är på genom 

att medvetet handla emot det som förväntas av henne. (Forsberg, 2000, p. 388) 

Det genuskontrakt framförallt förklara är det osynliga avtal som finns mellan man och 

kvinna, vem ska förföra vem i kärlek, vilka ord som kvinnan eller mannen får använda och hur 
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dessa ska användas, vem ska ha vilka kläder, hur håret ska se ut etcetera. Genuskontrakten finns 

i alla kulturer och det ärvs genom generationer, mamma lär dotter, pappa lär son och så fortsätter 

det. (Hirdman, 1988, p. 54) 

Genom kontraktet kan vi utläsa mycket om den platsen människan lever på. Var finns 

makten, vad jobbar kvinnor med och vad jobbar män med i rummet? Det finns inget ”normalt” 

könskontrakt utan alla är olika utifrån intryck och miljö. (Forsberg, 2000, p. 389) Genom att 

undersöka genuskontrakten går det att få en bättre bild av de rörelsemönster som kan ha 

existerat och även sammanhangen och relationerna i rummet. Eftersom samhället är 

föränderlig, är även genuskontrakten föränderliga och kan på det sättet skapas och återskapas. 

(Jalakas & Larsson, 2014, p. 104) 

I begreppet genus argumenterar Yvonne Hirdman (1988) för att det finns drag för 

systemstruktur, som en dynamisk struktur. Hirdman menar på detta eftersom att genus handlar 

om fenomen, föreställningar och förväntningar i samspel ger upphov till regelbundenhet och 

mönster. Därmed finns det utrymme för att definiera genussystem. För att förstå det närmare 

finns genussystemets två logiker, vilka är de två bärande pelarna för definitionen. 

1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed 

utgör det normen för det normala och det allmängiltiga. 

 (Hirdman, 1988, p. 51 ff) 

Genom dessa två logiker kan vi förstå och analysera den kvinnliga underordningen i samhället. 

Mönstret är att män är överordnade, toppchefer, och kvinnor underordnade, mellanchefer. 

(Jalakas & Larsson, 2014, p. 53) Genussystemets meningsskapande och maktformande finns 

på flera nivåer i vårt samhälle. Från den kulturella överlagringen, tankefigurernas makt som 

sedan konkretiseras på den sociala integrationsnivån för att till slut påverkar individen. Dessa 

olika nivåer är tolkade utifrån Jürgen Habermas reproduktionsprocesser argumenterar Hirdman. 

Dessa tre nivåer med ”översättning” till genussystemets förklaring är: 

1. Kulturell överlagring; tankefigurer som exempelvis Aristoteliska genusfigurerna 

2. Social integration; intuitioner, artefakter, arbetsdelning mellan könen 

3. Socialisering; direkt inlärning exempelvis inte ska du gråta som pojke.  

(Hirdman, 1988, p. 51 ff) 

Det är viktigt att poängtera att kvinnor är med och hjälper till att skapa dessa processer som är 

maktformade och meningsskapande. (Hirdman, 1988, p. 51 ff) Då det finns en mental bild av 

”kvinnlighet” som är en tankekonstruktion. Denna tankekonstruktion präglar tankar utan att 

tänkaren är medveten om detta. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 61).  

Dock har Hirdman fått kritik för sin teori. Britt-Marie Thurén har förslagit en utveckling 

av genussystemsbegreppet och vill införa tre begrepp som gör det enklare att jämföra de olika 

genussystemen med varandra. Dessa tre är: styrka, räckvidd och hierarki. I styrka menar 

Thurén, enligt Gemzöe, att det varierar i samhället hur viktigt genus är, exempelvis kan den 

äldre generationen tycka att det är ovant att se en ung man byta blöja på sin bebis, medan för 

den unga mannen är det en självklarhet. Med det menar Thurén att styrkan i hur genusbestämd 

sysslan är i exemplet har minskat. Räckvidd är vad som omfattas av genusuppdelning. Vissa 
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aktiviteter anses fortfarande var manligt eller kvinnligt betingade medan andra anses 

könsneutrala, exempelvis skogspromenader. Sista är hierarki, då det går att beskriva att det även 

finns en ojämlikhet mellan olika genuskategorier. Gemzöe tar upp exempel om att löneskillnad 

mellan könen finns i alla länder, men att den är olika stor i olika länder. (Gemzöe, 2002, p. 94f) 

Hirdmans (1988) teori om genussystem är en viktig del av studien för att kunna utröna och 

bestämma vad som ska räknas in som ”manligt” och ”kvinnligt”. 

 

4.3 Hur syns genus i platser? 

Platser är allt från den mänskliga kroppen till globala ekonomiska strukturer. Varje individ 

skapar sig en platsidentitet som baseras på den miljö personer lever i, men även av den 

nationella, lokala och historiska miljön. Precis som genus är även platser sociala konstruktioner. 

Dessa sociala konstruktioner utformas efter globala samt lokala processer. Det är viktigt att 

undersöka de rumsliga relationerna likväl som de rumsliga sammanhangen. (Forsberg, 2003, 

pp. 27, 60f)  I denna uppsats kommer platser vara det fysiska rum som vi befinner oss i och de 

fysiska platser vi besöker under en typisk dag. Och det är dessa som jag har undersökt. 

Dagens planeringsarbete är vanligtvis baserat på vad som anses lämpligt för kvinnor 

respektive män att göra. Även i det fall som könsneutralitet ska uppnås, som exempelvis 

översiktsplanering. Detta har med makt och normer att göra. Könsneutralitet kan nästan alltid 

ses som egentlig könsblindhet. Med det menas att det finns en risk för att ignorera det faktum 

att män och kvinnor har olika erfarenheter och fortfarande i stor utsträckning lever skilda liv. 

(Jalakas & Larsson, 2014, pp. 51-52)  

En översiktsplanering ska vägleda hur beslut av mark- och vattenområden ska användas. 

Den berör hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, var de får bygga samt om det är 

områden som har kulturhistoriska arv och därmed ska hanteras på ett särskilt sätt. (Boverket, 

2017, p. Översiktsplanering) Detaljplanering däremot hanterar vad som får och inte får göras 

inom specifika områden (Boverket, 2017, p. Detaljplanering). I översikts- och detaljplaneringen 

blir Hirdmans principer av isärhållande och över- och underordning underförstådda, trots att 

översiktsplaneringen ska verka könsneutralt. Detta medför att det etablerade synsättet 

vidmakthålls, genom så kallad diffus diskursiv makt. (Jalakas & Larsson, 2014, pp. 61-63) 

Diffus diskursiv makt förklaras genom att den formas genom vårt sätt att tala, skriva och 

skapa oss föreställningar. Genom detta skapas det ”normalas” kraft och blir där med mallen 

som vi anpassar oss till. Ofta beskrivs den som den manliga normen. (Jalakas & Larsson, 2014, 

p. 54) Det leder i sin tur att ”traditionella” kvinnliga erfarenheter och rum inte synliggörs och 

inte behandlas, erfarenheterna utesluts och nedvärderas. (Jalakas & Larsson, 2014, pp. 61-63) 

Hierarkiskt tänkande är kärnan i planeringens underordning, vilket bidrar till att planeringen i 

stor utsträckning har försummat sina möjligheter att bidra till jämställdhet. (Jalakas & Larsson, 

2014, p. 79) 
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Hirdman diskuterar i sin artikel om reproduktion och produktion, detta har Jalakas och Larsson 

utvecklat i sin bok för att kunna applicera det på stadsplanering. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 

81) 

Figur 1 Modell  över Reproduktion vs Produktion kan kopplas till manligt och kvinnligt (Jalakas & Larsson, 2014, p. 81) 

 

Social reproduktion är en term som innefattar obetalt arbetet, exempelvis hushållsarbete, vård 

och omsorg, omtanke och kärlek till anhöriga. Den traditionella rollen är att kvinna ska ta hand 

om sin omgivning. Social produktion är ofta kopplat till det privata i stadsplanering. Det 

offentliga i stadsplanering är däremot ofta kopplat till produktion och innefattar istället 

lönearbete, varor och tjänster, det som ofta anses som mäns traditionella område. (Jalakas & 

Larsson, 2014, pp. 48, 64) Det som är viktigt att ha i åtanke är att dessa utryck inte slår fast hur 

kvinnor och mäns ska leva sina liv, utan är ett sätt att kunna arbeta ur en genusvinkel och på 

det sättet belysa och ifrågasätt oss själva inför vår omgivning. Det skapar en förståelse för hur 

genus skapas och återskapas i samhället. (Nationella sekretariat för genusforskning, 2017) 

Privata rummet har under det senaste århundradet kopplats till kvinnan medan det 

offentliga rummet kopplas till mannen. Det har påverkat hur vi utvecklar och vilka som har 

utvecklat staden. Exempelvis utvecklades varuhus för hundra år sedan för att kvinnan skulle ha 

möjlighet att kunna gå flera ärende på samma gång utan att vistas i det offentliga rummet. 

