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Sammanfattning Bakgrunden till denna uppsats grundas i ett egenintresse i förvandlingen av stationshuset i Vara. Sedan jag genom mina föräldrar som bor kvar i orten, på tidig vår 2010 fick reda på att huset skulle bli korallrött har detta numer blåa konstverk retat mig. Detta kandidatarbete har gett mig möjligheten att  på ett  vetenskaplig sätt  utröna bakomliggande orsaker till  stationshusets förvandling till det Vara kallar, Sveriges största konstverk. Syftet  med  denna  uppsats  är   att  utreda  hur  den  estetiskt  tilltalande utformingen av byggnader vilka klassas som konstverk bör regleras enligt Plan- och Bygglagen och vilken roll kulturell planering spelar i den estetiskt tilltalande utformnigen av den offentliga miljön. Genom två olika typer av fallstudier har tre olika konstverksprojekt studerats och analyserats utifrån inventeringar,  observationer,  intervjuer  och  dokumentstudier  om  bland annat  begreppen  byggnad,  estetik  och  konstverk.  Problematiken  i lagtextens definition av vad som är estetiskt tilltalande beror mestadels på att det är ett mycket svårdefinierat begrepp till skillnad från vad en byggnad och  ett  konstverk  är.  Estetik  är  subjektivt  och  det  som  är  tilltalande  är beroende av kontext och tid. Uppsatsens teorigrund står i lagtext i form av Plan- och Bygglagen (PBL) och den kulturella planeringen som bland annat Västra Götalandsregionen använder sig av. Den kulturella planeringen och kraven i PBL går inte alltid hand i  hand och i  uppsatsens  slutsats  visar  det  att  lagtexten,  även med lagkommentarer  har  vissa  definitionsmässiga  hål  när  det  gäller  estetiskt tilltalande utformning.  
Vilopaus på Pinocchios fot. Fotograf: Jonas Hägg 2013
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______________________Kapitel 1

Inledning

BakgrundÅr 2010 togs ett beslut i Vara kommun att stationshuset skulle undergå en förvandling till att bli en permanent konstinstallation och på så sätt vara unikt  för  Norden.  Bakom  projektet  stod  Vara  kommun  genom  sitt gestaltningsråd,  statens  konstråd  och  trafikverket  som  tillsammans bekostade detta projekt och den tyska konstnärinnan Katharina Grosse.Intresset för estetiska frågor har jag haft länge och när jag fick reda på detta drog jag ovetande igång en process som blev större än vad jag hade väntat mig.  Jag startade en facebookgrupp kallad ”Rädda Vara Stationshus” som över  en helg  fick  nära 1000 medlemmar.  Cirkusen eskalerade,  gruppens medlemmar  engagerade  sig  och  det  skickades  mail  till  ansvariga  på kommunen. Jag intervjuades i en lokaltidning och även för TV4 Skaraborg.Huset  är  numer förändrat och invigdes i  maj 2012 och det  är  onekligen iögonfallande. Men vad var det som gjorde att denna plan gick igenom?I Plan- och bygglagen 2010:900 preciseras i 2 kapitel 3§ följande:”Planläggning  enligt  denna  lag  ska  med  hänsyn  till  natur-  och  
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja: 1. en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt  tilltalande utformning av  bebyggelse,  grönområden och  
kommunikationsleder,”.

För  mig  som  privatperson  kvarstår  frågan  om  detta  hus  nu  har  en tilltalande estetisk  utformning och det  är  i  denna  fråga min uppsats  tar avstamp.  Huset  är  intressant  ur  många synpunkter  eftersom det  klassas som ett konstverk och samtidigt per definition är en byggnad.När Plan- och bygglagen fick laga kraft 1987 fanns inte denna paragraf med, vilket  gjorde  att  när  kommunerna  nekade  bygglov  utifrån  estetisk utformning fick de sällan rätt när besluten överklagades  i högre instans. För  att  stärka kommunernas ställning gjorde Boverket  en utredning och föreslog  införande  av  en  ny  paragraf.  Utredningen  lämnades  in  till regeringen och  lagstiftningen  ändrades  till  möjligheten  att  neka  bygglov utifrån estetisk utformning och på så sätt skydda städer och tätorter från att icke estetiska byggnader skulle uppföras.
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______________________Kapitel 1

ProblembeskrivningDen estetiskt tilltalande utformningen av byggnader regleras enligt Plan- och Bygglagen vilket  innebär  att  det  är  en  eller  flera  personer  som ska avgöra vad som är estetiskt tilltalande i stadsden offentliga miljön. Diverse olika faktorer kan spela en roll i hur den offentliga miljön utformas och det kan vara så att den uppfattas av allämneten på ett sätt som inte är tänkt  från kommunens sida. 
SyfteDenna  uppsats  syftar  till  att  utreda  om  lagstiftningen  angående  den estetiskt tilltalande utformningen av miljön gällande byggnader som även klassas som konstverk är definierad på ett sådant sätt att den går att tolka utan  svårigheter.  Uppsatsen  syftar  också  till  att  undersöka  vilken  roll kulturell  planering  spelar  i  den  estetiskt  tilltalande  utformnigen  av  den offentliga miljön. För att förklara problematiken används en djupfallstudie och två fallstudier. 

FrågeställningarEfter  genomgången  empiri  och  teori  ämnar  jag  besvara  följande frågeställningar:
• Hur kan kraven på estetiskt tilltalande utformning bedömas på en byggnad som klassificeras som ett konstverk?
• Vad innebär lagstiftningens krav på estetiskt tilltalande utformning och är denna utformad på ett tillfredsställande sätt?
• Vilken  roll  spelar  kulturell  planering  i  den  estetiskt  tilltalande utformningen av den offentliga miljön?

AvgränsningarDenna uppsats utgörs av en djupfallstudie över Vara stationshus samt två fallstudier över Walking to Borås och Architecture for subjective experience på Kivik Art Centre.   Fallstudie är den valda metoden då det ger en god möjlighet  att  använda  fler  än  en  metod  vilket  ger  en  större  empiri.  De fysiska avgränsningar som görs är områdena i den direkta närheten kring objekten. Utgångspunkten i uppsatsen är att analysera tre ärenden som behandlats efter att bestämmelserna om tilltalande estetisk utformning infördes i Plan- och  Bygglagen  (SFS  1987:10)  den  1  januari  1999  utifrån  begreppen; byggnad,  estetik  och  konst.  Detta  gör  jag  dels  med hjälp  av  lagtext  och kulturell  planering  som  teorigrund,  dels  med  uttolkning  av  begreppen estetik och konst enligt bland annat Nationalencyklopedin.
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Disposition
Kapitel 1: En presentation görs av uppsatsens problembeskrivning, syfte frågeställningar och avgränsningar. 
Kapitel 2: Här förklaras vilka metoder som valts till uppsatsen, varför och vilka styrkor och svagheter de har. Avslutningsvis förs en metoddiskussion. 
Kapitel  3: Begrepp  och  teoretiska  utgångspunkter  presenteras  och förklaras. Här förs en diskussion om byggnader, estetik och konst och hur dessa kan komma att stå i motsatsförhållande till varandra. 
Kapitel 4: Resultatet av insamlad empiri vilken analyseras utifrån använd teori, presenteras. 
Kapitel 5: I detta kapitel presenteras slutsatserna och en diskussion kring dem förs. 
Kapitel 6: I detta kapitel svarar jag på de frågeställningar som presenteras i  kapitel 1. 
Kapitel 7:  Bilaga 1 och 2,  utdelad enkät respektive svaren samt bilaga 3 visas. 
Kapitel 8: Referenser som arbetet bygger på redovisas. 
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_______________________Kapitel 2

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning och grundas på fallstudier av  
tre objekt, Vara stationshus, Walking to Borås samt Achitecture for subjective  
experience.  Fokus  ligger  på  Vara  stationshus  och  för  detta  objekt  har  en  
djupfallstudie  gjorts.  Stationshuset  är  i  många  fall  ett  av  de  få  saker  
genomresande  med  tåg  eller  buss  ser  av  Vara  tätort  och  har  därför  en  
betydande roll för orten. För att komplettera inventeringen av platsen har jag  
bland annat  valt  att  intervjua ansvarig bygglovshandläggare,  granska det  
antagna bygglovet samt dela ut enkäter. 

Den  andra  metod  som  uppsatsen  baseras  på  har  jag  valt  att  kalla  
innehållsanalys i  vilken  jag har granskat diverse olika dokument vilka har  
kunnat hjälpa arbetet framåt, framförallt i teoridelen av uppsatsen. 

FallstudieDet som enligt  Denscombe utmärker en fallstudie  är  det  faktum att den inriktas på en enskild enhet. Trots att det normalt används en enhet finns det  också  möjlighet  att  ibland  använda  en  eller  flera  fallstudier (Denscombe, 2009: 60) vilket i denna uppsats är fallet, då tre objekt  att  studeras. En fallstudie bedöms vara lämplig när forskaren väljer att studera ett fenomen, som i denna specifika uppsats.  När fallstudier väljs som metod innebär detta att det är ett aktivt valt att  välja bort andra typer av masstudier och istället fokusera på det generella. Detta  görs  genom  att  studera  en  eller  flera  mindre  enheter  och  mer djupgående analysera dessa objekt eller företeelser (Ibid: 61). I fallstudier ställs  fokus  på  de  processer  som  i  förlängningen  leder  till  en  företeelse snarare än vad resultatet av samma företeelse är. 

Fallstudier tillåter och uppmuntrar forskaren att använda fler metoder än en  isolerad.  (Ibid)  Exempelvis  kan  dokument,  intervjuer  och enkäter/frågeformulär kombineras med inventering av en plats för att få det  bästa  underlaget  till  de  relationer  som  forskaren  själv  känner  är relevant. Det är omständigheterna i den specifika forskning som avgör vilka metoder som ska användas, det är inte förutbestämt och detta är en styrka med att använda fallstudie som metod (Ibid: 62). Det faktum att en stor mängd material insamlas är inte alltid till godo för den enskilde forskaren utan det kan också innebära problem (Ibid:72) Det är av största vikt att vara konsekvent med den avgränsning som gjorts för att inte få för mycket och spretigt material. En annan svaghet som ibland framförs om fallstudier är det faktum att de genererar kvalitativ data vilket är svårt att mäta (Ibid). Detta behöver i sig inte vara ett direkt problem utan en forskning som baseras på fallstudier är lika vetenskaplig som forskning som baseras på kvantitativ data.
Forskningsstrategier  För  att  jämna  ut  skillnaden  mellan  de  olika  styrkor  och  svagheter  i  de metoder som ingår i fallstudien har jag valt kombinera dem. Fallstudien har genomförts med hjälp av följande metoder:
EnkäterEnkäter eller survey undersökningar är ett effektivt sätt att snabbt få  reda  på  vad  en individ  anser  om  en viss  företeelse.  Generellt används denna typ av enkät på det sätt att den ska täcka in det 
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_______________________Kapitel 2

”mesta”. När enkätundersökningar görs ansikte mot ansikte mellan forskare  och  respondent  blir  svarsfrekvensen  högre  än  om enkäterna skickas ut via internet eller via post. (Denscombe 2009: 28) Denna typ av enkätundersökning kräver mer tid av forskaren då det  är  viktigt  att  etablera någon typ av kontakt.  En annan fördel med att göra enkätundersökningen på plats är att forskaren kan lätt välja ut  ett urval som är representativt för populationen (Ibid: 32). Ett systematiskt urval innebär att forskaren väljer var n-te person, säg  var  5e,  där  n  är  beroende  på storleken på  urvalet  forskaren behöver/förväntar sig. En positiv aspekt med detta typ av urval är att forskaren har kontroll över urvalet. (Ibid: 33-34) När urvalet är subjektivt handplockas urvalet för undersökningen och det kan röra sig  om  personer  som  har  koppling  till  företeelsen,  eller  de  facto forskaren.  Fördelen  med  detta  urval  är  att  forskaren  kan  välja personer hen vet kan vara viktig  för undersökningen och urvalet kan uppvisa en större bredd. Detta urval kan till viss del jämföras med  bekvämlighetsurval  där  forskaren  väljer  de  som  finns  till hands. Detta kan bero på tids- eller ekonomisk brist. (Ibid: 37 – 39)
DokumentstudierSkriftliga  källor  är  användbart,  inte  bara  för  den  information  de innehåller utan det faktum att skriftliga källor är lättillgängliga.  Inte bara bibliotek tillhandahåller skriftliga källor utan även internet och när det gäller det sistnämnda är det viktigt för forskaren att vara källkritisk då det finns många olika faktorer som kan ha påverkat den fakta som presenteras. Skriftliga källor ska valideras enligt fyra principer: autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd 

(Denscombe  2009:  301-302).  När  det  gäller  skriftliga  källor  som hämtas  från  internet  gäller  följande  fyra  principer:  auktoritet, trovärdighet, uppdatering och popularitet (Ibid: 304).  
Djupfallstudie – Vara stationshus  Denna uppsats grundas i en teoristyrd djupfallstudie över Vara stationshus. Fallstudien har med hjälp av följande metoder genomförts: 
Enkäter Enkäter har delats ut till två olika grupper ur två olika urvalsgrupper. Ur båda grupper har 17 personer tillfrågats. I den första gruppen gick urvalet systematiskt till och jag har gått fram till  var tredje person utifrån min plats och frågat om hen har haft tid att svara på  lite  frågor.  I  denna  grupp  finns  till  största  delen  boende  i  Vara. Svarsfrekvensen var 91% då 16 personer av 17 tillfrågade svarade.  Det andra urvalet har varit subjektivt och det har grundats utifrån personer jag som forskare mer eller mindre har i min närhet och som har anknytning till Vara. Jag har valt dessa personer för att de till största delen är utflyttade Varabor och jag anser att det är av intresse att veta vad före detta Varabor anser om stationshuset. Dessa personer har i första steget blivit kontaktade på Facebook den 28/7 2013 och sedan vidare privat blivit skickade enkäten via email. Av 17 tillfrågade har 8 svarat vilket innebär att svarsfrekvensen är 47%. 
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DokumentJag  har  genom  Vara  kommuns  bygglovshandläggare  fått  tillgång  till bygglovshandlingarna gällande Vara stationshus. I detta dokument har jag granskat de paragrafer som hänvisas till samt vilka kommentarer som finns och sedan tagit ställning till dessa. Tidingsartiklar från lokaltidningen Nya Lidköpings-Tidningens nätupplaga har gåtts igenom. Jag har valt att använda mig av den nätbaserade upplgan och inte mikrofilm eftersom det går att kommentera på denna och det är kommentarerna jag är  ute efter.  Detta för att  artiklarna i  sig inte ger så mycket information om vad de boende egentligen anser om byggnaden. 
Fallstudier – Walking to Borås och 

Architecture for the subjecitve 
experienceDessa två objekt har valts ut mestadels på grund av den kritik de genererat  men också för att de är intressanta i förhållande till Vara stationshus som ansågs vara både ett  konstverk och en byggnad.  Walking to Borås är  en skulptur och därmed ett konstverk medan Architecture for the subjective experience  ansågs  vara  en  skulptur  och  skulle  därmed  inte  vara bygglovspliktigt. Dessa två objekt har studerats utifrån:

Statspublikationer:  Lagtexter,  bygglovshandlingar,  detaljplaner  samt eventuella överklaganden. Dessa dokument är producerade av kommunen vilken är en förlängning av staten och därför är dessa dokument trovärdiga 

då de är författade av sakkunniga tjänstemän. Vidare under denna kategori faller även de propositioner och skrifter Boverket producerat. 
Nätbaserade tidningsupplagor av bland annat Borås tidning, Expressen, Aftonbladet,  Ystads  allehanda.  Till  skillnad  från  Walking  to  Borås  där kritiken  hölls  på  ett  lokalt  plan  blev  det  en  riksomtäckande  nyhet  med kritken mot Architecture for the subjective experience vilket gjorde att det fanns mycket material att tillgå. 
Kommunens hemsidor och hemsidan för Kivik Art Centre har använts för sökning av information samt att jag har kontaktat ansvariga när jag ansett det nödvändigt. Dessa  fallstudier  innebär  i  sin  förlängning  att  det  kommer  att  bli  en fallstudie  på  hur  PBL  kap2  3§  har  behandlats  i  prövningen  av  de  tre konstverken. 

InnehållsanalysMetoden innehållsanalys innebär  att  kategorier  väljs  ut  ur litteratur  och dokument för att analyseras på ett logiskt och strukturerat sätt.  Metoden går att använda på vilken typ av text som helst vilket är en fördel i denna uppsats som till viss del bygger på tidningsartiklar. Urvalskriteriet bör vara mycket  väl  definerat och utifrån dessa analyseras texterna och relevanta kategorier utarbetas (Denscombe 2003: 307-308). Denna uppsats grundas på  fem  kateorier  (begrepp):  Kulturell  planering,  Lagstifting,  Byggnader, Estetik  och  Konst.  Urvalet  av  dokument  och  litteratur  har  gjorts  utifrån dessa kategorier. 
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Litteraturen  har  i  första  hand  eftersökts  på  bibliotek  och  i  andra  hand genom att se vilken litteratur författarna själva har valt när de skrivit sina texter.  På  biblioteket  har  framförallt  sökorden:  "estetik",  "estetiskt tilltalande",  "fysisk planering",  "planering",  "kultur",  "kulturell  planering", "konst", "arkitektur" använts. Dessa ord har också kombinerats på olika sätt för  möjligheten  att  finna  mer  material.  Lämpliga  och  relevanta  avsnitt  i  litteraturen och dokumenten har valts ut utifrån de fem givna kategorierna och analyserats. Innehållsanalys  är  som  metod  effektiv  och  ger  god  transparens  då  den innebär att en annan forskare skulle kunna gå till väga på samma sätt och förhoppningsvis komma fram till ett liknande resultat. Ett probelm är dock att förhållanden kan lyftas ur sitt sammanhang och därmed stå för sig själva utan mening. (Denscombe 2003: 308)Följande dokument och litteratur har använts:
• Lagtexter,  i  första  hand i  form av Plan- och Bygglag.  Lagtexter är framställda av tjänstemän i uppdrag av staten och kan därmed antas vara auktoritativa,  objektiva och faktabaserade och därmed är de trovärdiga (Ibid 2003: 195). Lagtexterna har studerats utifrån det som varit relevant för min fallstudie,  vilket innebär att jag enbart har ägnat mig åt 1) de ändringar som gjordes i PBL angånde estetik och  hur  lagen  definierar  byggnad,  samt  hur  Plan  och Byggförordningen (PBF) definierar anläggningar. 
• Bygglovshandlingar  och  sammanträdesprotokoll.  Dessa  dokument är  allmänna  handlingar  vilka  förvaras  på  kommunerna  enligt förvaltningslagen.  När  ett  mötesprotokoll  ska  det  betraktas  som trovärdigt och de upprättas för att hålla de som upprättat 

protokollet  ansvariga  för  det  som  hänt  på  mötet  eller sammanträdet. Om protokollet ger en systematisk bild över det som hänt och är offentligt tillgängliga ska de uppfattas som trovärdiga. (Ibid:  296-297)  Bygglovshandlingar  är  trovärdiga  då  de  är författade  av  sakkunniga  tjänstemän.  (Ibid:  195)  Vidare  under denna kategori  faller  även de propositioner och skrifter  Boverket producerat. 
• Webplatser  och  internet  där  jag  använt  mig  av:  Tidningsartiklar baserade på lokalitidningars webaserade upplagor. Jag har valt att använda mig av de webbaserade upplagorna för att kunna ta del av de  kommentarer  som skrivits  angånde  de olika  ämnena.  Pressen kan ge intressant och värdefull information (Ibid 2003: 296) men bör  granskas  kritiskt.  Internetbaserad  fakta  i  form  av nationalencyklopedins och Boverkets webplatser. Jag anser att även dessa har hög trovärdighet då nationalencyklopedin är godkänd att använda  som  källa  samt  att  Boverket  som  tidigare  nämnt  är  ett statligt  verk och  därmed trovärdigt.  Ett  källkritiskt  problem  med Boverket kan vara att uppdragen de får grundas i politiska beslut som färgas av den regering som vid tillfället sitter vid makten. Dessa källor kan också betraktas som dokument online (Ibid 2003: 299).
• Litteratur i form av diverse facklitteratur rörande de kategorier jag utgår  ifrån.  Dessa  källor  har  inte  godtagits  utan  att  genomgå  en källkritisk granskning. Granskningen har rört diverse problem som uppkommer  med  dokumentstudier  i  form  av  autencitet, trovärdighet  och  representativitet.  Dessa  granskningar  har  gjorts oavsett  typ  av  dokumentstudie.  Dokumenten och  litteraturen har studerats på ett sätt så att det relevanta har brutits ut och 
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informationen från de olika källorna har  förts in i mind-maps för att få en tydlig struktur. Om källorna återkommer en eller flera gånger har jag valt att betrakta källan som trovärdig. Detta är också en del av den innehållsanalys som gjorts. 
BegränsningarForskningen inom estetik och konst rör sig snarare över de filosofiska och samhällsvetenskapliga  disciplinerna än över  planering.  Detta  gör  att  den litteratur jag har använt mig av för att definiera begreppen konst och estetik inte till största delen hanterar arkitektur eller samhällsbyggnad. Vidare är en  begränsning  att  de  dokument  jag  granskar  från  Vara  kommun  är upprättade  utifrån  det  syfte  att  stationshuset  skulle  genomgå  den förändring som det har gjort.  Att studien är baserad på en fallstudie gör också att den inte kommer att bli allmängiltig över ett fenomen som kan tänkas uppkomma på flera olika ställen utan den är snarare en förklaring till varför Varas stationshus förändrades.

Teoriram Genom främst ett urval av dokumentstudier i form av vetenskapliga texter och teorier  kommer det  föras  en diskussion om vad en byggnad är,  hur estetik definieras och vad det är som kännetecknar konst.  Det är  genom denna diskussion som det kommer att uppstå en förståelse för vad det är som är gemensamt för begreppen och vad det är som gör att de inte alltid stämmer överens.  Denna del  syftar också till  att  reda ut vad det är  som definierar en estetiskt tilltalande byggnad och hur byggnader går att se på ur ett konstnärligt perspektiv. Framförallt  är  denna  uppsats  riktad  mot  att  studera  genomförande  i bygglovssammanhang men också en planeringsstrategi; cultural planning – kulturell  planering.  För  att  redovisa  detta  har  jag  främst  använt  mig  av Landry,   McDonough  &  Wekerle  samt  Nilsson.  Landry  är  en  brittisk urbanplanerare,  McDonough och Wekerle är  kanadensiska planerare och Nilsson  är  en  svensk  fil.  Dr  och  docent  i  litteraturvetenskap  vid  Lunds universitet.  Jag  anser  att  dessa  ger  mig  en  god  inblick  i  vad  kulturell planering är. I den fråga om hur en byggnad definieras har jag valt att enbart använda mig  av  Plan-  och  bygglagen  (PBL  2010:900)  och  jag  har  utgått  ifrån de lagkommentarer skrivna av Didón mfl. I frågan om estetik har jag mestadels använt  mig  av  Fredrik  Wulz  men  också  vägt  hans  definitioner  jämte nationalencyklopedin  och  andra  relevanta  forskare  och  teoretiker  som exempelvis professor Torsten Weimarck, vilken jag mestadels använder för att förklara begreppet konst. 
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I  detta  kapitel  redovisar  och  förklarar  jag  de  teorier  och  begrepp  som  
uppsatsen  bygger  på.  Valet  av  kulturell  planering  som  planeringsteori  
grundas i  det faktum att  det är något  jag själv  ville  veta mer om. Därför  
valdes inte planeringsteorier från kurslitteraturen från kandidatprogrammet.  
Även  lagstiftningen  används  som  teori  och  då  utgår  jag  främst  från  de  
ändringar som gjordes i  äldre PBL i  området som behandlar den estetiskt  
tilltalande  utformningen  av  den  fysiska  miljön.  Slutligen  behandlas  
begreppen byggnad, estetik och konst.  