Genom varhushandel kunde kvinnor få del i det offentliga rummet, men ändå vara i det privat 

sfären som ansåg mest lämplig för kvinnan. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 19) Därmed förstås 

Jalakas och Larsson modell att traditionella kvinnliga områden kopplas till detaljplanering 

medan de traditionellt manliga områdena kopplas till översiktsplanen. Detta bidrar till att, som 

nämnt, kvinnliga åsikter osynliggörs men skapar även problem i detaljplanen där männens 

erfarenheter kan bortse i enstaka fall. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 63) 

Social välfärd är de delar som rör vård och omsorg. Medan ekonomi och tjänster rör just 

ekonomi och tjänster, så som olika produkter och sådant som ger ekonomiskvinning. (Jalakas 



  

 

9 

 

& Larsson, 2014, p. 48). Vardagslivsperspektivet rör både kvinna som man, då det är hur vi 

lever vår vardag. Vardagen kan se olika ut, men vi har alla en vardag där vi använder oss av 

staden och påverkas på så vis av planeringen. Det kan förklaras som den sammanfogande 

länken och sambandet mellan social reproduktion och produktion. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 

80f) 

 

4.4 Genusperspektivet inom kulturgeografin  

Genusperspektivet inom kulturgeografin innebär att försöka undersöka och problematisera 

uppdelningen mellan produktion och reproduktion. Exempelvis industri och mänsklig 

fortplantning, fostran och vård, vilket även kan ses som uppdelningen av det offentliga och det 

privata. (Forsberg, 2003, p. 15)  På detta sätt går det att en analysera hur dessa sociala kön och 

dess uppdelning är rumsligt utformade samt hur och på vilket sätt som de visar sig.  

Ett geografiskt perspektiv kan hjälpa till med förståelse för hur våra olika genusrelationer 

skapas och hur dessa även är kopplade till olika typer av makt. Detta kan även hjälpa oss att 

förstå hur olika platser kan vara länkade till andra och på det sättet skapa nätverk som kan 

sträcka sig globalt. (Forsberg, 2003, p. 17)  Shirely Ardener kopplade ihop könsskillnader med 

rumsskillnader enligt Forsberg (2003), alltså att olika rum får olika genusstämplar och social 

ordning och att denna uppdelning påverkar vår könsidentitet. (Forsberg, 2003, p. 18) 

 

4.5 Stadsplanering 

Stadsplanering innebär ”ursprungligen fastläggande av gränslinjer mellan byggnadskvarter och 

gator m.m. i en stad för att långsiktigt ordna bebyggelsen och undvika konflikter.” 

(Nationalencyklopedin, 2015). Med andra ord betyder stadsplanering bestämmelser över hur en 

stad ska se ut och vilka byggnader som ska finnas var och med vilken funktion.  

Stadsplanering ger stora konsekvenser för hur vi lever våra liv då det kan ses som en 

speciell maktutövning. Därför är det viktigt att undersöka var makten ligger och hur städers 

utformning påverkar varje individs vardagliga liv och hur isärhållande av det offentliga och 

privata har för sorts konsekvenser. (Forsberg, 2003, p. 54) 

Inom kulturgeografi går det att studera stadsplanering ur tre olika förklaringsmodeller: 

1. Rationalistiska/ekonomiska 

2. Sociala/kulturella 

3. Geografiska/fysiska 

Det som är intressant för den här studien är framförallt geografiska/fysiska och 

sociala/kulturella. (Nyström, 2003, p. 100) . Det sociala/kulturella utgår från människor 

beslutfattande, den utgår från tanken att människan är en social och kulturell varelse. 

Geografiska/fysiska utgår från strukturers betydelse för lokalisering av verksamheter, modellen 

sträcker sig för såväl naturgeografiska såsom samhällsorganisatoriska och kommunikatoriska 

förhållande. (Nyström & Tonell, 2012, p. 112) 

 

4.6 Lagar och förordningar 

Den nya Plan- och bygglagen, PBL, kom år 1987 och gav ett ökat ansvar till den enskilda 

kommunen över den egna lokala miljön. Innan PBL var det markägarna som var sakägare och 

som hade rätten att få information, avge synpunkter och överklaga beslut. (Lundkvist, 1998, p. 
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24f)  I propositionen för den reviderade PBL används ordet privat 29 gånger, offentligt 66 

gånger, produktion 35 gånger samt reproduktion noll gånger. En tanke med PBL är att få in 

jämlikhetstänkande i planeringen, men med föregående redovisade siffror kan vi se att själva 

propositionen till lagen har en sned fördelning av genus med tidigare redovisade teorier. 

(Jalakas & Larsson, 2014, p. 64). 

 

5 METOD 

Staden som kommer undersökas är Varberg i Halland. Valet av stad beror på min personliga 

koppling till staden, vilket bidrar till möjligheten att intervjua en intressant person som varit 

anställd på stadsbyggnadskontoret under 1970-talet och kontakter till de som arbetar där idag. 

Dessutom är Varberg en medelstor stad som bidrar till att undersökningen inte behöver 

begränsas till vissa stadsdelar, Varberg har också ett tydligt centrum att utgå ifrån. Därmed är 

staden som studieobjekt välfungerade för den studieomfattning denna uppsats har på 15 

högskolepoäng.  

För att besvara mina frågor har jag huvudsakligen analyserat kartor och utfört interjuver. 

Studien är en kvalitativ studie med inriktning på ostrukturerade intervjuer. (Halvorsen, 1992, 

p. 85)  Anledningen till att jag har valt att göra en kvalitativ studie beror på den frågeställning 

jag vill besvara och jag anser att den kan besvaras på bästa sätt med hjälp av en kvalitativ studie. 

 

5.1 Rörelsemönster  

För att kunna undersöka genus i platser behöver rörelsemönster även undersökas. Hur rör sig 

individer i en stad? Vad finns på vägen till jobbet? Vart ligger mataffären i förhållande till 

hemmet? Män och kvinnors rörelsemönster skiljer sig åt och det skiljer sig även åt kring hur 

deras uppfattningar är gällande sitt eget rörelsemönster. Genom att undersöka rörelsemönster 

kan strukturer och sociala konstruktioner tydligare framstå och öka förståelse för samhället och 

hur det fungerade. Vid undersökning av rörelsemönster kommer det även krävas analys av 

kartor för att kunna identifiera vart olika byggnader ligger i förhållande till andra och på detta 

sätt kunna rita upp det olika rörelsemönster som kan ha existerat. (Jalakas & Larsson, 2014, p. 

48)  

För att kunna göra detta har jag antagit hur rörelsemönster kan tänkas sett ut under de 

undersökta tidsepokerna. Detta har jag gjort genom att använda mig av Hirdmans teorier 

tillsammans med Jakarta och Larsson, som presenteras i kapitel 4.2 samt 4.3. Jag har alltså 

tolkat och använt mig av kvinnors respektive mäns traditionella områden. 

 

5.2 Samla in och analysera kartmaterial 

Det kartmaterial som är aktuellt för denna studie är olika arbetskartor och översiktsplaner över 

delar av Varbergs stad. Insamling av kartmaterial har skett i samråd med intervjupersoner och 

andra kontakter på Varbergs kommun. Detta på grund av att kunna få den bästa hjälp angående 

vilka kartor som är aktuella och som jag kunde få ut mest information av. Kartorna har 

analyserats efter bestämda kategorier och förändringsmönster för att på det sätt kunna analysera 

rörelsemönster och förändringar som skett över tid. Dessa har varit de olika områden diskutera 

i Jakalas & Larssons (2014) modell presenterad i avsnitt 4.3. Detta gjordes genom att visuellt 

beskåda kartor från olika årtionden. 
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I analysen av kartmaterial ingår även analys av översiktsplaner från åren 1978 samt 2010. 

Dessa två har jämförts för att kunna analysera kommunens fokus och hur detta har ändrats 

genom åren. Eftersom översiktplanerena täcker Varberg som stad kommer bara dessa att 

analyseras. Detta då detaljplaner går ner i detalj på kvarter och jag har inte valt ut några 

specifika kvarter att studera i detalj och därmed blir inte detaljplanen av intresse i denna studie. 

Detta val har gjorts då att gå ner i detalj skulle kräva för mycket tid. 

 

5.3 Urval intervjupersoner och intervjumetod 

Urvalet av intervjupersoner sker genom att granska vilka som kan vara av intresse för studien. 