Kulturell planering Inom kulturpolitiken finns det få verksamhetsområden som är lagstadgade och kulturmiljön som vi alla lever i är en länk till den fysiska planeringen.  Kulturmiljön  innefattar  inte  enbart  renodlade  konstnärer  utan  också arkitektur  och  estetiskt  utformning  av  den  fysiska  miljön.  Genom planmonopolet  har kommunerna det centrala ansvaret för planering och därmed nyttjandet  och  utformningen av  kulturmiljön.  (kulturplan Västra Götalandsregionen: 29). Enligt  ”Cultural  planning  -  a  toolkit”  bör  alla  aspekter  av  samhällets kulturella  liv  inkorporeras  och  ses  som  tillgångar  och  något  som  tillför positiv  utveckling  till  framtiden.  Detta  görs  genom  strategisk  planering (http 8: 1). Ju fler aspekter som tillförs till planeringen ju fler tillgångar har vi  för  framtiden.  Landry menar  att  städernas  främsta  resurs  är  dess befolkning (Landry 2000:  xiii) och de kulturella tillgångar en stad har är dess råmaterial  för  utveckling.   Landry jämför  detta  råmaterial  med kol,  guld och stål. Material som tidigare har spelat stor roll för hur städer har utvecklats. Kulturella tillgångar formas på ett annat sätt än de råmaterial 

som var viktiga i början på 1900-talet och nu är det kreativitet som hjälper städerna  framåt  och  för  planerare  är  det  viktigt  att  uppmärksamma, hantera och exploatera dessa tillgångar. (Ibid: 7) Innovationer och kreativa människor är en resurs för städer och länder men det finns inte överallt och det  brukar generellt  samlas regionvis  och Landry menar att  i  nuläget är kulturell planering mer utvecklat i de Asiatiska länderna än i de Europeiska. (Ibid: xiii). Kulturell  planering  i  städer  är  något  som  sedan  början  av  1990-talet framförallt  har  slagit  igenom  i  Nordamerika,  Europa  och  Australien och detta är en medveten tankegång för att främja målen i stadsbyggnaden. Den kulturella  planeringen  kan  definieras  som  en  strategisk  användning  av  
kulturella resurser i  stads- och samhällsutveckling.  Generellt  är kultur och konst  vitt  skilt  från  planeringen  och  finns  på  andra  enheter  på kommunkontoren men det finns incitament till att integrera den kulturella aspekten i planeringen. (McDonough, Wekerle 2011: 31) Nilsson bekräftar detta  genom  att  säga  att:  "Kulturpolitikens  förutsättning  är  att  kulturen  
utgör en egen autonom sfär i samhället”   och han hävdar att kulturen har avgränsats  till  ett  eget  område  med  delar  som  täcker  ord-,  ton-  och scenkonst,  massmedier,  kulturarbete  i  folkbildning  och  föreningar  och slutligen kulturarvet. Nackdelen med denna uppdelning har varit att det har varit  svårt  att  inkorporera  kulturbegreppet  i  andra  discipliner  (Nilsson 2008: 49), och däribland är fysisk planering en. Kulturell planering kan vara ett sätt att komma förbi motsättningarna i olika discipliner och då främst mellan samhällspraktik och mer teoretiska fält (Ibid). Att planera in kulturella element i stadsbilden attraherar inte bara turister utan det  är  en  möjlighet  att  locka  välutbildade människor  att  flytta  in  i staden eller orten. Trots det faktum att det genom att planera in kulturella 
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element  i  stadsbilden  kan  leda  till  positiv  utveckling  för  en stad  är  det ganska  få  som  lyckas  samordna  planeringen på  detta  sätt.  (McDonough, Werkle 2011: 28) Turism lever på kulturella upplevelser men generellt är fokus på vedertagna kulturbegrepp som bland annat museer, gallerier och teater. Men Landry menar att genom att inkorporera kulturen i planeringen kommer detta att generera mer demokratiska medborgare (Landry 2000: 9).För att planera för mer kreativa städer menar Landry att dessa fyra steg bör uppfyllas (Ibid: 166): 
1. Planprocessen ska vara strategisk 

2. Ta fram analytiska verktyg

3. Hitta indikatorer för att mäta hur kreativ en stad (eller ett projekt) faktiskt är
4. Ta fram  tekniker  som uppmuntrar kreativt tänkande och kreativ planering. Processen som sådan innebär att objekt identifieras, planer utarbetas och genomförandestrategier undersöks (Ibid: 173). Kulturell planering handlar inte bara om objekt i stadsrummet utan att utgå ifrån en tydlig geografisk enhet som kan behöva stärkas. Det kan röra sig om en befolkningsgrupp i ett specifikt område som inte har samma förut-sättningar som den stora massan (missgynnad) och utifrån detta utvärderas vilka lokala resurser och tillgångar som finns just där och vilka av dessa man  förfogar  över.  Vidare  analyseras  vad  de  kan  användas  till,  hur ekonomiska  tillgångar  fördelas  och  hur  fungerar  transporter  och  stråk  i området. Men kulturell planering handlar också om empowerment – 

egenmakt  och  identitetspolitik  för  att  erövra  rummet  och  skapa  nya tolkningar  över  det.  (Nilsson  2008:  52)  Eftersom  planmetoden  är konceptuell  (Landry 2000:  163) och förespråkar  ”nya fräscha” idéer  och projekt  kan  detta  leda  till  att  människor  i  dess  omgivning  tänker annorlunda (Ibid: 167).Det  finns  olika  nivåer  av  kulturell  planering  (se  bilaga  3)  men  denna uppsats fokuserar på top-down kulturell planering i det offentliga rummet utifrån kommunledda modeller  och  partnership  modeller  (Landry 2000: 188-189). I en top-down process finns det dock möjlighet för kommunerna att  göra  en  kulturplan  (http  9:  22)  och  det  finns  en  för  Västra Götalandsregionen, dock står den i väntan på att bli antagen.  Både Vara och Borås tillhör Västra Götalandsregionen. I denna kulturplan står bland annat att  ”Cultural  Planning-arbetet  och  metodutveckling  inom  
samhällsplaneringen  (ska) stödjas”  (Kulturplan, Västra Götalandsregionen: 7).  

Lagstiftning

Får jag lov? Bygglov krävs  för  samtliga  konstruktioner  som  faller  under  definitionen ”byggnad”  vilket  definieras  i  PBL  (se  ovan).  Även  anläggningar  är bygglovspliktiga  och  dessa  definieras  inte  i  PBL  utan  i  Plan-  och Byggförordning (PBF) 2011:338 6 kap. Det krävs bygglov för att i fråga om andra anläggningar än byggnader för att  anordna,  inrätta,  uppföra,  flytta eller  väsentligt ändra dessa. Exempel på anläggningar som specificeras är 
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bland annat idrottsplatser,  vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan,  nöjesparker,  tunnlar och bergrum.  Konstverk faller  inte  under definitionen byggnad och definieras inte heller i PBF och är därmed inte bygglovspliktiga. När det gäller bygglov kontaktas grannar och sakägare om lovet innebär:
• att  förslaget  avviker  från  förutsättningarna  i  en  detaljplan  eller områdesbestämmelser 
• När  en ny huvudbyggnad ska uppföras eller en större tillbyggnad görs där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser. I vissa kommuner, som till exempel Vårgårda kommun kontaktas grannar också i samband med förhandsbesked.De  förändringar  som  görs  i  och  med  ett  bygglov  bör  enligt lagkommentarerna av Didón mfl inte förvanska de egenskaper i  området som  är  av  värde  att  bevara  (Didón  mfl  2011  2  kap  3).  När  dessa bedömningar  görs  ska  de  göras  utifrån  hur  synlig  åtgärden  är  och  där menar Didón mfl att skalbrott, uppseendeväckande färgsättning eller starkt avvikande formgivning måste granskas mer kritiskt än mindre förändringar. Med  detta  sagt  måste  inte  ett  samspel  med  omgivningen  utesluta nyskapande. (Ibid)

Olovligt byggande Olovligt byggande är den term som i vardagstal kallas ”svartbygge” vilket innebär  att  byggnader,  tillbyggnader  eller  ändringar  görs  utan  bygglov. Kommunens delar normalt ut en sanktionsavgift men i vissa fall får 

personen som byggt också riva. Olovligt byggande har en preskriptionstid på  tio  år.  När  denna  tid  har  gått  ut   får  byggnadsnämnden  inte  göra sanktioner enligt 11 kap 20§ PBL. 
Begreppet "estetik” Det  fanns  goda  anledningar  till  att  definiera  begreppet  estetik  i lagstifningen för att undvika förvirring vid eventuell överprövning och för att  göra  praxis  mer  tydlig.  Detta  var  något  som  bland  annat arkitektförbundet utlyste. (prop 1997/98: 117: 15) Riksbyggen och Uppsala Universitet däremot erinrade mot ändringarna i lagstiftningen och hävdade att arkitektur inte skulle styras av myndighetsregler. Trots detta infördes ändringarna och vann laga kraft 1 januari 1999. Enligt  propositionen  Framtidsformer  finns  det  två  olika  definitioner  av estetisk:1. Som präglas av skönhet 2. Som har att göra med estetikDet begrepp regeringen valde att  använda blev "estetiskt tilltalande"  och ordet estetiskt används i den form att det betyder "som har att göra med  

estetik". Detta innebär att de estetiska värden som finns ska utformas väl i anläggningar och miljöer som utgör ett gemensamt intresse för samhället, för  byggherrar  och  för  alla  som  kommer  i  kontakt  med  det  som  byggs.  Estetiska  värden  tillskrivs  bland  annat  föremål,  byggnader  och  miljöer. (Ibid: 16)
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Ändringar i PBL 1987:10 Den första Plan- och Bygglagen innebar ett dåligt stöd för kommunerna vid bygglovsprövning när lov nekades på grund av att kommunerna åberopade estetiska  tilltalande  värden  (prop  1997/98:  19).  Detta  innebar  att  i  en överprövning förlorade kommunerna i  regel  och byggherren fick således igenom  sina  förslag.  För  att  komma  till  bukt  med  detta  lades  det  på Boverket  att  göra  en  utredning  för  att  undersöka  huruvida  de  estetiska värden som finns i våra samhällen och städer skulle kunna skyddas med hjälp av lagstiftning. Boverket redovisade på regeringens uppdrag hur den aktuella  plan-  och  bygglagstiftningen  inverkade  på  den  arkitektoniska kvalitén (prop. 1997/98: 117: 9) Resultatet av utredningen blev Proposition 1997/98: 177  Framtidsformer – Handlingsplan för arkitektur, formgivning och  design.  I  denna  proposition  framgår  det  att  regeringen  anser  att kommunerna, för att skydda de estetiska värden som finns, skulle redovisa de övergripande mål med estetisk tilltalande utformning i sin översiktsplan (Ibid: 18) och även redovisa detta i lokala investeringsprogram (Ibid: 31). Angående den yttre formen av byggnader föreslogs att även den ska vara estetiskt tilltalande och att lovprövning ska göras utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Vidare skulle ändringar av byggnader göras varsamt och  dess  karaktärsdrag  ska  bevaras.  De  ursprungliga  värden  som bebyggelsen innehar handlar om dess utseende, den teknik och de material som  användes  vid  uppförandet  och  vilket  samspel  som  finns  med omgivningen. När  kommunernas egna byggnader ska förändras finns det möjlighet  att ansöka om bidrag förutsatt att det redovisas hur de arkitektoniska värdena tas till vara. Målet med regeringens förslag till formgivning och design 

utgick främst från att kvalitet och skönhet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska  överväganden  och  att  estetiska  värden  ska  förstärkas  i befintliga miljöer. Det är relevant att det finns en hög social medvetenhet och insikt om människors behov av en god och estetiskt tilltalande livsmiljö. För  att  Sverige  ska  fungera  som  en  förebild  för  andra  länder  när  det kommer till estetiskt tilltalande utformning, miljö och gestaltning måste det finnas goda förutsättningar och de ändringar som gjordes i den befintliga lagstiftnigen skulle leda till att utformningen, förvaltningen och skötseln av den bebyggda miljön skulle ge resultat som ligger i samhällets intresse.
"Arkitektur, formgivning och design är en  del av vår kultur och vårt 
samhälle.  Det  vi  bygger  och  de  föremål  vi  formger  skapar  den  
omgivning  som  påverkar  vårt  sätt  att   leva.  Därför  måste  vår  
omgivning uppfylla höga krav på kvalitet ur bland annat funktionell, 
teknisk, ekologisk och estetisk synvinkel." (Ibid: 10)Det  är  av  vikt  att  kommunerna  själva  ska  sätta  goda  exempel  när  det kommer till byggande och förvaltande av egna byggnader (Ibid: 33) och de estetiska  värdena  i  samhället  ska  få  en  tydligare  ställning  bland  övriga allmänna intressen och att de estetiska värdena ska inte underställas när det  kommer  till  konflikter  mellan  olika  allmänna  och/eller  enskilda intressen. (Ibid: 16) Eftersom alla människor har tillgång till den offentliga miljön går  det  att  anta  att  den har  avgörande  betydelse  för  människors trygghet-, trivselkänsla och förutsättningar till social gemenskap och därför är  detta  något  som  behöver  prioriteras  (Ibid:  32)  och  tydligt  framgå  i lagtexten. Den äldre  Plan-  och Bygglagen upphävdes  2011-05-02 och ersattes med Plan- och Bygglag 2010:900. De ändringar som gjordes i  äldre Plan- och Bygglagen fick laga kraft 1 januari 1999 och finns kvar i den nya lagen. 
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Ändringar  gjordes  i  flera  kapitel  i  lagtexten  angående  den  estetiskt tilltalande utformningen av miljön.  Följande ändringar gjordes:
2 kap 2§ stycke 1Ändringarna som gjordes var att första stycket i paragrafen kompletterades med att  planläggning skulle  främja en estetiskt  tilltalande  utormning av bebyggelse,  grönområden,  kommunikationsleder  och  andra  anläggningar. Ändringen syftade till att tydliggöra att den estetiska utformningen är ett allmänt intresse som skall beaktas. 
3 kap 1§Den ändring som gjordes i  denna paragraf  gjordes i  den andra delen av paragrafen och innebar en komplettering till att byggnaders yttre form och färg ska vara estetiskt tilltalande och i förlängningen då fungera för en god helhetsverkan.  Denna  ändring  i  lagtexten  syftar  till  att  det  ska  framgå tydligt att den estetsika utformningen är viktig i den bebyggda miljön. 
3 kap 10§Ändringen här innebar att det tidigare begreppet särdrag har bytts ut till  karaktärsdrag och att det därför är detta som ska beaktas vid förändring av byggnader och ändringen syftar till att det således inte enbart är isolerade detaljer som ska tas till vara och beaktas vid förändringar utan helheten. 

Med helheten menades även byggnadens samspel med omgivningen
11 kap 1§Den ändring som gjordes skedde i första stycket punkt 1 vilken innebär att byggnadsnämnden  skall  verka  för  en  estetiskt  tilltalande  stads-  och landskapsmiljö.  Denna  ändring  syftar  till  att  den  bebyggda  miljöns utforming och gestaltning är kommunens ansvar men den innebar ingen inskränkning  för  byggherren  vilken  de  facto  är  den  som  ansvarar  för utformningen av det som byggs i första hand. Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till estetiskt tilltalande gestaltning och  utforming  enligt  propositionen.  Planläggning  av  mark  och  vatten  är dock  kommunens  angelägenhet  och  detta  visas  genom  det  kommunala planmonopolet.
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Byggnader Plan- och bygglagen 2010:900 specificerar vad som anses vara en byggnad i 1  kapitel  4§  och  definitionen  är  följande:  en  varaktig  konstruktion  som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark  eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten. Byggnaden ska också  vara konstruerad så att den är avsedd för att  människor kan uppehålla sig i den. I  lagkommentarerna  specificeras  begreppet  ytterligare  genom  att  skilja "byggnad" från "byggnadsverk" vilken snarare syftar till en anläggning till vilken andra krav finns än de som gäller till en byggnad och som definieras i  PBF snarare  än i  PBL.  När  plan-  och bygglagen ändrades fanns  det  från regeringen skäl till att de termer som används i lagtexten skulle definieras och detta redan i första kapitlet eftersom det i Plan- och Bygglagen 1987:10 rådde viss oklarhet om vad en byggnad de facto var och efter att rättspraxis växte  fram  fanns  det  ett  behov  av  att  reda  ut  begreppet  för  att  kunna tillämpa lagstiftningen på ett  tillfredsställande sätt  (PBL 2010:900 1 kap 4§). Tillämpningsproblemen  har  varit  störst  där  det  har  gällt  små  och/eller enkla konstruktioner som uppförs av speciella ändamål eller är flyttbara. Till dessa hör lekstugor, husvagnar, husbåtar och sol- och vindskydd som i rättspraxis  har  bedömts  som  byggnader.  När  dessa  fall  bedöms  tar regeringsrätten hänsyn till vilken typ av anvädning som gäller och om till exempel  en  husvagn  st  uppställd  på  en  och  samma  plats  längre  än  en normal  semestersäsong  (cirka  6  veckor)  blir  denna  klassad  som  en byggnad. För att kunna fastställa vad som är en byggnad krävdes tillräcklig  

rättspraxis  och då speciellt  när  husbåtar  och husvagnar skulle  bedömas. Även  byggnader  som  inte  är  uppförda  för  att  människor  ska  kunna uppehålla sig i dem och här gäller det till exempel transformatorbyggnader som  Boverket  påpekade  vid  lagändringen  av  Plan-  och  Bygglagen,  är bygglovpliktiga.  Detta ställde till problem, något som inte bara påpekades av  Boverket  utan  även  av  Lantmäteriet  och  Sveriges  Kommuner  och Landssting (SKL).  Trots detta gäller  ändå att  en byggnad generellt  är  en varaktig (förankrad till mark eller vatten) konstruktion som människor kan befinna sig i. Byggnader som faller under Plan- och Bygglagens lagstiftning är de som är lovpliktiga. (PBL 2010:900 1kap 4§)En byggnad,  eller  snarare en husbyggnad är ett  objekt  som uppförts  för människor eller våra husdjur, verksamheter, material och liknande. Men en byggnad kan också uppföras för sitt symboliska och kulturella värde och då är  interiören  underordnad  exteriören.  Människan  har  länge  uppfört byggnader av enklare eller mer avancerade slag för att antingen bo i eller för att ge uttryck för en symbol, som exempelvis sakrala byggnader vilka gestaltades på andra sätt. Byggnader har genom tiderna uppförts av de som ska bruka dem, men i takt med att samhället har utvecklats så har även ett område för specialister utvecklats. Detta täcker diverse discipliner, från att byggnaden ska ritas, projekteras, bedömas och tillslut byggas. På 1800talet infördes matematiska uträkningar i byggnadsprocessen och detta ledde till att de gick att utforma på nya och mer förfinade sätt. Tekniska installationer som vatten, avlopp, värme och så vidare kunde införas vilket gjorde att även andra yrkeskårer involverades. (http1)Definitionen  byggnadsverk  däremot  fungerar  som  ett  samlingsnamn  för byggnader och andra anläggningar och enligt Plan- och Bygglagen 2010:900 används denna term när det ställs samma krav på anläggningar som det 
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görs  på  byggnader.   I  Plan-  och  Bygglagen  1987:10  användes  istället termerna byggnad och lovpliktiga anläggningar och bytet av term innebär att vid planläggning och annan prövning ska hänsyns ta till icke lovpliktiga anläggningar. Termen anläggning behöver inte definieras i lagtexten.  (PBL 2010:900 1 kap 4§, lagkommentarer Zeteo)
Estetik 
”Arkitektur, formgivning och design är en del av vår kultur och vårt  
samhälle.  Det  vi  bygger  och  de  föremål  vi  formger  skapar  den  
omgivning  som  påverkar  vårt  sätt  att  leva.  Därför  måste  vår  
omgivning uppfylla höga krav på kvalitet  bland annat funktionell,  
teknisk, ekologisk och estetisk synvinkel.” (prop. 19997/98:117, 10)Ordet estetik kommer från det grekiska  aisthētiko´s vilket i förlängningen bildade ordet  ta  aisthēta´  vilket  har betydelsen ”det  sinnliga”  eller  ”det förnimbara”.   Ordet  har enligt  nationalencyklopedin fem olika  betydelser och estetik kan beskrivas följande:1. som förnimmelsekunskap2.  som läran om det sköna och dess modifikationer. 3. som  en  filosofisk  undersökning  av  problem,  begrepp  och förutsättningar vid tal om konst  och konstupplevelser.4. som empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och skönhetsupplevelser5. som uppfattningar och förhållningssätt vilka behandlar utseenden 

och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö. (http2)Den första beskrivningen på estetik handlar om förnimmelsekunskap vilket innebär  varseblivning  eller  perception  och  i  vår  tid  handlar  det  om fenomenologi, alltså läran om det som visar sig för medvetandet. Under antiken antogs att estetik var oberoende av människors vilja eller betraktande. Den moderna betydelsen för ordet myntades på 1700talet av Alexander  Gottlieb  Baumgarten  (http3)  som  en  metafysisk  lära  om  det sköna. Även Immanuel Kant har spelat roll för definitionen av estetik även om dennes definition skiljer sig från Baumgartens då dess innebörd snarare handlar om att estetik är vetenskapen om det sinnliga och förnimbara och dess former och principer (http4). Begreppet estetik sammankopplas ofta med konst även om all konst inte klassas som estetisk (http2). Alla estetiska frågor handlar inte om konstskapande eller kreativitet utan det  begreppet  kan  även  gälla  för  konstverks  estetiska  natur  eller upplevelsen  av  konst  och  estetiska  objekt.  Forskningen  över  estetik  är således splittrad med olika utgångspunkter. Estetiker gör en ansats till att utveckla,  beskriva  och  analysera  kategorier  för  estetisk  analys  och  ur analyserna baseras kategorier som sedan tillämpas. I Sverige är det främst filosofer som diskuterar ämnet estetik och den första professuren i ämnet tilldelades  Anders Lidbeck i Lund 1742 (http2).På 1960-talet  ansågs  inte  estetik  vara  något  som  gick  hand i  hand med arkitektur  utan  arkitektur  kunde  snarare  uttryckas  som  en  matematisk formel:  byggnadens  funktion  *  ekonomi.  Konst  å  andra  sidan  var  en komposition  av  olika  delar  och  därför  ansågs  den  vara  ändamålsvidrig. Detta  gavs  uttryck  i  det  byggande  som  dominerade  de  kommande årtiondena med bland annat miljonprogrammen och arkitekterna brydde 
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sig inte om vad människorna som levde i den arkitektur de skapat ansåg om den. Estetik var ett ord som inte användes och att arkitektur skulle vara något  som  påverkade  människor  positivt  eller  negativt  var  ointressant. (Wulz, 1991: s. 10) Estetiska  värden  kan  tillskrivas  bland  annat  miljöer,  byggnader  eller föremål  och  en  byggnads  estetik  ska  bedömas  genom  exempelvis färgsättning,  materialval,  yttre  rumsbildningar,  storlek  och  skala, fasadutformning,  markanslutning  och  samspel  med  omgivningen  samt gestaltning  av  de  funktioner  som  ska  tillgodoses  enligt  regeringens proposition 1997/98:117. Estetiska krav måste utgå ifrån värderingar som har en betydande allmän acceptans. (prop. 1997/98: 177: 16-17) Estetiska preferenser  ändras  över  tid,  något  som  tydligt  syns  i  arkitekturens utveckling (Wulz 1991: 40). Estetiska objekt oavsett typ kan fungera som ett språk eller symboler som gör att  vi  kan, eller inte kan  förstå världen kring oss (Weimarck 2006). De stilar som kan utrönas i konst definieras i regel som uttryck för estetik och det finns två regerande riktningar inom estetikforskningen,  filosofisk  och  empirisk  estetik.  Skillnaden  mellan  de båda  är  att  den  filosofiska  estetiken  tar  sitt  avstamp  i  de  drag  som dominerar i  konst och betraktarnas värderingar i  den tid och kontext de uppstår  och  den  empiriska  estetiken  innebär  studiet  av  estetiska förhållningssätt  och  verkningar  och  studierna  handlar  om smakundersökningar och psykologiska förutsättningar för hur en gestaltad form eller färg upplevs av betraktaren. (http 2)

Den estetiska triangeln Arkitektonisk  gestaltning utgår  ifrån  ett  av  en byggnads  eller  fasads huvudmotiv,  ett  estetiskt motiv  som  är  en  primär preferens  i  byggnaden.  En byggnad  har  inte  bara  ett huvudmotiv  utan  det  finns flera  och  det  ska  således finnas  ett  samspel  mellan konstruktion,  enkelhet  och komplexitet.  Det  ska  finnas motsatsförhållanden  men också  glidande  övergångar. En  byggnad  domineras generellt  av ett  huvudmotiv men de andra motiven syns även om det är subtilt. Bilden  visar  hur  de  estetiska  ledmotiven  förhåller  sig  till  varandra. Gestaltningen utgår från ett hörn i triangeln, från ett ledmotiv och rör sig sedan åt sidorna för att samspela med de andra ledmotiven. För att undvika kompromissarkitektur, där alla sidor ska tillfredsställas och för att kunna utforma en tydlig estetisk arkitektur bör utgångspunkten väljas i triangeln istället för att ”gardera sig på alla sidor” vilket i förlängningen innebär att arkitekturen inte utmanar, nyskapar eller väcker känslor. (Wulz 1991: s40)
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När estetiska tar över Det framgår tydligt ur regeringens proposition 1997/998: 117 att estetiken inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar men Klarqvist och Thiberg lyfter  fram exempel där arkitekturens estetik tar  överhand över andra  viktiga  tekniska  lösningar  som  måste  uppfyllas  när  byggnader uppförs.  (Klarqvist, Thiberg 2003: )Som  exempel  nämner  de  kårhuset  till  Chalmers  Tekniska  Högskola  i Göteborg som när det stod klart 2001 fick det prestigefyllda Kasper Salin priset samma år. Dessvärre uppstod det många tekniska problem med detta hus,  som  enligt  Sveriges  arkitekter  det  året  var  Sveriges  vackraste.  Vite utdelades och inspektören för byggnaden Jesper Conradsson uttalade sig med att  så  allvarliga brister var  ovanliga  och att det förvånade när det var så erfarna enterpenörer som utfört arbetet. Det uppstår allvarliga problem när den yttre estetiska utformingen gör att interiör och boende-/arbetsmiljö blir lidande. (Klarqvist, Thiberg 2003: 56) De  visioner  som  arkitekter  generellt  har  handlar  oftast  om  estetiska principer,  samhällsbyggnad  och  medinflytande  (Ibid:  93),  men  som exemplet ovan visar blir det inte alltid som det är tänkt. 
  Konst