Först och främst har en intervju genomförts med Jörgen Ehn som har varit stadsarkitekt och 

kommundirektör i Varberg under de olika årtiondena 1970 och 1980. Därmed är det även av 

intresse att intervjua personer som idag arbetar på Stadsbyggnadskontoret idag. Där har 

interjuver genomförts med Maria Söderberg, stadsarkitekt vid Varbergs kommun, om hur 

stadsplaneringen i Varberg fungerar idag, samt med landskapsarkitekten Karin Sjödin. Dessa 

två arbetar med olika frågor av intresse, då arbetsfördelningen ser lite annorlunda ut idag 

jämfört med när Jörgen Ehn arbetade i Varbergs Kommun. 

Den intervjumetod som används är ostrukturerad intervjumetod. Denna metod går ut på 

att ha mer av ett samtal med intervjupersonen och att försöka styra intervjun så lite som möjligt. 

(Halvorsen, 1992, p. 85) Detta medför att respondenten kan tänka fritt och inte tvingas in i ett 

bestämt tankemönster. (Halvorsen, 1992, p. 86)  

En nackdel med denna typ av metod är att det tar tid, men även att det kan bli väldigt 

subjektiv och risk för bias är stor. En annan nackdel är att det kan vara svårt att analysera svaren 

från intervjun och att frågor innan kan vara svåra att formulera. Detta beror på att intervjuaren 

vill att respondenten ska tänka fritt men samtidigt få svar på det som en behöver veta. (Bell, 

1993, p. 158) 

Frågorna behöver utformas så att det inte är några ledande frågor och inga värderande 

frågor. Frågornas ordning är även väldigt viktigt för att inge förtroende hos respondenten. (Bell, 

1993, p. 159) Även om intervjun ska vara mer som ett samtal kommer det krävas en del frågor 

som säkerställer att jag får veta saker som jag är i behov av att få svar på. 

 

5.4 Fältstudie 

För att få en bättre förståelse av Varberg som stad har även en fältstudie utförts. Helt enkelt har 

jag gått runt och sett vart byggnader ligger och vad dessa har haft för funktion genom 

årtiondena. Att engagera dagens Varbergare behövdes inte då denna studie görs med ett 

historiskt perspektiv. (Phillips & Johns, 2012, p. 171) 

 

5.5 Analysera interjuver 

Den mest tidskrävande delen var att analysera de interjuver som genomförts. Eftersom att jag 

var intresserad av helheten av intervjuerna är min textanalys framförallt bestående av 

helhetsanalys. Detta är en analysform där materialet noggrant granskas för att sedan välja ut 

olika citat och situationer som illustrerar huvudintrycken. (Halvorsen, 1992, p. 131) En nackdel 

med denna form av analys är att det kan vara väldigt svårt att få med allt om miljö, 

beslutsprocesser och att det blir väldigt personligt. Det blir intervjuarens uppfattning som 
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reflekteras i analysen. En fördel är att det ger möjlighet att få in alla intryck och inte missa olika 

delar, samt att det ger möjlighet till att bilda sig ett begrepp och olika aspekter om olika sociala 

fenomen. Detta är nödvändigt för att kunna göra en kvalitativ studie. (Halvorsen, 1992, p. 132) 

 

6 BAKGRUND 

6.1 Stadsplanering i Sveriges kommuner 

Stadsplanering är en av grundpelarna för varje kommun. Det är den som styr vart och hur olika 

byggnader, parker och vägar ska uppföras i kommunen. För att kunna utnyttja de resurser och 

mark som finns i en kommun behövs långsiktig planering. Stadsplanering handlar om planering 

av den mark som finns tillgänglig. Enkelt förklarat innebär det att planera hur en stad ska se ut 

med gator och byggnader i framtiden och vilka olika åtgärder som behöver göras för att 

målbilder för staden och kommunen ska uppfyllas. (Nyström, 2003, p. 50 ff)  Hur kommunen 

ska utforma sina stadsplaner styrs av riksintressen och samordning av regionala beslut samt av 

mål framtagna av kommunens egna fullmäktige. Med hjälp av dessa skapar kommunerna en 

översiktsplan. (Nyström, 2003, p. 57)  Det som ser till att målen konkretiseras i en översiktsplan 

är tjänstemän som jobbar på de olika nämnderna. I vissa fall, för större projekt, kan även det 

utnämnas speciella arbetsgrupper som jobbar enbart med översiktsplanen för det specifika 

projektet (Nyström, 2003, p. 64). 

Det underlag som används för att kunna utforma en översiktsplan är olika typer av 

utredningar som kommunerna tar hjälp av. Exempelvis prognoser, konsekvensanalyser, 

scenarier och simuleringar, inventeringar och risk- och känslighetsanalyser. (Nyström, 2003, p. 

61)  För att sedan kunna gå ner på närmare detaljer skapas även detaljplaner som styr hur mark 

och vatten ska användas inom kommunen. Den styr även hur det ska bebyggas och gäller för 

ett vist antal kvarter. Kommunens invånare kan alltså från detaljplanen få reda på vad som får 

och inte får göras, när det kommer till bebyggelse, inom det gällande området. (Boverket, 2017) 

 

6.2 Städer i Sverige 

Under stormaktstiden var idealet för planering av städer hämtat från antiken, men även präglat 

av den krigsföring som pågick i Norden. Därför var det vanligt att en fästning byggdes runt 

staden, och att staden byggdes med rätvinkliga gator och kvarter som var kvadratiska eller 

rektangulära. Gatan som element blev även viktigare i stadsbilen än tidigare. Torg och andra 

öppna platser skapades genom att lämna kvarter öppna. Att bygga i slutningar var inget som 

gjordes utan dessa områden lämnades också öppna. Utbyggnaden av staden skedde genom att 

de befintliga gatorna förlängdes. Närmast torgen fanns det handelsgårdar och 

ämbetsmangårdar. Hantverkares gårdar låg lite längre ut i staden och ännu längre bort bodde 

övriga befolkningen, vilka huvudsakligen bestod av bönder. (Åström, 1993, p. 18)  

Under industrialismen gjorde järnvägen intåg vilket öppnade upp för nya sätt att skicka 

varor och för människor att transportera sig. Under industrialismen blev det även fler fabriker 

och dessa lades ofta precis i utkanten till staden. När staden växte hamnade industrierna i staden 

i och med urbaniseringen som följde. Urbaniseringen skapade även fler hyreshus i städerna och 

i botten på hyreshusen huserade hantverkare. Under denna tid fick även veckotorghandlen ökad 

betydelse, och folkskolor, läroverk och sjukhus blev också nya viktiga komponenter i 
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stadsplaneringen. År 1860 introducerades vatten- och avloppsledningar och hygien och sanitet 

fick en ny betydelse. Stadsbilden blev ett viktigt element i samhällsutvecklingen och den första 

lagstiftningen för stadsbyggnation kom år 1874 och runt 1900-talets början blev stadsplanering 

en arkitektuppgift. (Åström, 1993, pp. 30f, 38)  

Under början av 1900-talet och mellankrigstiden blev det viktigt att diskutera solinfall och 

ljusvinklar i stadsplaneringen. De bostäder som då byggdes var slutna bebyggelse där hygien 

och miljö är i fokus. (Åström, 1993, p. 39) Det blir även viktigare med sociologiska aspekter, 

det skulle finnas möjligheter till social integration. Närmare andra världskriget blev det allt 

vanligare med lamellhus och att bygga dessa tillsammans för att skapa en känsla och effekt av 

ett rum med parker och lekparker. Lamellhus är låga flerfamiljshus, i och med vinklarna mellan 

dessa hus skapades stora ytor för sociala sammankomster. (Åström, 1993, pp. 46-47)  Under 

den här tiden växte stadsbefolkningen allt snabbare. Sverige var inne i funktionalismen, då 

samhället hade en stark tilltro till de moderna teknikernas möjligheter, och med en vilja att 

förändra samhället (Ahlberg, 2012, p. 179). 

Efter krigstiden har Sverige fått en starkare ekonomi och ett mer välbärgat samhälle än 

under tidigare århundranden, vilket skapade nya möjligheter för stadsbilden. Framförallt gjorde 

det att biltrafiken blev tätare och att fler skaffade bil. Det var inte längre en ”lyxprodukt” som 

det var innan krigen. Därmed blev det viktigt att skydda stadens invånare mot trafiken och 

barnens skolvägar började anläggas om för att dessa inte skulle korsa trafiktäta områden. Under 

denna tid ökade även trycket på lekplatser för barn i alla åldrar som dessutom skulle ligga på 

ett bekvämligt avstånd från boendet. (Åström, 1993, pp. 50-51) Byggnadsstadgan från år 1874 

ersattes år 1931 av en ny som var i kraft i 20 år innan den återigen byttes ut år 1947. Det som 

bestämdes då var att översikts- och detaljplanering introducerades och även tidigare ”fria 

tätbebyggelserätten” försvann. Det medförde att nu fick tätbebyggelse bara förekomma där 

allmänheten infann detta lämpligt, och en markägare som vägrat tätbebyggelse fick heller ingen 

ersättning. I och med naturvårdslagen som kom år 1965 skyddades djur och natur för 

bebyggelse på fel plats. (Åström, 1993, p. 90)  

Under efterkrigstiden byggdes det även ut skolor, universitet och sjukhus runt om i Sverige. 