”För är det inte ett bindande kriterium på konstverk att det är befriat från 
praktiskt bruk?” (Weimarck 2003: s12)Ordet konst innebär kunnande eller färdighet av någon specifik typ och är 

en  kulturyttring  vilken  kräver  en  kunskap  och  förmåga  att  utöva.  Det handlar om olika slag av estetisk verksamhet och rör sig över en rad olika discipliner som bildkonst, konsthantverk och arkitektur. Alla hantverk som var kvalificerade kallades under medeltiden för konster och om hantverket var  utöver  det  vanliga  var  benämningen  för  detta  konststycke.  Under 1700talet  innebar begreppet  konst  att  det som ansågs vara konst  skulle innehålla ett visst nyskapande. Konstverket som föremål är inte det som är det  viktigaste  utan  det  är  konstverkets  egenskaper  som  uttrycker konstnärens  avsikt  eller  en  reaktion  eller  upplevelse  hos  betraktaren. (http5) Ett konstverk är uppbyggt med en viss avsikt och argumenterar för eller emot något (Wulz 1991: 15)och kommer därmed att få någon typ av gehör. Allt är inte konst, utan till exempel landskap, blommor och mänsklig beteende faller inte under definitionen (http2).Konst som begrepp finns inom konstforskning, konstteori och estetik. Vad begreppet innehåller och hur stort dess omfång är är oklart. Det kan finnas flera konstbegrepp och hus ska de i så fall vara relaterade till varandra? Vad är konst och vad är inte konst? Definitionen är inte klar utan en pågående process, en som inte minst handlar om vad som är god konst och vad som inte är  det.  Vad som är god (skön) konst preciserades på 1700talet,  likt  estetiken. Även här spelade Immanuel Kant en viktig roll  genom att föra vidare  sin  lära  om  ”det  ointresserade  välbehaget”  vilket  innebar  att  en estetisk  dimension  tillfördes  debatten  som  rådde,  att  konsten  inte  hade någon praktiskt funktion utan dess former, färger, ljus och skuggor iakttogs enbart för deras egen skull.  George Dickie hävdar att det är konstnärerna själva som avgör vad som är konst , en teori som har blivit mycket ifrågasatt.  Andra, som Morris Weitz har sedan mitten av 1900talet menat att det inte går, eller ens finns ett 
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behov  av  att  definiera  begreppet  konst.  Det  finns  enligt  Weitz överhuvudtaget  inga  anledningar  att  definiera  egenskaper  som karakteriserar  konst.(http4)  Konstfilosofer  beskriver,  analyserar  och förklarar skillnader mellan konstverk och andra begrepp (http2). Konst går att  bestämma på olika sätt  helt  beroende på vilka egenskaper skaparen av konstverket vill att konsten ska representera och detta betyder att  det  finns  olika  representationsnivåer  –  de  versioner  som  finns  av verklighetens uttryck, som kommer att upprättas när betraktaren kommer i kontakt med det givna konstverket. Alla konstverk  representerar den tid de tillverkas i,  den kontext som gäller för socialt liv,  kunskap och ideologier som råder just då. Konst skiljer sig från vardagliga bruksföremål även om det konstnärliga föremålet kan vara litet eller oansenligt men de fungerar som bilder av oss själva och vår verklighet, eller en verklighet som rådde tidigare. (Weimarck 2006) Konstnärer själva hävdar att ett konstverk inte står självt att betraktas utan att det krävs att konstverket måste tas i bruk och  på  så  sätt  göras  verkliga  av  betraktaren  för  att  bli  ett  fullbordat konstverk  (Weimarck  2006)  och  konsten  att  mötet  med  betraktaren  då skapas  (http6).  Enligt  Weimarck  har  betraktaren  har  alltid tolkningsföreträde (Weimarck 2006).Den  konstnärliga  yttrandefriheten  är  något  som  sprungit  ur  konstens ”ändamålslöshet”  tillika  ”autonomi”.  Denna  yttrandefrihet  går  enligt Weimarck över den som är lagstiftad i Sveriges grundlagar  där det i första 

paragrafen preciseras följande: ”Yttrandefriheten enligt denna grundlag har  
till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning  
och ett fritt konstnärligt skapande.” (yttrandefrihetsgrundlagen 1991:1469) Konstnärer får enligt Weimarck uttrycka sådant som inte är tillåtet i något annat  forum.  Om  konstnärer  nu  försöker  att  frigöra  sig  ifrån  denna yttrandefrihet  skulle  det  leda  till  att  kravet  på  oberoende  släpps  och föremål  som tidigare  inte ansetts  vara  konst,  som designföremål kan nu även  de  räknas  in  i  konstbegreppet  eftersom  de  inte  alltid  är  praktiska föremål. (Weimarck 2006). Men den konstnärliga friheten innebär en frihet under ansvar (Wulz 1991: 12).Konsten och de medier som den framställs i kan sägas vara det som skapar den  verklighet  människor  ser  och  befinner  sig  i  vilket  i  förlängningen innebär att inte bara bildspråk utan även arkitektur måste förhålla sig till fattbara uttryck för att de ska kunna framträda på ett sätt som går att förstå. Det är människorna som skapar världen genom att reproducera det som är materiellt  likaväl som normer och socialt  liv.  Bengt Whalgren från Borås som var kulturnämndens chef när skulpturen Walking to Borås uppfördes i en cirkulationsplats i staden uttryckte det som att 

"När det gäller offentlig konst verkar det som om känslorna spelar  
den största rollen, och det är kanske inte så konstigt eftersom nutida 
konst ska väcka känslor, tankar och diskussioner” 
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Arkitektur som konst 
”En gång försökte jag behaga alla och detta  förstörde  allt  jag  
önskade säga” (Wulz: 1991 s41)Arkitektur  kan  ses  som  en  konstform  vilken  ordagrant  betyder byggnadskonst  som  alla  har  tillgång  till,  en  konstform  som  inte  går  att undvika. Individer har ofta en bestämt uppfattning om vad det är som är god arkitektur vilket innebär hur en byggnad får eller inte får se ut. Alla har rätt till sina egna åsikter om vad som är vackert eftersom upplevelsen är subjektiv.  (Wulz  1991:  10-11)  Arkitektur  som  en  konstform  innebär  i princip allt mänskligt byggande men när begreppet specificeras innebär det också att det krävs ett visst konstnärligt skapande (http7). I  skapandet  av  konsensusarkitektur  eftersträvas  det  som  klassas  som trevligt  och  det  som  är  allmänt  accepterat  och  det  blir  en  konfliktfri anpassning till den kontext som redan finns i det planerade området (Wulz 1991: 20) men som Thomas Hellquist vid Blekinge Tekniska Högskola sa: 

”En arkitekt måste vara modig” och en konsensusarkitektur kan i sådana fall handla om att arkitekterna inte vågar, eller helt enkelt inte vet bättre (Wulz 1991:  20).  Många  uppmärksammande  byggnader  har  uppförts  utan  en direkt funktion som byggnad till exempel Eiffeltornet i Paris. Det fanns ett stort motstånd till att detta konstverk uppfördes och en av anledningarna till att det var ett så stort motstånd handlade om skalbrottet i den miljö det uppfördes.  (Ibid:  12).  Idag  är  det  få  som  kan  tänka  sig  den  Franska huvudstaden utan denna symboliska byggnad. 

SammanfattningEnligt  PBL  är  det  tydligt  vad  som  definierar  en  byggnad  och  vilka intentioner som ska finnas för dess uppförande. En byggnad är någonting konkret med fyra väggar, tak och ett golv som genererar ett (eller flera) rum där människor kan uppehålla sig. Objekt som faller under denna definition kräver bygglov (likt anläggningar som definieras i PBF) enligt PBL 8 kap 1§ när  det  rör  sig  om  nybyggnad,  tillbyggnad  eller  vissa  ändringar  av byggnader: 
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen  
annat  ändamål än det  som byggnaden senast har använts för  eller  enligt  
senast  beviljade  bygglov  har  anpassats  till  utan  att  den  avsedda  
användningen kommit till stånd,

b) det i  byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller  någon ytterligare  
lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c)  byggnaden  byter  färg,  fasadbeklädnad  eller  taktäckningsmaterial  eller  
byggnadens  yttre  utseende  avsevärt  påverkas  på  annat  sätt.

Första  stycket  3  C  gäller  bara  om  byggnaden  ligger  i  ett  område  som  
omfattas av en detaljplan. Alla människor har enligt Wulz tillgång till och någon sorts relation till de byggnader  vi  har  ibland  oss  och  de  allra  flesta  av  oss  uppfattar  dem subjektivt. Arkitektur är således en offentlig konstform vilket gör att den påverkar långt många fler än andra konstformer. Arkitekter kan tänkas ha ett samhällsansvar för att designa och skapa byggnader som appellerar till 
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människorna som lever bland dem. Det ligger också ansvar hos planerarna inom  kommunerna,  tack  vare  planmonopolet  har  planerarna  ett  stort ansvar över vad som finns i våra offentliga rum som vi vistas i dagligen. Den demokratiska processen i bygglov är något mindre än när det gäller detaljplaner och det kan vara svårt för en privatperson att få insyn i vad som  bestäms  kring  det  som  byggs  i  närområdet.  Empowerment  och medborgardeltagande och tydlig information från kommuner är av största vikt i detta fallet vilket borde innebära att kritik från allmänheten är något kommunerna borde ta till sig. Kritiken för det som kommunerna uppför kan komma i konflikt med en driven och strategisk kulturell planering. Det kan vara så att de som driver den kulturella planeringen ser andra värden i det som  uppförs  än  de  som  ser  objekten  varje  dag.  Det  kan  handla  om utbildning, intressen för vissa konstuttryck eller objekt. Men det offentliga rummet är ändå i händerna på kommunerna och det är kommunerna som har ansvar för sina medborgare. Det kan uppstå en konflikt med den drivna planeringen och den drivna kritiken från medborgarna. Estetik  och  konst  är  till  skillnad  från  en byggnad  väldigt  abstrakt.  Dess formspråk  talar  till  oss  på  ett  helt  annat  sätt  än  det  konkreta  med  en byggnad.  Byggnader  är  tydligt  definierade  till  skillnad  från  konsten  och estetiken. Konst är per definition enligt Weimarck det som konstnären själv anser vara konst och därmed behöver ingen annan ha samma uppfattning. Konst är inte heller något som per definition behöver vara vare sig vackert eller estetiskt tilltalande utan det kan istället vara uppseendeväckande och provocerande. Konst är oftast något vi lägger märke till fort, speciellt konst i det offentliga rummet. Objekten är generellt ganska stora och de sticker ut. Det kan röra sig om konstverk med kungar på hästar eller lysande bävrar i Härnösand. Båda sticker ut, visar kaxigt att de finns. En byggnad kan på helt 

andra sätt  smälta  in i  omgivningen och istället  skapa en helhet  som ett  konstverk inte behöver tänka på.Byggnader har alltid haft ett symbolspråk, ända sedan högkulturerna kom och människor hade tid  över  till  att  göra andra saker  än att  skaffa föda uppfördes  byggnader  med  tydlig  symbolik.  Byggnaderna  uppfördes  för andra syften än för tak över huvudet, som till exempel religiösa byggnader. Dessa uppfyller kravet för att människor ska kunna uppehålla sig i dem men det  är  det  sekundära  syftet  med  byggnaden.  Ett  uttryck  för  annat  än bostäder har i alla tider utförts på ett sätt vilket innebär att det är tydligt  vilken funktion den har. I och med detta, sättet byggnader har utformats på ur kulturella och religiösa skäl tillkommer det estetiska uttrycket och det konstnärliga i arkitekturen. Byggnader  som  definieras  som  konstverk  kan  innebära  problem  mycket beroende på att byggnadskonst, konst och konstverk generellt är tre skilda saker.  Människan har normalt ett behov av att förstå det hen ser på och vidare kunna sortera står framför henne. När en sak har flera meningar och symbolik  kan  förvirring  uppstå.  Ett  annat  problem  med  den  estetiskt tilltalande utformningen av byggnader ligger i att de studeras subjektivt av individer  som  inte  alltid  är  insatta  i  vilka  bakomliggande  faktorer  som ligger  till  grund  för  utformningen.  Men  eftersom  byggnader  ingår  i  den offentliga konst som alla människor har tillgång till innebär detta också att det finns behov av att människor ska förstå det de tittar på.  I detta tar min  uppsats avstamp. 
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I detta kapitel presenteras de fallstudier som har gjorts över de tre objekten  
Blue Orange,  Walking to  Borås  och Architecture for  subjective  experience.  
Blue Orange – Vara stationshus har i egenskap av djupfallstudie en större del  
i kapitlet då uppsatsens fokus ligger på detta objekt.

Blue Orange 
Blue  Orange, skapad  av  den tyska  konstnärinnan Katharina  Grosse  är  det uppmärksammade  konstverk som  består  av  Vara stationshus  med  fem tillhörande  skulpturer  vilka är  placerade  på  taket, skärmtaket  och  vid  andra sidan järnvägsspåren. Den  23e  februari  2010 godkändes  förändringen  av stationshuset  och  ett skissförslag  presenterades den 21e april 2010 av statens konstråd,  trafikverket  och Vara  kommun  med  sitt nystartade  gestaltningsråd. Skissförslaget  innebar  att Sveriges största skulptur 

skulle inom några år finnas i Vara kommun och konstverket skulle bli unikt för  Norden.  Varas  gestaltningsråd  fick  i  uppdrag  att  arbeta  med  Varas offentliga rum och dess medlemmar anses ha sakkunskaper inom offentlig utsmyckning och gestaltningsfrågor. Gestaltningsrådet består inte endast av lokala konstnärer utan i detta konstverk är bland annat Hasse Persson från Borås  konstmuseum  inblandad  (se  vidare  Walking  to  Borås)  (http:  10). Konstverket kostade 1,2 miljoner kronor varav hälften bekostades av Vara kommun  och  resterande  50  procent  av  kostnaden  delades  lika  mellan statens konstråd och trafikverket. Namnet  Blue  Orange  kommer från en dikt  skriven av Paul  Elouard med titeln: ”La terre est blue comme une orange – "Jorden är blå som en apelsin”. Konstverket har inneburit ett högt uppmärksamhetsvärde och beskrivs av kommunens  talepersoner  som  uppkäftigt  och  vackert  (http:  10). Konstnärinnan själv hoppas och tror att tack vare stationshuset kanske fler väljer att stiga av tåget i Vara (http: 11). Konstverket  består  av  sex  delar  varav fem  är  skulpturer  som  i  folkmun kallas  för  "bumlingar"  samt  själva  stationsbyggnaden.  Skulpturerna  är spraymålade i kulörta färger och fyra av dem är placerade på huset, tre på taket och en på skärmtaket över entrén. Den femte är placerad på andra sidan  spårområdet.  Husets  fasader  och  samtliga  detaljer  som fönsterbräden,  handräcken  och  stuprännor  är  målade  i  blått  och takpannorna har glaserats med samma blå färg på Rörstrands i Lidköping. (http: 12)Resan till att stationshuset idag är blått och färdigställt har varit lång  och  kantats  av  tidningsartiklar,  insändare  samt  reportage  och intervjuer i  lokal-TV.  Till  en  början var det tänkt att  huset  skulle ha en korallröd färg (http: 13) men på grund av tekniska orsaker gick detta inte att genomföra och det ännu icke namngivna konstverket nödgades byta
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färg, under förutsättning att konstnärinnan godtog detta vilket hon gjorde. Färgvalet föll på blått och därmed fick konstverket sitt namn. Huset  har  engagerat  många  och  dessvärre  verkar  de  flesta  protester  ha handlat om vad som är fint eller fult men kommunens Johanna Forslund Kullander  hävdar  att  huset  representerar  så  mycket  mer  än  det.  På kommunen  hemsida  menar  hon att  stationshuset  representerar kommunens  utvecklings-möjligheter.
KritikenDet fanns många sidor av kritiken som riktades mot att stationshuset skulle  genomgå  en  sådan  stor förändring. I lokal- tidningens ”fria ord”  hävdade  en  man  vid  Dahlin att  Vara  i  och  med  detta  skulle enbart  visa  för  andra  kommuner och  medborgare  att  det kommunen  satsade  på  fel  saker. Kostnaden,  600  000kr  vilka kommunen  själva  lade  i konstverket var för dyrt (http: 14). Henric  Dahlin  (möjligt  att  det  är samma person som skrev i 

tidningens fria ord), representant för centerpartiet var enligt honom själv den ende som reserverat sig i beslutet om stationshuset. Han ansåg trots detta att visst behövde stationshuset en uppfräschning, men han ansåg inte att det var nödvändigt att huset behövde bli en konstinstallation (http: 15).Vidare  stod  jag  själv  för kritiken som var  internet-baserad.  Jag  startade  en facebookgrupp  i  mars 2010  som  jag  kallade  för ”Rädda  Vara  Stationshus” där  jag  syftade  till  den estetiska  utformningen  av den byggda miljön. Jag, likt andra  i  gruppen  skickade mail till kommunen för att ifrågasätta  varför  de  valt att  förändra  stationshuset så  drastiskt.  Vi  försökte  även  påverka  beslutet  så  att  byggnaden  skulle renoveras och rustas upp,  men inte  på detta  sätt.  I  min kritik  mot  Blue Orange utgick jag ifrån mina subjektiva värderingar av vad jag tycker är vackert i stadsrummet och till viss del baserat på min kunskap inom ämnet stadsbyggnad  och  arkitektur  men  också  min  okunskap  inom  det konstnärliga fältet. Kommunen tog lång tid på sig att svara på de mail som skickades och frågan om hur många medlemmar som skulle behövas för att påverka lyftes. När gruppen nådde 1000 medlemmar ansåg mer drivande personer i gruppen att vi borde ha tillräckligt stöd för att kunna påverka stationshusets öde. 
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Kommunen  valde  att  avvisa  mig  och  mina  åsikter  trots  att  antalet medlemmar i gruppen var så högt, och ett övervägande antal av dessa var Varabor.  Kommunen avvisade mig som privatperson med argumentet att jag inte längre bodde i Vara utan då i Göteborg och därför inte hade någon makt  att  påverka.  Gruppens  medlemmar  tog  de  ingen  hänsyn  till.  I  slutändan fick jag ett mail där de tackade för all publicitet jag gett dem. Nya  Lidköpings-Tidningen  rapporterade  den  19e  maj  2010  att  även konstnären Tony Roos överklagade stationshusets nya kostym. Roos valde att hänvisa till en annan lag än PBL, utan vände sig snarare till Lagen om Offentlig  Upphandling.  Roos  hävdade  att  ingen  annan  konstnär  än Katharina  Grosse  hade  kontaktats  i  fråga  om  stationshusets  nya utsmyckning och att detta, i och med att det är en offentlig plats strider mot nämnd lag. Roos vände sig till förvaltningsrätten i Jönköping och ville att dessa skulle överpröva ärendet med motiveringen:  ”Jag tycker att  det är  
motsägelsefullt att man inte eftersträvar att få in det bästa förslaget tekniskt,  
miljömässigt och konstnärligt.”  Då Roos tidigare tagit liknande strider och vunnit ansågs han ha goda chanser att vinna även denna. Så var inte fallet,  och valet på Katharina Grosse stod fast som konstnärinna för stationshuset. (http: 16)

BygglovVara kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte om bygglov för att måla om stationshusets fasader i  blå kulör samt byta det befintliga röda takteglet till blått. Utöver detta ansökte även förvaltningen bygglov för att placera flerfärgade skulpturer av oregelbunden form på taket mot väster och norr. Avsikten med detta var att: ”tillföra den offentliga miljön omkring 

resecentrum  konstnärlig  utsmyckning  enligt  det  förslag  som Gestaltningsrådet lämnat.” I  området  finns  gällande  detaljplan  och  enligt  sammanträdesprotokollet bedöms inte området kring stationshuset ha några bevarandevärden, bland annat  för  att  området  är  av  splittrad  karaktär  med  stor  variation  i byggnadsstilar.  På grund av stationshusets förvandling på 1940-talet från en byggnad med träfasad till  en funkisbyggnad med putsad fasad ansågs området inte heller vara kulturellt värdefullt. Följande åtgärder har gjorts på stationshuset: 
Omfärgning  av  fasaden –  bygglovspliktigt.  Fasadfärgen  ansågs  inte motverka kravet på en god helhetsverkan och bedömdes inte heller som olämplig. 
Byte  av  takmaterial –  ej  bygglovspliktigt.  Detta  bedöms  inte  vara  en avsevärd förändring. 
Placering av skulpturer på taket – ej bygglovspliktigt. Resonemanget att byggnader  i  alla  tider  har  utsmyckats  och  fästanordningarna  för skulpturerna på taket bedömdes ha liten inverkan på byggnadens substans.De  tre  olika  åtgärderna,  varav  två  inte  ansågs  vara  bygglovspliktiga bedömdes samlat och då omfärgningen inte stred mot gällande detaljplan hördes inga grannar eller sakägare.   
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Kulturell planeringSkaraborgsregionen som Vara tillhör omnämns i Västra Götalandsregionens kulturplan.  I  regionen  kommer  det  under  perioden  2013  –  2015  att utarbetas  en  kulturplan.  (Västra  Götalandsregionen  kulturplan:  28) Skaraborg  är  med  i  Cultural  Planning  Laboratory (culturalplanninglaboratory.se)  men  Vara  kommun  har  inte  gått  med  i Skaraborgs Städer som Sticker UT (SSSU) vars syfte skapa en kreativ och hållbar  stadsutveckling  i  Skaraborg  trots  att  kommunen  har  ett  flertal intressanta projekt inom området. Det kan tyckas att Vara kommun för en mycket strategisk och driven kulturell  planering trots att kommunen har valt att inte bli en del av ett större projekt i regionen.Vara kommun har som tidigare nämnt, inrättat ett gestaltningsråd och har utöver Blue Orange även satsat på annan offentlig konst, det finns en del vackra  skulpturer  i  Vara.  Som  konstverk  är  Blue  Orange  samfinansierad vilket också kan tolkas som ett strategiskt drag från kommunen och är en av de strategier Landry listar i sin bok The Creative City (Landry 2000: 188 – 189).  Kommunen  har  också  satsat  på  ett  välbesökt  konserthus  som  ger goda indikatorer på att även detta är en strategisk satsning. Kommunen har inte enbart premierat  ”finkultur” utan satsningar har också gjorts på ett utomhusbad och en innefotbollshall. Genom att inkorporera kulturyttringar i stadsrummet uppfylls önskemålen att  även  planera  för  kultur.  Att  kommunen  valt  ett  sådant  objekt  som stationshuset och dess offentlighet, i många fall en mer offentlig byggnad än andra, visar kommunens strategiska val.  (McDonough, Wekerle 2011: 31)

VaraVara  grundades  för  strax  över  100  år  sedan  på  grund  av  järnvägens sträckning.  Kring  järnvägen  växte  stationsamhället  upp  och  på  den transporterades  mestadels  havre.  Idag  handlar  det  förutom  godståg  om resenärer  som  reser  via  järnväg.  Sträckan  trafikeras  av  Kinnekulletåget (Västtrafik) med sträckningen Örebro – Mariestad – Lidköping – Göteborg, SJ vars sträckning är Uddevalla – Herrljunga – Borås – Varberg.   Det går förutom  tågen  också  bussar  från  resecentrum  inom  och  till  andra kommuner. Byggnaderna  kring området  är,  som bygglovshandlingarna säger,  av  blandad karaktär. På västra sidan av  järnvägs-spåret  finns dock  en  viss  samlad bebyggelse i form av två äldre  trähus,  samt  ett äldre putsat hus, en före detta  affär.  Längre  åt nordväst  längs järnvägsspåret  är  Varas äldsta  kvarter  med trähus.  Nordöst  från stationshuset  finns högre putsade hus uppförda på sent 1800-tal och 
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bild. Fotgraf: Författaren 2013



_______________________Kapitel 4

ett  stenkast  norrut  finns  Varas  äldsta  byggnad  i  form  av  en magasinsbyggnad  i  trä.  Söder  om  stationshuset  står  det  gamla järnvägshotellet vilket idag fungerar som flerfamiljshus. Trots den blandade bebyggelsen i området kring stationshuset finns det någon typ av röd tråd i det historiska i järnvägens dragning. Detta kan innebära värden som skulle kunna  bevaras  och  kommunen  skulle  eventuellt  kunna  rekonstruera  de äldsta  delarna  av  tätorten.  Det  är  också  dessa  delar  som  syns  från järnvägen. Området  kring  stationshuset  har  på  västra  sidan  genomgått  en uppfräschning,  träd  har  planterats  och  en  pendelparkering  för  både motorfordon  och  cyklar  har  skapats.  Den  del  längs  banvallen  som  är kommunens mark ger numera intryck av att vara en liten långsmal trivsam park. Perrongen och spårområdet är också det renoverade. För att vara en liten järnvägsstation är det en relativt stor perrong med möjlighet att vänta på tåget under tak med bänkar. Enligt min enkätundersökning (se bilaga 1) om hur stationshuset uppfattas finns det inga tydliga skillnader mellan kön eller ålder i åsikter. Däremot finns det  viss skillnad mellan de som bor i Vara och de som inte gör det. Det finns några (ett mindre antal) av de tillfrågade som tycker att stationshuset är ett  lyckat konstprojekt.  Dessvärre håller större delen av de tillfrågade inte med i detta. Huruvida detta är ett problem för Vara kommun eller inte är oklart. På en skala mellan 1 – 5 (där ett är mycket negativt och 5 mycket positivt) har nästan hälften av de tillfrågade, 10 personer gett utformingen en 2a.  7  personer  har  gett  huset  en  1a  och  efter  det  är  resultatet  jämt fördelat över 3,4 och 5. Många undrar vad det egentligen är på taket och människans behov av att sortera och kategorisera ställs verkligen på sin spets över skulpturerna på taket. 