Befolkningen ökade och det började bli brist på bostäder. I och med det byggdes mycket 

flerfamiljshus under 60- och 70-talen. För att sedan under 70-talet inse att behovet av bostäder 

avstannade. Under denna tid blev även stadsplaneringen mer produktionsanpassad, alla husen 

skulle ha bra tillgång till solljus och det behövdes plats för att kunna bygga husen. Husen som 

byggdes såg alla likadana ut och stod som block efter varandra, det så kallade 

miljonprogrammet. (Åström, 1993, pp. 92-93) Ett problem med dessa blockhusområden var att 

det var en allt för stor majoritet av socialt utsatta grupper som hänvisades till dessa områden 

vilket förstärkte den sociala klyftan i Sverige. Strax efter att vågen av flerbostadshus var över 

kom den så kallade småhusvågen, nu fanns en efterfrågan av villor istället för lägenhetskomplex 

och dessa byggdes på samma sätt, med samma koncept, som flerfamiljshusen i 

miljonprogrammen. (Åström, 1993, pp. 105-106)  

Från 50-talet till 70-talet var det mycket förnyelse av städer i Sverige, gamla hus revs och 

skapade rum för nya byggnader och tekniker. På 70-talet rensades och omformades städernas 

centrum för att anpassas till biltrafik med parkeringsmöjligheter, enkelriktade gator och gator 

med totalt körförbud. På flera håll var det försökt till att trafikrensa det inre centrumet. Det var 
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även då som gågatorna slog igenom. Det blev även mycket populärare att bygga om befintliga 

hus och rusta upp än att riva, så som det hade gjorts under 1950- och 1960-talen. Under den här 

tiden blev det vanligare att vända balkonger mot innergårdar och det gjordes även minde 

öppningar mot gatorna, för staden var detta negativ genom att detta skapade ett tristare gatuliv. 

(Åström, 1993, pp. 111-113)  

Vid funktionalismens intåg delades bostäder och arbetskvarter upp ännu mer än vad det 

tidigare hade gjort. Nu skildes dessa områden med grönområden och större trafikleder så att det 

blev en tydlig uppdelning. Det var under denna tid som vägar delades upp på biltrafik och gång- 

och cykelleder. Det var inte bara uppdelning som gällde utan även att tidigare strikt uppdelade 

bostadsområden skulle blandas upp med olika sorters hustyper, villor som flerfamiljshus och 

att det även skulle finnas möjligheter att människor med olika socio-ekonomiska förutsättningar 

skulle kunna bo i samma områden. (Åström, 1993) 

Postmodernismen tågade in under 1970-talet och verkade in på 1980-talet. I de 

postmodernistiska teorierna var vikten om att i ny arkitektur inte bara bygga byggnader utan 

även föra en dialog med platsen, med arkitekturhistorien och med regional bebyggelse. 

Postmodernismen fick en del kritik men blev ett bestående bidrag till arkitekturdiskussion och 

dess utveckling. (Heymowska-Hellquist, 2017). ”Tillbaka till staden” var ett motto som 

används för att beskriva stadsplanering under 1980-talet. I enlighet med postmodernismen var 

det variation, kvalitet och av anpassning efter den befintliga miljön det viktigaste. Blanda annat 

kunde det ses att inspirationen hämtades från ”den täta stenstaden”, där med sina slutna gårdar 

och planerade offentliga rum. (Stockholms Hem, 2017) 

Under 90-talet var 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism starka förebilder 

för byggande och planering, med mycket genomarbetade detaljer. (Anon., 2017) Dessutom blev 

byggandet av bostäder mer marknadsanpassad och fin utsikt blev mer av en statussymbol, därav 

byggs det bostäder med utåtvinklade balkonger. (Eriksson, 2017) 

Under 2000-talet och in på 2010-talet utgicks det ifrån det befintliga och att bygga 

miljövänligt och ekologiskt tar avstamp. Det blir även populärt att bygga för olika grupper, så 

som 55+ boenden. (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017) Fler och fler vill bo mer centralt 

och därigenom får vi tätare städer. Byggnaderna blir även mer energismarta och även om fler 

vill bo centralt är det viktigt med samklang med naturen. Trender som uppstår är användning 

av ekosystemtjänster, så som solceller och utnyttjande av dagvatten. (Eriksson, 2017) 

 

6.3 Grundfakta om Varberg 

På Karta 1 Varberg 2016 går det att få en bra överblick av Varberg. Staden, där den ligger idag, 

uppfördes år 1666 efter att den gamla staden hade brunnit ner. Det gatunät som staden byggdes 

upp efter år 1666 är samma gatunät som stadskärnan består utav idag. Det är fyra vallgator som 

ligger längs med väderstrecken och ett torg som utgör mittpunkten. Mellan vallgatorna finns 

det ytterligare rätvinkliga gator med kvadratiska och rektangulär kvarter. 

Varbergs fästning ligger i utkanten av stadskärna ut med vattnet och där har den stått sedan 

den blev klar år 1618. I och med Varbergs läge och med sin fästning har staden fler gånger 

angripits och ägts av danskar och svenskar i olika omgångar. Fästningen slutade att användas 

på 1930-talet och har därefter blivit museum. På Stora torget som ligger mitt i Varbergs centrum 

står även Varbergs kyrka som byggdes på 1770-talet (Svenska Kyrkan, 2016). Det skulle dröja 
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ytterligare drygt 100 år innan järnvägen kom till Varberg. Vid torget ligger även stadshotellet 

och sparbankshuset. Stora delar av stadskärnan är belagd med gatsten. Från år 1645 har Varberg 

varit svenskt, fastän överenskommelsen var att det bara skulle gälla de 30 första åren från freden 

i Brömsebro. Efter dessa 30 år lade dock inte danskarna anspråk på Varberg som förblev 

svenskt. (Länsstyrelsen Halland, 2017) 

I början av 1970-talet bildades storkommunen Varbergs kommun. Tidigare hade det varit 

en centralkommun med sex kranskommuner. Dessa kranskommuner var väldigt små och 

styrdes av de lokala bönderna, men efter nationellt beslut skapades en storkommun med namn 

Varberg. Varberg blev centralorten och runt Varberg så formades ”service”-orter av de tidigare 

centralorterna i varje kranskommun med bank, post och lanthandel, så att invånare fortfarande 

ha närhet till viktiga samhällsfunktioner. (Ehn, 1993, p. 417f) 

Varberg är idag känt som en kurort och har diverse spa och bad på olika platser i staden. 

Alltifrån kurortshotellet vid Apelviken i söder till kallbadhuset som ligger nedan för fästningen 

i norr (Varbergs Kommun, 2016). Varberg hade 1965 en befolkningsmängd av 14 089 invånare 

och 2014 hade den stigit till 60 400 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2016). Det är en ökning 

med cirka 945 personer per år. Detta har medfört att Varberg har haft ett behov av utveckling i 

flera olika stadier så som exempelvis bostäder, skola, äldreomsorg etc. 

I början av 1900-talet blev det väldigt populärt att bygga villor precis söder om stadskärnan. 

Husen är fristående och arkitektritade. På 40-talet upprättades även en kommunal 

bostadsförening, Varberg Bostad. Varberg fick ett sjukhus på 70-talet samtidigt som Håsten, 

bostadsområde nordöst om stadskärnan byggdes med blandning av hyres- och bostadsrätter.  

Varberg har idag 21 kommunala grundskolor och fyra fristående grundskolor. Det har en 

gedigen gymnasieskola som ger möjlighet att studera alla de program som är bestämt ska finnas 

av staten. Det finns även ytterligare fem fristående gymnasieskolor. I Varberg finns det idag 

även möjlighet att studera på högskola och yrkeshögskola vid Campus Varberg. (Varbergs 

Kommun, 2016) 

 

7 VARBERG SOM STAD DÅ OCH NU 

En presentation av Varberg och hur de såg ut för 40 år sedan, samt ser ut idag. 

 

7.1 Varberg för 40 år sedan – Intervju med Jörgen Ehn 

För att få en bild av hur Varberg såg ut för 40 år sedan och hur staden planerades då har jag 

intervjuat Jörgen Ehn. Jörgen var under åren 1974–1998 anställd på Varbergs kommun. Först 

som stadsarkitekt och sedan som kommundirektör i Varberg. Jörgen är utbildad arkitekt vid 

Chalmers. Idag är Jörgen pensionär och bor i Varberg. 