Det  är  ett  visst  trevligare  klimat bland  kommentarerna  från  de utflyttade  Varaborna  än  de  boende. Men, de två män som upplevde det på sämst  sätt  var  en  man  med  tysk påbrå  boende  i  Vara  och  en  fransk man på genomresa.  Mannen som är boende  i  Vara  hävdar  att konstnärinnan  som,  likt  honom  är tysk inte är erkänd i hemlandet men 
"Här  har  hon  fått  fritt  utlopp".  Den franske mannen blev upprörd direkt när  jag  frågade  vad  han  tyckte  och hänvisade  till  sin  akademiska  bana som  visade  sig  innehålla  ett  år  på konstskola  i  Barcelona.  Han ifrågasatte  konstnärinnans kompetens,  men han visste  att  Blue Orange är Sveriges största konstverk vilket  trots  motgångarna  ändå  på något  plan  kan  uppfattas  som positivt. Några  av  de  tillfrågade  har  påpekat  att  renoveringen  av  huset  inte inbegriper insidan och ser detta som ett problem. På samma sätt är det en del som inte tycker att huset passar in i omgivningen och att det snarare är konstIGT än konst. 
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Huruvida Blue Orange har tillfört något till Vara är de flesta överens om att, ja, så är det nog. Men dessvärre förmodligen inte på det positiva sätt som kommunen hoppats.  Varas mod uppskattas dock och en utflyttad Varabo uppskattar huset och säger bland annat "Jag gillar't!" En tjej ur den yngsta urvalsgruppen att hon ofta åkte till och från Borås och att "på tåget säger  
folk ofta att det är fult". Den ansvarige bygglovshandläggare på kommunen ansåg  att  omfärgningen  av  huset  skulle  genomgå  en  bygglovsprövning (intervju  2)  i  då  det  rörde  sig  om  en  byggnad  som  enligt  PBL  är bygglovspliktig. De tillfrågade i enkätundersökningen instämmer med detta beslut och de tillfrågade är mer eller mindre eninga om att det rör sig om ett hus, en byggnad. 7 personer menar att stationshuset är både en byggnad som  fyller  sin  funktion  (men  visuellt  är  helt  gräsligt)  och  ett  konstverk. Däremot  är  det  ingen  enligt  min  enkätundersökning  som  anser  att stationshuset är ett renodlad konstverk. En av de utflyttade Varaborna har sammanfattat Blue Orange på följande sätt: 

"Alla  hus  är  väl  också  till  viss  del  konst,  skapat  av  arkitekter,  
utsmyckade på olika sätt osv. Fast det är väl skillnad på byggnad som  
konst,  byggnad som konstverk och konstverk med byggnad. I  detta  
fallet  tycker  jag  att  det  är  en  byggnad,  inte  ett  konstverk,  nog  
eftersom  konstnären  har  tagit  ett  befintligt  hus  och  bestämt  en  
knasig färg på det, hon har ju inte designat och byggt ett hus från  
början, därför har jag personligen svårt att se det som konst."

Walking to Borås Skulpturen  Walking  to  Borås,  i folkmun  kallat  Pinocchio, är uppmärksammad  och  mäter  9 meter, väger 3,5 ton och är gjuten i brons  och  skapad  av  den amerikanske konstnären Jim Dine. Skulpturen  skymtas  från motorvägen  och  är  placerad  vid cirkulationsplatsen  vid  Allégatans södra ände i Borås. Skulpturen  invigdes  i  Maj  2008 men  resan  till  att  den  skulle komma  till  Borås  började  långt tidigare,  i  själva  verket  mötte  Jim Dine  konstmuseets  chef  Hasse Persson  redan  2005  när  denne besökte Perssons utställning (http 17). Beslutet gick igenom 2007 och kostnaden  för  skulpturen  nådde 8,5  miljoner  kronor  vilket bekostades  av  ett  antal privatpersoner  vilka  donerade pengar  till  offentlig  utsmyckning i  Borås.  Endast  en  av  donatorerna  har offentligt  gått  ut  med sitt  namn och det  är  Bengt  Swegmark.  Borås stad samfinansierade skulpturen med 1 miljon kronor ur stadens fonder (http 18). 
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Den dåvarande kulturchefen Elisabeth Lundgren uttryckte att  skulpturen var en ny början för Borås och en symbol för kreativitet och kultur (http 17) och genom denna startades den första kulturbiennalen i Borås 2008 (http 19) och idag finns ett hundratal skulpturer i staden och skulpturvandringar anordnas. Staden självt identifierar sig som ”skulpturstaden”. Dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen uttryckte det som att  Walking 
to Borås sticker ut och ber inte om ursäkt för sin existens och att det finns ett  spännande  samspel  mellan  skulpturerna  och  öppna  ytor,  arkitektur, bilar och människor (http 20). Stadens statyer har med jämna mellanrum flyttats och i takt med detta har det uttryckts ett behov av en skulpturplan i  kommunen.  

KritikenSkulpturen  kom inte  helt  omärk-bart till Borås utan det innebar en del häftiga  diskuss-ioner  och  mot-ståndarna hävdade att  just  Pinocchio som  symbol  inte hade  någon  an-knytning till  Borås och  att  en  figur som Disney 

porträtterat  skulle  förstärka kulturimperialismen. Som svar till  detta  ansåg  anhängarna snarare att just Pinocchio är en symbol  för  konsten  att  vara människa och det därför är ett allmängiltigt  motiv.  Vidare hävdade de att en skulptur inte alltid  behöver  vara  ett monument  över  en  speciell sak,  händelse  eller  liknande utan  att  det  kan  vara  en skulptur som en konstnär ger ett uttryck till. (http 21) Jonas Nyman startade en blogg som kallades för "Pinocchio, Nej Tack" (http 22) och Nyman hävdade att det var allvarliga systemfel i det demokratiska systemet  i  Borås  och  ett  bristande  medborgarinflytande  (http  23)  när allmänheten och det offentliga rummet igonrerades. Över 120 personer skickade in protester till kommunen men den dåvarande ordföranden i Kommunstyrelsen ansåg inte att detta var en stor sak (http 23).  Nyman  anordnade  en  demonstration  i  februari  2007  men  det  dök endast  upp ett  20tal.  Detta  skulle kunna innebära att  de flesta  Boråsare välkomnade Pinocchio och ansåg snarare att det handlade om "Pinocchio – Ja,  tack!".  Kommunstyrelsens  ordföranden  ansåg  att  konst  bör  väcka känslor, och det gjorde förmodligen  Walking to Borås utan tvekan i vissa kretsar. 
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Bygglov  Walking to Borås är en skulptur och per definition inte en byggnad eller en anläggning  som  kräver  bygglov  enligt  PBF.  Därför  ska  skulpturen  inte bedömas utifrån PBL och är därmed inte bygglovspliktigt. Walking to Borås storlek skulle kunna tänkas spela en roll i bedömningen men Borås stad har, med all rätt, inte ansökt om bygglov för skulpturen. 
Kulturell planering Borås finns omnämnd som en av de kommuner som arbetar med kulturell planering  i  Västra  Götalands  regionala  kultur  plan.  Borås  med sjuhäradsregionen  har  formulerat  fyra  fokuspunkter  där  den  offentliga konsten är en av dem: 
”Kommunerna i Sjuhärad vill höja statusen på den offentliga konsten, 
utnyttja kommunernas konstsamlingar bättre, bygga på skulptur-   
temat och på Borås Konstmuseums uppdrag avseende rörlig bild  
samt  undersöka  Borås  Konstmuseums möjligheter  att  vara  en  del  
regional  motor  för  olika  konstutvecklingsfrågor  i  Sjuhärad.”  (kulturplan Västra Götalandsregionen: 27) Sjuhärads  kommunalförbund  (Boråsregionen)  kommer  under  perioden 2013 –  2015 att  formulera  en delregional  kulturplan.  Borås  stad  för  en tydlig och lyckad, kulturell planering vilket bland annat tar sig uttryck i det faktum att  de  väljer  skulpturstaden  som identitetsskapare.  Borås stad är också  med  i  nätverket  Cultural  Planning  Laboratory (culturalplanninglaboratory.se) 

En  kulturbiennal  startades  2008  och  det  finns  möjlighet  att  gå  på skulpturvandringar i staden. Detta är ett typexempel på hur en stad med entidigare  tydlig  industri  som  drivkraft  (textil  i  Borås)  lyckas  vända  en nedåtgående trend och satsa på något annat. Skulpurerna lockar turism till Borås och dessa genererar ett fortsatt underlag för service. Det går således att  anta  att  det  finns  kreativa  personer  med  ideér  att  skapa  på förvaltningarna i Borås och det är dessa som är de personer som får ersätta de   amla  resurserna  (Landry  2000: 
viii). 

Architecture for 
subjective 
experienceBetongkonstverket  Architecture  for  

subjective  experience,  på  svenska kallat  En skulptur för den individuella  
upplevelsen av arkitektur har skapats av  två  britter,  arkitekten  David Chipperfield  och  konstnären  Antony Gormley  (http  24)  till  2008års paviljong till Kivik Art Centre (KAC). KAC bildades 2006 och konceptet var att bilda ett konst- och kulturcentrum på Österlen (http 25). Konstverket 
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består  av  tre  volymer;  grottan,  scenen  och  utkikstornet.  De  tre  ska återskapa upplevelseformen av naturen och det landskap de står i vilket i detta  fall  är  i  Lilla  Stenshuvud  på  Österlen.  Lilla  Stenshuvud  tillhör nationalparken Stenshuvud. Konstverket är skapat i betong (http 24) och de tre olika volymerna är volymmässigt lika stora, 100 m³ (http 26). Den första volymen ”grottan” består av ett rum med en platsgjuten bänk där det går att slå sig ned. Den andra volymen ”scenen” nås via en trappa från grottan och är en öppen plats där det går att blicka ut över landskapet. Den tredje volymen ”utsiktstornet” innehåller en trappa där det går att gå upp och från toppen ges utsikt över landskapet (http1). Objektet placerades i en backe  i  landskapet  och  var  delvis  platsgjutet  men  framförallt  användes prefabricerade element och karaktären som konstverket har är ett blockhus i betong (http 24). "Tornet", den trdje del från vilken du får en utsikt över landskapet är enligt KAC en helt felaktig benämning som  kallats inte bara av den person som mest  emotsatte  sig  konstverket  utan även  av  bland  annat  Länsstyrelsen (http 26). Byggnadsnämnden  i  Simrishamn  valde  att  betrakta  objektet  som  ett konstverk och därmed behövdes inget byggnadslov. KAC hävdar att det inte fanns några egenskaper som en byggnad per definition kräver eftersom det inte  är  beboeligt  utan snarare  ett  naturföremål  skapat  av kalksten,  lera, ballast och vatten vilket tillsammans skapar betong. 