Jörgen berättar att det under 70-talet hände väldigt mycket i olika saker Varberg, som jag 

kommer berätta om. I Sverige var det bostadsboom och det spred sig till Varberg som byggde 

nya bostadskvarter för att tillgodose behovet av bostäder. I andra städer revs det mycket 

byggnader men i Varberg behölls så mycket som möjligt, och om det revs så skulle den nya 

byggnaden vara liknande den tidigare. Köpcentrum blev även strängt förbjudna inne i centrum. 

Den enda som fick tillstånd att bygga var Domus, svenska varuhus som tillhörde Kooperativa 

Förbundet idag känt som Coop. Vilket gjorde att i östra änden av gågatan låg ICA och i den 



  

 

16 

 

västra låg Domus. Mitt i centrum ligger kyrkan och torget, där det hölls och fortfarande hålls 

marknad varje vecka med lokala bönder och försäljare, detta var en tradition som inte skulle 

brytas. Därav fick hela torget stå kvar i sin helhet och inga nya byggnader uppläts. På torget 

fanns stadshotellet som under denna tid ägdes av kommunen. I och med att flera av Varbergs 

större industrier flyttades eller gick i konkurs exempelvis Monark och slakteriet under 70-talet 

behövde Varberg hitta nya vägar i näringslivet. Därav föddes kurorten Varberg, staden har alltid 

varit känd för sina bad. Turism blev det nya fokuset för näringslivet. Därför byggde kommun 

ut stadshotellet och byggde till ett spa. Gamla Apelvikens Sjukhus gick ut till försäljning med 

krav på att köparen var tvungen att bygga en turistverksamhet inom bad. Längs med 

strandpromenaden ligger även de tre nakenbaden på rad, två kvinnliga och ett manligt, efter det 

förbi Fästningen så ligger Varbergs kallbadhus och även ett varmbadhus. Varberg blev dock 

inte helt utan större industrier, utanför Varberg byggdes Ringhals kärnkraftverk och Värö 

pappersbruk vilket skapade arbetstillfällen. Tidigare låg lasarettet mitt i centrum, men eftersom 

det blev bestämt att Varbergs skulle få bygga det nya regionsjukhuset blev det flyttat lite utanför 

staden. Detta innebar bra arbetsmöjligheter för både män och kvinnor. Eftersom sjukhuset är 

en arbetsplats för kvinnor berättare Jörgen att det byggdes även förskolor i närheten, eller som 

det kallades då, barnstuga. Eftersom kvinnor började jobba mer och mer under 70-talet växte 

kravet på förskolor, så i anslutning till de nya bostadskvarteren byggdes även där förskolor.  

En stor förändring var även användningen av bil. Detta ökade markant under 70-talet och 

därför gjordes en trafikrensning av centrum. Vägar blev enkelriktade, gågator uppfördes och 

utbyggnad av parkeringar. En större väg var på sin plats då genomfarten tidigare hade varit mitt 

i centrum. Den nya vägen lades i centrums kant, men innan den var färdig byggd blev det klart 

med en större bättre väg ännu längre utanför Varberg som skulle byggas tillsammans med 

Göteborg. Detta var dock väldigt bra berättare Jörgen, då kommunen insåg att det hade lagt den 

tidigare nya vägen lite nära centrum. Eftersom det byggdes för fullt med nya bostadsområden 

öster om centrum hade den nya vägen återigen hamnat i staden och inte utanför som det var 

tänkt från början. Den vägen var dock inte förgäves då den är en bra lokal genomfart. Ett 

problem var dock den tunga trafiken till hamnen, så på slutet av 70-talet byggdes den så kallade 

Getterövägen. En väg från norr en liten bit in på Getterön som gick till hamnen, där med 

belastades inte centrum av tung lastbilstrafik i lika högra grad längre. 

 

7.2 Varbergs Stadsingenjörskontorets adresskarta upprättad i april 1978 

I Varberg under 1978 var industrierna i ett kluster norr om staden. Lika så hamnen, även om 

hamnen låg närmare stadskärna ligger även den norr om stadskärnan. Tågstationen däremot låg 

mitt i centrum. Enligt Jalakas och Larsson, se teoriavsnittet, är de traditionellt ”manliga” 

rollerna centrerade till den norra delen av staden. I söder och öst låg bostäder, skolor och 

sjukhuset. De traditionellt ”kvinnliga” rollerna är därmed centrerade till söder om centrum. 

Dessutom var den stora vägen till Göteborg och Malmö en avdelare mellan centrum och de 

områdena som flertalet bostäder och skolor låg i. Se Appendix 1 Adresskarta Varberg 1978. De 

större mataffärerna var lokaliserade i centrum, som Jörgen berättade. I centrum låg även kyrkan, 

kommunkontor, baden och stadens hotell. I enlighet med tidigare berättad trafikrensning, kan 

det antas att kommunen inte ville ha trafik i centrum och ville att befolkningen skulle använda 

andra färdmedel. 
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7.3 Tätortskarta Varbergs centrum 1988 

Nästa karta är ritad 10 år senare och då hade den stora vägen flyttat ut och blivit motorväg 

längre ut från staden, så den tidigare vägen som delade centrum med det östra bostadsområdet 

var inte längre lika tungt belastad. Bostadsområdet i öst hade expanderat rejält på dessa 10 år. 

Det hade även byggts en simhall och sportfält i det lite nordligare delarna av området Håsten. 

Se Appendix 2 Varberg 1988. Området Håsten hade fått ett eget torg, där det hade byggts en 

mellanstor mataffär och posten. De ”traditionellt” kvinnliga rollerna hade på detta sätt blivit 

möjligt att göra närmare hemmet. Samtidigt som det kan anses att säkerheten för kvinnor och 

barn höjts genom att den tunga trafiken hade minskat i närheten till bostäder och skola. 

 

7.4 Generalplan Varberg 1978 och översiktsplanen 2016 

Innan begreppet översiktsplan presenterades användes ordet generalplan. Generalplanen för 

Varberg som publicerades 1978 och är planeringen från år 1976 till år 2005. I generalplanen 

presenteras exempel på vad kommunen ville göra och framtidsplaner för Varberg. Jörgen som 

jag intervjuat har varit med och skrivit år 1978:s generalplan. Nedan är Varbergs kommun, 

alternativ Varberg antagit, syfte på Varberg i nutid. Om det gäller 1978:s generalplan är det 

utskrivet att det är 1978 det gäller, allt annat gäller nutid. 

Varbergs kommun har antagit i sin översiktsplan att nya bostäder och verksamheter ska 

tillkomma som kompletteringsbebyggelse eller som nya områden nära staden. Att bygga på den 

omgivna jordbruksmarken anses ska undvikas, då det är viktigt att gränsen mellan stad och 

landsbygd är tydlig. (Varbergs Kommun, 2017, p. 12) 1978 låg fokuset på att bygga fler 

bostäder i stadskärnan för att minska den då pågående befolkningsminskningen skulle brytas. 

Det fanns även som mål att upprusta befintliga bostadsbestånd som saknade ett så kallat lägsta 

godtagbara standard. Under 1975 var antalet sådana lägenheter i Varberg 340 stycken. Som 

komplement ville de även skapa fler friytor, uteplatser och lekplatser inom centrum. De ville 

även trafiksanera så att miljön i centrum skulle bli mer säker samt mer dräglig miljö för 

bostäder. De vill även att de centrumnära områdena skulle utvecklas som mer renodlade 

bostadskvarter. (Ehn, et al., 1978) I det nya områden som är tilltänkta ska nya förskolor i nära 

anslutning till bostäderna byggas. (Varbergs Kommun, 2017) I generalplanen från 1978 anses 

det endast behövs byggas en förskola i stadskärnan om bostadsutvecklingen ökar radikalt. (Ehn, 

et al., 1978)  

Varberg stadskärna en ett viktigt besöksmål och därför anser kommunen att det är viktigt 

att ge handel och övriga centrumfunktioner goda utvecklingsmöjligheter. Därmed ska det finnas 

parkering som främjar dessa intressen och även göra det enkelt för besökare till stadskärnan. 

Det är även viktigt med lättillgänglig parkering så att onödigt omkring körande kan elimineras. 

(Varbergs Kommun, 2017) I generalplanen från 1978 tas det upp vikten av att utöka 

parkeringsnätet så att bilar inte står parkerade längs med gatorna. Dock så ville kommunen då 

minska på antal parkeringar i centrum, för att man ville göra en så kallad trafiksanering av 

innerstaden. I och med detta ville även kommunen införa parkeringsavgifter i stadskärnan. När 

det kom till bilkörandet inom stadskärnan gjordes en ordentlig utvärdering av de trafikerade 
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gatorna och hur belastning på dessa skulle minska. Olika lösningar diskuterades angående 

Västra vallgatan som redan då var tungt belastad. (Ehn, et al., 1978) 

Jörgen berättade att redan under hans tid i kommunen så fanns diskussioner om att gräva 

ner järnvägen som löper genom staden i en tunnel under staden. I översiktsplanen nämns detta 

som en av det största förändringar som kommer att ske det närmaste 20 åren. I översiktsplanen 

från 2010 skrivs det att detta kommer ge nya förutsättningar för Varberg och att ett stort område 

kommer kunna exploateras. Det poängteras även att det är viktigt för staden och dess invånare 

att med ett lätt tillgängligt stationsläge för att kunna utvecklas i framtiden. Det planeras för ett 

nytt resecentrum som ska fungerar som knutpunkt tåg, lokal- och regionsbussar, bil och för 

cykel. (Varbergs Kommun, 2017, p. 10) Det anses även att kollektivtrafiken behöver byggas ut 

för att minska användandet av bil och för att nya områden ska kännas attraktiva. (Varbergs 

Kommun, 2017, p. 15) 1978 diskuterades det vikten av att framtida busslinjesträckningar utreds 

mer i detalj och tar hänsyn till områdesplaneringar innan slutgiltigt beslut tas. Det diskuteras 

också att ha en central vänthall i kvarteret Brunnsparken-Trädgården eller Stora Torget. (Ehn, 

et al., 1978) Enligt karta 2 kan vi se att denna slutligen hamnade i kvarteret Brunnsparken-

Trädgården. 

Det finns en önskan om att utöka cykelvägnätet. Varbergs kommun tycker att det är viktigt 

med säkra cykelbanor genom hela stadsområdet.  Redan 1978 diskuterades vikten av att ha 

säkra gång- och cykelbanor. Framförallt att ha så kallade skyddade gång- och cykelbanor 

avskilda från delar av gatan trafikerade av bilar. (Ehn, et al., 1978) 

Enligt översiktsplanen är det viktigt med en stark identitet som knuts till fästnings-, kurorts- 

och handelsstad. Samt vikten att stadskärnan har närheten till havet. Det anses viktigt med en 

central mötesplats för medborgare och turister. Att ha central belägna bostäder och god tillgång 

till handel, kultur, fritidsaktiviteter, service och restauranger. Det poängteras att en god 

statsmiljö är viktigt för människors trivsel och bör med läggas stor vikt och omsorg på just 

stadskärnan. (Varbergs Kommun, 2017, p. 11). När det kommer till handel har Varberg samma 

policy som under slutet av 1970-talet, som Jörgen berättade om, att externetablering av 

detaljhandel utanför centrum inte tillåts. Dock anses det viktigt att dagligvaruhandel finns 

tillgängligt i närheten av där medborgarna bor, både i stadskärnan och bostadsområden. 

(Varbergs Kommun, 2017, p. 17) I generalplanen från 1978 diskuteras det att de befintliga ytor 

för hotell och restaurang ska i stort bibehållas och att fokus ska ligga på stadskärnan då dessa 

höjer det totala utbudet och attraktion till centrum. Det skrivs även om att 

utvecklingsmöjligheter som sommarort bör säkerhetsställas i området runt omkring fästningen. 

(Ehn, et al., 1978) 

Varbergs kommun inser i nutid att visa arbetsplatser måste ligga avskilt för att inte störa 

staden. Nya ytor för detta anses ska ligga i angränsning till redan befintliga industriområden så 

som Varberg Nord, Holmagärde, Träslövsläge och Himle, se Karta 1. (Varbergs Kommun, 

2017, p. 16)  

 

7.5 Varberg 2017 

Jag har haft möjlighet att intervjua två personer som arbetar på Varbergs kommun med 

stadsplanering idag. Den första jag intervjuade heter Maria Söderblom och är stadsarkitekt vid 

Varbergs Kommun. Hon har ansvar för bygglov, ta fram program för kulturmiljön hur den ser 
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ut idag samt vad som är viktigt att tänka på vid förändring av denna och bollplank i 

stadsplaneringen för Västerport.  

Idag är det främsta fokuset för stadsbyggnadskontoret att bygga en hållbar stad 

för den växande befolkning, berättar Maria. Därför är intresset att bygga bostäder och 

arbetstillfällen en viktig del, för att göra Varberg till en stad som människor vill leva i. Det som 

påverkar och styr hur staden utvecklas är framförallt politiska intressen. Speciellt är 

kollektivtrafiken styrd av politiska intressen och Västtrafiken. Det finns dialoger om eventuellt 

utöka pendeltågslinjen med en station i Värö för att fortsätta den utbyggnad av både stad och 

industri som påbörjades på 60-talet med Ringhals och Värö pappersbruk. 

Kommunen/Stadsbyggnadskontoret är med och arbetar med att påverka beslut men är inte 

själva med och bestämmer hur det i slutändan blir fortsätter Maria. I Varberg mer centrala delar 

arbetas det framförallt mycket med att förtäta den befintliga staden, då det är viktigt med 

bevarande av gamla byggnader. Skola, tåg, boende och affärer ska ligga närmare varandra för 

att underlätta vardagslivet. Detta har kommunen kommit fram till efter dialog med 

medborgarna. I nya område Västerport har Varbergarna fått vara med och tyckte till under 

processen. När det gäller mindre projekt involveras det medborgare som kan bli direkt 

påverkade. Förändringar gällande industrin, så är det mindre dialog med allmänheten, då 

allmänheten inte påverkas i samma utsträckning som vid byggnad av till exempel Västerport, 

det nya kvarteret i hamnen, berättar Maria. På stadsbyggnadskontoret idag är det en bra 

fördelning mellan könen när det kommer till tjänstemän, till och med en känsla av att det är fler 

kvinnor tycker Maria. 

Den andra intervjun hade jag med Karin Sjödin, som är landskapsarkitekt på Varbergs 

Kommun. Hon har bland annat varit inblandad i Västerport, den nya stadsdelen som kommer 

ligga där industrihamnen är idag.  

Karin berättade att vid planeringen av staden idag så är det fokus på flera nya begrepp som 

börjat användas, så som social konsekvensanalys, barnperspektiv och hållbarhet inom flera 

områden som ekologisk, kultur och social. Infrastruktur är ofta befintliga i en stad och då 

handlar det om att dimensionera och justera. Varberg arbetarna mycket med hållbarhet, vilket 

innebär att framförallt cykel och kollektivtrafik ska främjas, berättar Karin. Fokuset ligger mer 

på förtätning av centrum och inte bygga ut på längden eller bredden. Offentliga platser ska 

komplettera bostaden, det ska finns en livsmiljö inte enbart boende. Därför vill Varberg främja 

att fler människor kommer ut och använder offentliga platser. Det offentliga platser utvecklas 

därför mycket efter vad som efterfrågas. Exempelvis naturlek, oorganiserad sport, fler 

mötesplatsers som är generationsöverskridande. Ett exempel på en generationsöverskridanden 

mötesplats är att i lekparken ska det inte bara finnas möjlighet för barn att leka, utan hela 

familjen med mor- och farföräldrar ska kunna vara delaktiga, berättar Karin. För framtiden 

planeras framförallt att fortsätta arbeta med hållbarhet och ekologiska värden. Naturen ska inte 

användas i staden bara för det är fint utan även för att det gör nytta. Det är även viktigt att 

försätta arbetet med sociala mötesplatser, att få invånarna att komma ut i staden och använda 

offentliga platser i högre utsträckning. Dessutom är det viktigt med en inkluderande miljö, där 

alla känner sig välkomna och att det finns något att göra för alla. Även för barn, barnperspektiv, 

det ska vara enkelt att kunna ta sig till skolan själv, förskolor ska inte bli intryckta och få för 

små områden runt omkring. Eftersom Varberg är en utpräglad sommarstad är det viktigt att 
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arbetet med att det ska finnas aktiviteter året om, inte bara på sommaren. När jag frågar Karin 

om hur diskussionen går angående byggnation av gångtunnlar alternativt gångbroar berättar 

hon att vid valet mellan dessa två är det framförallt ekonomi, men även plats och tillgänglighet 

som styr. Gångtunnlar behöver mindre plats och är billigare. Det är viktigt med säkra 

övergångar vid stora vägar så att barn själva ska kunna ta sig till och från skola, kompisar, familj 

och släkt. Därmed är det plats och den ekonomiska faktorn som bestämmer huruvida det blir en 

bro eller tunnel. Vid Varbergs Kommun är de medvetna om att känslans av trygghet är 

försämrad i tunnlar, men andra faktorer väger upp, fortsätter Karin. Belysning är viktigt för att 

öka trygghetskänslan och en del att göra stadskärnan säkrar och tryggare. Även att öppna upp 

för saker att göra så fler människor går ut så det blir liv och rörelse är en del av arbetet att skapa 

trygghetskänsla. Målet är att ingen ska vara rädd för att gå ut, berättar Karin. För att skapa en 

tryggare stadskärna samarbetar Varbergs kommun med polisen för att kunna hitta olika 

lösningar och se problemen från olika perspektiv. Genom Varberg går Västra Vallgatan som är 

tungbelastad av genomfartstrafik.  I framtiden ska Östra Hamnvägen byggas ut, när tågspåren 

grävs ner i en tunnel, för att av belasta centrums biltrafik. Tanken är att vid stationen ska 

parkeringar och dylikt finns på östra hamnvägssidan. Alltså sidan ner mot havet. Därmed 

hoppas kommunen på att kunna få bort en del trafik i staden. I utformningen av Västerport har 

hållbarhet inom transport, logistik och socialt varit viktiga delar. Det innebär till exempel att 

det ska finnas offentliga miljöer som är inbjudna, bilar ska enbart finnas på fotgängare och 

cyklisters villkor. Parkering och körvägar ska läggas utanför för att minimera sökkörning, 

körning för att leta parkeringsplatser. Det nya området ska främja hållbar användning av vår 

omgivning. Under planeringsfasen har det haft en hel del medborgardialoger. Där har det 

diskuterats mycket runt bland annat hållbart resande, säkerhet, tillgänglighet och möjlighet för 

aktivitet året runt. När grupperna själva fått välja fokus har det varit just aktivister året runt samt 

tillgänglighet som varit de ämnen som kommit upp. Grupperna som har varit med har varit med 

deltagare ur olika målgrupper. Det har hållits både öppna dialoger, där vem som helst får 

komma, samt inbjudningsdialoger som det behövs en inbjudan i för att kunna del ta. I 

inbjudningsdialoger har kommunen arbetet mycket med att få med det grupper som brukar 

glömmas bort eller som inte kommer på det öppna dialogerna, såsom unga och 

småbarnsföräldrar. På detta sättet har kommunen försökt få in en bredd ur både 

generationssynpunkt men även ur genussynpunkt.  

Den största skillnad är, som tidigare nämnt, att det idag bor det väldigt många fler i Varberg 

än vad det gjorde under 70- och 80-talet. Detta har bidragit till att Varberg har expanderat åt 

alla väderstreck och då framförallt söderut. Det är en majoritet av villor och småhus som har 

byggts tillsammans med nya matvarukomplex med tillhörande Systembolag och Apotek. Den 

norra delen av Varberg präglas fortfarande av industri, men en del av industriområdet har fått 

ge utrymme till detaljhandel. Varberg har idag hög inflyttning och är även en populär 

sommarstad med inflyttande turister under sommarhalvåret vilket ger en stad som måste passa 

till olika typer av målgrupper. 
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8 DISKUSSION 

8.1 På vilket sätt har stadsbilden förändrats genom årtiondena i Varberg? 

Staden har växt och flera bostadsområden har byggts upp med nya skolor, förskolor och 

närområden med service så som butik och bank. Både de centrala delarna har expanderats och 

det yttre delarna i de serviceorter som ligger utanför Varberg. Det har även gjorts möjligt att 

bygga mer på höjden i innerstaden, då det var restriktioner på detta under tidigare årtionden. 

Dock framgår det tydligt att det är mycket tomter som har sålts och således bidragit till många 

friliggande hus som har byggts. Det syns tydligt att tanken av placering för skolor och förskolor 

är i närområdet med begränsads tillgång med bil. I och med det har barn en möjlighet att själva 

ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Antalet idrottsområden har också ökat men är 

fortfarande aningen begränsat och väldigt centrerade till det södra delarna. Vid gymnasiet i 

Varberg har individer alltid haft möjlighet att studera det program som ansett nationella av 

skolverket, i och med att friskolor trädde in i samhälle har antalet gymnasieskolor öka med 

olika val för individen. 

När det kommer till arbetstillfällen har det skett en skiftning i Varberg från industri till 

turism. Arbetstillfällen har, enligt Jalkals & Larsson modell, skiftat till det privat och vård & 

omsorg, vilket kan gynna kvinnor. Men i och med Gemöze så har räckvidd och styrka skifta 

med åren. Därmed kan det inte sägas att kvinnor har fler arbetstillfällen på grund av skiftning i 

näringslivet, de ”traditionella” rollerna har ändrats med tiden.  I och med många nedläggningar 

Karta 2 Varberg centrum 2016 
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av stora industrier under 70- och 80-talet har Varberg varit tvungen att ta en ny riktning för att 

kunna befästa sig på marknaden och bibehålla den goda tillväxten. Där med har en satsning 

genom åren gjorts på turism och satsningar inom framförallt spa och välmående branschen. Det 

gamla sjukhuset i Apelviken har gjorts om till hotell med tillhörande spa, anorexicenter och 

bostäder. På andra sidan av den udden ligger även en stor camping. Mer centralt har 

stadshotellet på stora torget en stor spaavdelning med gångavstånd till Varbergs kall- och 

varmbadhus. Trots detta så finns det kvar industri i Varberg som idag är beläget i de norra 

delarna medan flertalet bostäder är på den södra sidan av staden, som enligt tidigare nämnd 

modell ger en distinkt skillnad på privat och offentligt.   

Biltrafiken har ökat drastiskt under dessa 40 år och redan under 70-talet skedde en 

”städning” av innerstaden med rensning av vart trafik fick köras. Det skedde även flertalet 

förflyttningar av den stora genomfartsvägen och diskussioner hölls om en framtida motorväg 

som sedan blev verklighet, därmed finns det ingen genomfart av tyngre trafik genom hela 

staden. Hamnens användning har gått ner sedan tidigare men det går fortfarande en hel del 

tungtrafik via norra infarten. Varbergs sjukhus är i dag regions sjukhus för Varberg, 

Kungsbacka och tillviss del Falkenberg. Detta utgör än idag en viktig resurs för arbetstillfällen 

och samhällsservice för Varbergs invånare. Stationen är fortfarande placerad mitt i staden och 

utgör en viktig punk för Varbergs invånare då det ger ett bra och enkelt sätt att ta sig till 

Göteborg. I Varberg har det funnits en policy om att inte det får byggas några höga hus eller 

gallerior i centrum. Det har heller inte funnits möjlighet att söka tillstånd att bygga varuhus 

utanför Varberg om det inte varit matvaruhandel. Detta berättar både Jörgen och Maria i 

intervjuerna.  

 

8.2 Hur har de manliga och kvinnliga rörelsemönster sett ut i Varberg? 

Med hjälp av teorierna, kartor och intervju, presenterat tidigare, har rörelsemönster undersökts. 

Jag har valt att kolla på kvinnliga rörelsemönster och manliga rörelsemönster. Från kartorna 

syns det tydlig att södra delen av Varberg har majoritet av bostäder, skolor och möjlighet att nå 

viktiga samhällsfunktioner så som bank, affärer, post, apotek, polis och myndigheter. Medans 

den norra delen har en majoritet av industri. Enligt Larsson & Jakalas, en tydlig uppdelning 

mellan de ”traditionellt” kvinnligt och manligt. I den västra delen av centrum ligger 

järnvägsstationen som är ett sätt att ta buss eller tåg vidare till exempelvis Göteborg och 

Halmstad. Den västra delen består även av hamnen. Från hamnen går färja till Grenå i Danmark 

och har varit en tillgång för framförallt export av varor men även av passagerare och turister. I 

hamnen finns det även möjlighet för containerfartyg att lägga till och bli omlastade. Inne i 

staden finns gågator med köpkvarter. I västra delen har ett Domusvaruhus legat i den östra ett 

större ICA. Idag är Domus-varuhuset utbytt mot en galleria, som även är den enda galleria som 

finns i Varbergs centrum. Det finns dessutom ingen galleria utanför Varberg utan allt har 

centrerats till stadskärnan. För i stadskärnan har det varit viktigt med gång- och cykel 

säkerheten, men även att det ska gå att kom in till staden med buss och bil, men med 

begränsningar. I stadskärnan är även affärer, myndigheter, bostäder, hotell och restaurang 

centrerade. Centraliseringen av service och tjänster har gjort att fördelningen mellan det privata 

och offentliga, det manliga och kvinnliga, enligt Jalakas & Larsson modell, har avståndet och 

skillnaderna minskat. Trots detta finns det fortfarande andra delar som avståndet inte minskat. 
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Från kartan och intervjuer så kan det generaliseras till att ”mannen” rört sig i norr och ”kvinnan” 

i söder, enligt Jalakas & Larsson samt av Hirdmans teorier. Skolor, idrottsplatser och sjukhus 

finns i söder. I norr finns industrin och kontor. Och någonstans i mitten så möts dessa två.  

Under 1970-talet och 1980-talet var de indirekt svårare att utföra de ”traditionellt kvinnliga” 

rollerna så som göra större matinköp, klädköp, sköta hemmet och barn. Detta då behövdes bil, 

antagande att en familj hade en bil, och staden anpassades för att bilen skulle användas att ta 

sig till andra orter och till industrierna i norr och inte in i centrum. Samtidigt som bostäderna 

och skolorna i östra delen var delade från centrum med en tungtrafikerad väg. Hirdmans andra 

logik om hierarkin blir tydlig, normen blev bil utanför staden och sprider sig på det sätter ner 

att beröra på individnivå, genussystemet maktformade där med användningen av bil till en norm 

till fördel för den traditionellt manliga rollen.  

 

8.3 Vad är de största skillnaderna på dagens översiktsplanering och den 

från 1978? 

Det största skillnaden på dagens översiktsplanering och den från 1978 är att målen är beskrivna 

på väldigt olika sätt. I den från 2016 diskuteras mer kvantitativa mål, men även konkretiseringar 

av målen. Många av målen ser lika ut nu som det gjorde då, vilket ger en förståelse för hur lång 

tid det faktiskt tar att utveckla en stad. Det är till exempel inte förens nu i nutid när järnvägen 

ska grävas ner i en tunnel under staden som det faktiskt går att göra något åt trafikeringen av 

bil på Västra Vallgatan som det har diskuteras om sen 1978. Det är även tydligt vilken lång och 

avancerad process det är att få igenom olika idéer, då idéen om att gräva ner järnvägen redan 

fanns 1978 enligt intervju med Jörgen. I dagens översiktsplan märks det av att alla olika nya 

perspektiv som utvecklas under årens gång är mer närvarande, det diskuteras mer bildligt hur 

det ska se ut och vilka målgrupper som är tänka på. Vilka kan vara indikation på att Jalakas & 

Larsson modell håller på att ändras och att som Hirdman diskuterar är genus vad våra sociala 

konstruktioner är, och att dess styrka, räckvidd ändras. Det kan ses som en av det största 

skillnader mellan dagens översiktsplanering jämfört med den från 1978. 

Väldigt många av de värderingar som fanns redan 1978 finns kvar. Till exempel att 

undvika bygga utanför stadsgränsen och ha kvar landsbygd utanför Varberg, göra något åt 

trafikeringen i staden. De nya värderingar som tillkommit är att i högre utsträckning arbeta med 

turism och näringslivet och hur dessa kan hjälpa till att utveckla Varberg som stad för framtiden.  

Ur genussynpunkt finns det i dagens översiktsplan ett annat fokus på skolor och skolor 

även inom stadskärnan och inte bara utanför. Även att försöka öka säkerheten i staden med att 

fortsätta arbete med att skilja biltrafik från gång-och cykeltrafik kan anses gynnade ur ett 

genusperspektiv. 
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9 SLUTSATS 

En stad är en långsam förändringsprocess i en värld som snabbt förändras. Detta är något som 

medborgare och politiker måste ha en förståelse och respekt för. När en stad ska utvecklas måste 

det befintliga tas i beaktning samtidigt som vikten av nya perspektiv är kritiska för att alla i 

staden ska känna att de får ut vad dem vill av den. Att alla känner sig säkra, trygga och har goda 

möjligheter att ta del av service från skola, sjukvård till nöjen. Genusperspektiv på en översikt- 

och detaljplanering kan ge en förändrad bild av vart prioriteringar ska ligga. 1970-talet var en 

förändringenstid med förskola och fler kvinnor som arbetade. Det som kan antas är dock att 

rörelsefriheten med bil har normen varit till fördel för den ”traditionella mannen”, men även 

detta har ändrats med tidens gång. Mycket har hänt i Varberg sedan dess. Trots detta så är det 

många mål som inte blivit realiserade förens nu, och fortfarande väntar på att bli realiserade. 

Idag är Varberg större en vad som estimerades under 1970-talet, mycket kunde varit 

annorlunda idag om detta inte varit fallet. Ur ett genusperspektiv har detta varit en fördel då 

fokus har legat på att bevara stadskärnan och utveckla möjligheten att ta sig in till denna samt 

utvecklande av fler bostäder i närområdet till stadskärnan. Då närhet med buss, bil, cykel eller 

egna ben in till stadskärnan där allt är samlat och tågstationen som ger närhet till Göteborg, 

istället för utlokaliserat till de mer industritäta områdena har varit en enorm fördel.  

Varberg har än idag många saker att tampas med för att få en jämlik stad, framförallt 

behövs det ses fler perspektiv än bara genus. Samhällets alla olika grupper måste inkluderas, så 

som; klass, unga, gamla, familjer, vuxna osv. Med utvecklandet av Västerport är Varberg på 

god väg. Det som kan konstateras är att det inte går att ändra på vissa saker, till exempel kyrkan 

står där den står och det är inte så mycket som kan göras åt det, utan det handlar snarare om vad 

som görs med det förutsättningar Varberg blivit givna. 

Idag är fler kvinnor välkomna in i rummet för utveckling och stadsplanering. Genom att 

ha en jämn fördelning på planeringsnivå skapas bara där att fler perspektiv tas in och olika saker 

inte behöver antas utan att det faktiskt finns konkret kunskap och personliga erfarenheter. 

Målbilder har även idag blivit mer bildliga och kvantitativa, med andra ord mer mätbara. Det 

är enklare idag att läsa översiktsplanen och mätt om man uppnått det man ville och därefter 

kunna göra analyser för fortsatt utveckling. 

De manliga och kvinnliga rörelsemönstren är i ständig förändring samt även definitionen 

av vad som är manligt och kvinnligt. Och även om förändringar går långsamt så har även 

stadsbilden ändras och där med även rörelsemönstren.   
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APPENDIX 

Appendix 1 Adresskarta Varberg 1978 

Appendix 2 Adresskarta Varberg 1988 

Appendix 3 Frågor om dagens stadsplanering, Varbergs kommun med fokus på centralorten 

Varberg  

1. Vad är fokus för stadsbyggnadskontoret idag? Ex) turism, näringslivet, hållbar 

utveckling etc.  

2. Hur tänker ni i utformande av ex. om rekreation och infrastruktur kring nya områden 

idag?  

3. Hur planerades det för framtiden, vad är viktigast att utveckla?  

4. För vem utvecklas staden?  

5. Hur planeras det för  

a. gångtunnlar eller gångbroar? Vad byggs helst och varför?  

1. b. Belysning?  

2. c. Göra stadskärnan så säker som möjligt? Hur jobbar ni med att planera Varberg så att 

det ska kännas tryggt sent på kvällarna?  

6. Vad planeras för Västra Vallgatan i framtiden och framkomligheten till stationen?  

7. Hur ser det ut kring beslutfattande? Andel kvinnor och män som är delaktiga?  

8. Hur samlar kommunen in tankar om stadsplanering från medborgare? Hur ofta görs 

det?  

9. Kollektivtrafiken och dess framkomlighet och möjlighet att användas av barn, 

ungdomar, män, kvinnor och pensionärer?  

10. I utformningen av det nya området i hamnen, hur har ni tänkte med parker, 

framkomlighet, bilar?  

11. I utformningen av det nya området i hamnen, har ni haft något genustänk, ex 

workshop innan eller frågor som dykt upp och diskuterats?  

Appendix 4 Frågor om stadsplanering förr, Varbergs kommun med fokus på centralorten 

Varberg 

1. Hur planerades det för framtiden, vad är viktigast att utveckla: framkomlighet, 

centrum, mer arbetstillfällen? 

2. För vem utvecklas staden? 

3. Hur planerades det för: 

4. gångtunnlar eller gångbroar? Vad byggs helst och varför? 

5. Belysning? 

6. Göra stadskärnan så säker som möjligt? 

7. Hur såg det ut med cykelbanor? 

8. I rapporten från 78 rekommenderade arbetsgruppen trafiksanering, vilka faktorer var 

det som var avgörande att ni rekommenderade denna åtgärd?  

9. Varför inte Västravallgatan? 

10. När försvann möjligheten att köra baksidan av nuvarande gallerian systemet etc? 
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11. Fanns det möjlighet att ta sig med bil till skolor och dagis? 

12. Vart låg mataffärerna? 

13. Hur jobbade kommunen med att det skulle kännas trygg sent på kvällarna? 

Gatubelysning etc 

14. Vilka sorters/typ av  ”kontorskvarter” är respektive kvarter? (ta med rapport och kolla 

på den kartan) 

15. Var det många som pendlade? Var det viktigt med framkomlighet till stationen med 

cykel och bil? Prioriterades möjligheterna till framkomlighet till stationen över någon 

annan faktor? Ex västravallgatan. 

16. När började det att satsas på cykelbanor och att Varberg skulle bli en cykelstad? 

17. Hur såg det ut kring beslutfattande? Fanns det några kvinnor med? 

18. Samlade kommunen på något sätt in tankar om stadsplanering från medborgare? Hur 

gjordes detta om så var fallet? 

19. Kollektivtrafiken och dess framkomlighet. 

20. När byggdes sjukhuset och val av placering 
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