Kritiken Två  grannar,  Lars-Göran Ahlström  och  den rikskände  sångaren, författaren  och textförfattaren  Ulf Lundell  utnyttjade  sin rätt  att  som  grannar överklaga  byggnationen av  Architecture  for subjective  experience och  överklagade  i  allt högre  instanser  mot Simrishamn  kommun (http 27). Enligt Lundell kunde de personer som tar sig upp i utkikstornet se in i hans ateljé och på en av hans altaner (http 28). Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och därmed fastställdes Länsstyrelsens beslut om att konstverket var ett bygglovspliktigt objekt och konstverket ska anses som en byggnad och därmed ska bygglov sökas hos kommunen (http 27). I april 2011 fastslog kammarrätten att konstverket de facto  var  en  byggnad  och  därmed  blev  Architecture  for  subjective experience ett olovligt bygge - svartbygge då det inte fanns något bygglov. KAC  valde  att  överklaga  denna  dom  men  högsta  förvaltningsdomstolen ansåg att ärendet var därmed avslutat (http 28). Architecture for subjective experience stängdes för besökare och som resultat ansökte Kivik Art Centre om bygglov och i augusti 2012 beslutade myndighetsnämnden 
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(byggnadsnämnden, min anmk) att tillfälligt bygglov skulle ges. Även detta beslut  överklagades  av  en  granne  och  länsstyrelsen  behandlar överklagandet (kontakt: Simrishamn kommun). 
Kritik på kritikenEtt upprop startades av i  Sverige kända arkitekter och konstnärer,  bland annat Gert Wingårdh (vilken är engagerad i KAC och har bidragit med årets konstverk till det samma; en himlatrappa). De hävdade likt kommunen och stödjer dess beslut att bygglov inte ska behövdas för konstverket eftersom ett konstverk per definition inte är en byggnad (och inte finns med i PBF 6 kap som anläggning som är bygglovspliktigt). Om konstverket inte skulle få stå  kvar ansåg de att  det  skulle  ske ett  övergrepp mot den konstnärliga friheten och om liknande projekt skulle uppkomma i framtiden skulle dessa konstverk komma att motarbetas med hjälp av lagstiftning. (http 27)
 BygglovDet  är  tydligt  att  det  rådde  delade  meningar  om  huruvida  KAC  skulle behöva bygglov för i alla fall ett av de konstverk som är placerade på Lilla Stenshuvud  vilket  ingår  i  ett  större  område  som  heter  Stenshuvud. Stenshuvud är en nationalpark och den första i länet enligt länsstyrelsen i Skåne. Det är inte omöjligt att få bygglov i en nationalpark men för byggnader där gäller prövning som för andra byggnader på andra ställen. Vad som gäller 

för nationalparker regleras i Miljöbalken (MB) 7 kap. Viktigt är att i fråga om  bebyggelse  i  nationalparker,  som  i  alla  fall  när  det  gäller bygglovsprövning, att utgå ifrån områdets förutsättningar. (intervju 2)Per definition går det att utröna att AFSE är en byggnad, men samtidigt ett  konstverk  då  konstnärerna  säger  att  det  är  ett  konstverk.  Kommunen  i Simrishamn gjorde däremot bedömningen att det inte är en byggnade utan ett konstverk och KAC håller även de fast vid detta. Däremot medger KAC att konstverket ska ha en karaktär av ett blockhus i betong. Vem tyckte då vad? Grannarna, Länsstyrelsen och kammarrätten ansåg att AFSE är en byggnad,  Simrishamn kommun och KAC ansåg att  det  är  ett  konstverk.  De  förstnämnda  har  formellt  rätt  eftersom  kammarrättens beslut inte går att överklaga.
Kulturell planering Betydelsen för kulturell planering för Simrishamn kommun har jag valt att inte ta upp då objektet Architecture for subjective experience finns på Kivik Art  Centre  och  inte  är  uppfört  på  kommunens  initiativ.  Den  kulturella planeringen i denna uppsats behandlas på kommunal nivå. Kivik Art Centre går att uppfatta som vilket företag eller privatperson som helst som och ska därmed ansöka om bygglov hos kommunen. Kivik  Art  Centres  ambition  är:  "att  stegvis  skapa  ett  centrum  och  en  

mötesplats för människor som är intresserade av konst, arkitektur och natur"  (http 29) och därmed är deras agenda uttalad, de planerar inte på andra sätt än att presentera objekt för allmänheten. 
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I  detta  kapitel  analyseras  de  fallstudier  som  presenteras  i  kapitel  4.  En  
diskussion förs  i  löpande text  om hur objekten liknar  eller  skiljer  sig från  
varandra och vad det är som kan ha gjort att det finns skillnader. Objekten,  
kritiken och betydelsen av kulturell planering presenteras. 

Objekten De  tre  studerade  objekten kan  tyckas  vara  olika  men de har  mycket  gemensamt. Blue Orange kan vara både en  byggnad  och  ett konstverk, Walking to Borås är  enbart  ett  konstverk/en skulptur  och  Architecture for  subjecitve  experience anses  av  Kivik  Art  Centre enbart  vara  ett  konstverk men  har  av  kammarrätten beslutats  vara  en  byggnad. Blue Orange kan anses vara en blandning av de två andra studerade objekten.Varas Blue Orange är skapat ur en grundidé att området kring resecentrum var  i  behov  av  en  upprustning.  Efter  detta  kontaktades  eventuella samarbets- och finansieringspartners och efter det kontaktades konstnär-innan. En större kommun hade kanske utlyst en tävling och därmed sluppit kritiken från Tony Roos om att kommunen brutit mot lagen om allmän 

upphandling. Tanken om att Walking to Borås skulle pryda en del av staden (och bidra till Borås ganska låga skyline) däremot grundas i ett möte mellan konstmuseets chef Hasse Persson och konstnären Jim Dine. Då Borås stad har en tydlig agenda med sina skulpturer föll detta i god jord. Samtliga objekt står i något typ av offentligt rum, Blue Orange och Walking to  Borås  är  placerade/står  i  ett  stadsrum  och  AFSE  i  ett  landskap. Likheterna  mellan  objektens  placering  är  att  det  i  PBL  preciseras  att byggnadsnämnden bland annat ska:  Verka för en god byggnadskultur samt  
en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Med dess placering innebär  det  att  de  tre  konstverken  blir  allmänna,  något  som  inte  för privatpersoner går att undvika om vi bor bredvid,  befinner sig på eller i  närheten av den plats konstverket är placerat. Det finns dock en skillnad i placering  och  det  gäller  Architecture  for  subjective  experience  vilket  är placerat  på Lilla  Stenshuvud vilket  inte  är  samma typ av offentlig  miljö.  Däremot finns även där grannar. 
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Definitioner

kritikenFör samtliga objekt har kritiken förts av privatpersoner. I två av fallen har många engagerat sig för att utöva påtryckningar på kommunen i i det tredje fallet är det två grannar som har kämpat för sin rätt att överklaga. Men  här  slutar  likheterna  mellan  alla  tre  objekt.  För  Blue  Orange  och Walking  to  Borås  kom  kritiken ingenstans.  Borås  stad  ansåg att  de  120 inkomna överklagandena inte var ”en stor sak” och Vara kommun ansåg att kritiken  enbart  var  positiv  ur  ett  PR-perspektiv.  Att  kritiken  inte  ledde någonstans  kan  bero  på  att  båda  kommunerna  är  del  i  ett  större kulturprojekt  för  Västra  Götalandsregionen  och  att  besluten  mer  eller mindre redan var tagna innan objekten uppfördes. I Vara är det ”kultur i  Vara” som är kommunens enhet med ambitionen (och uppgiften) att ”sätta kultur i vid bemärkelse på kartan”. Stationshuset är en sådan stor skapelse som kan ha satt Vara på kartan och stationshuset har uppmärksammats så pass  mycket  att  det  var  förmodligen  aldrig  ett  alternativ  att  inte  utföra projektet. De  flesta  i  Vara  har  inte  påpekat  att  objektet  är  ”för  dyrt”  förutom centerpartisten  Henrik  Dahlin,  utan  kritiken  handlar  om  subjektiva värderingar  om  vad  som  är  estetiskt  tilltalande  och  inte.  Och samstämmigheten om att stationshuset numer inte är estetiskt tilltalande är stor. Kritiken baserades på om det skulle enligt gällande lagstiftning vara tillåtet att färga om ett hus i en sådan uppseendeväckande kulör och om det enligt  annan  gällande  lagstiftning  var  tillåtet  att  enbart  kontakta  en kosntnärinna 

Architecture for subjective experience gick däremot upp i högre och högre instanser och blev tillslut klassat som olovligt byggande – ett svartbygge. Objektet står förvisso fortfarande kvar på Lilla Stenshuvud men är stängt för besök, alltså att besökare inte får gå upp i det längre och på så sätt kan ingen  längre  se  in  i  grannarnas  trädgårdar.  Problemet  kvarstår  dock. Grannarna kan fortfarande se objektet som nu inte längre är ett renodlat konstverk utan efter kammarrättens beslut är Architecture for subjective experience  numera  en  byggnad.  Därmed  har  dess  innehåll  förändrats avsevärt.  
Blue OrangeBlue  Orange  är  en byggnad.  Den uppfyller  alla  krav  som  PBL  ställer  på byggnader och har även en tydlig funktion som stationsbyggnad. Byggnaden är  dock  utsmyckad  och  utsmyckningen  i  sig  är  per  definition  konst.  Huruvida  byggnadsnämnden  har  verkat  för  en  estetiskt  tilltalande stadsmiljö beror på vem som tillfrågas. Av de som jag har tillfrågat tycker den  strörsta  delen  av  dem  att  huset  inte  är  estetiskt  tilltalande.  Vara kommun är stolta över att Blue Orange är Sveriges största konstverk.  De hävdar  att  objektet  representerar  mer  än  bara  det  som  syns  på stationsområdet. I likhet med andra satsningar som konserthuset visar Blue Orange att  Vara lyckas ha utveckling i  en svår tid.  Objektet bedöms som uppkäftigt och vackert. Blue Orange bygglovprövades också mycket riktigt enligt PBL på grunderna att huset per definition är en byggnad (PBL 1 kap.). Innan omfärgningen av fasaderna och skulpturerna placerades på taket och skärmtaket var det i allra högsta grad en byggnad. Per definition är stationshuset numer ett 
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konstverk,  eftersom konstnärinnan kallar  det för  det.  Att  konstnärinnan, som en av de som svarat på min enkät säger inte skapat hela konstverket (byggnaden) utan enbart färgat om den och tillfört element är det för mig, fortfarande endast en byggnad. 
Walking to Borås Walking to Borås är en skulptur, alltså faller det under samma definition som ett  konstverk.  Walking  to  Borås uppfyller inga krav för det som gäller för  en  byggnad enligt  PBL.  Av Borås stad  anses  kulturen  vara  en  symbol för  kreativitet  och  kultur.  Skulpturen sticker ut och ber inte om ursäkt för sin existens. Borås stad hävdar också att  det  finns  ett  spännande  samspel mellan  skulpturerna  och  öppna  ytor, arkitektur, bilar och människor. Detta visar  att  kommunen har  funderat  på omgivningen  och  hur  skulpturen påverkar  den  och  här  visar  det  att Borås  stad  har,  även  om  det  inte  är uttalat,  fört  en  tydlig  kulturell planering. 

Architecture for subjective experienceKivik  Art  Centre  (KAC)  hävdade  länge  att  Architecture  for  subjective experience  enbart  är  ett konstverk.  Ett  konstverket  som förvisso  har  karaktären  av  ett blockhus  i  betong.  KAC  hävdar vidare att  trots karaktären är det inte  en byggnad eftersom  inte  är beboeligt  (PBL  definierar  dock inte att  en byggnad behöver vara beboelig  utan  enbart  att  det  för människor ska gå att vistas i den). Architecture  for  subjective experience  är  enligt  KAC  snarare ett  naturföremål  skapat  av kalksten,  lera,  ballast  och  vatten. Att här sker en uppräkning av de ingredienser  som  tillsammans bildar betong kan tyckas märkligt. Betong  är  som  de  flesta  vet  ett material  som  ofta  används  i byggnationssammanhang.  I  just detta  fallet  är  gränserna  luddiga, till  skillnad från Blue Orange och Walking to Borås. Architecture for subjective  experience  skapades likt  Walking  to  Borås  på  de premisser att det inte är en byggnad utan ett konstverk. Förmodligen fanns det intentioner av konstären och arkitekten att skapa ett objekt som 
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påminner om en byggnad men de ansåg aldrig själva att möjligheten fanns att det skulle definieras som en byggnad. Architecture uppfyller kraven för både byggnader och konstverk. Enligt PBLs definition är Architecture for subjective experience en byggnad. Att  objektet  "har  karaktären av ett  blockhus i  betong"  och  är  skapat  av betong gör  det  är  varaktigt.  Människor  kan uppehålla  sig  i  de  rum som skapats av konstnären och arkitekten. Simrishamn  kommun  valde  att  inte  kräva  Kivik  Art  Centre  på bygglovshandlingar på grund av att de delad åsikten av att objektet var ett konstverk  och  inte  en  byggnad.  Länsstyrelsen  och  kammarrätten,  till skilland från förvaltningsrätten kom fram till samma svar – att objektet är en  byggnad  och  kräver  därmed  byggnadslov.  Kivik  Art  Centre  ansökte därför  i  slutändan  om  bygglov  för  objektet  och  beviljades  ett  tillfälligt bygglov fram till 2014.  Därmed står byggnadsskulpturen kvar. 

Betydelsen av kulturell planering 

VaraFör mindre städer och kommuner finns det incitament att stå ut, att visa att trots  storleken  och  eventuella  problem  så  finns  det  en  framåtanda. Nytänkande i kommuner bör som Landry menar, uppskattas om det finns kreativa idéer och de bör också finansieras (Landry 2000: 41). Både Vara kommun och Borås stad har löst finansiering med att de inte själva har stått för hela utgiften utan projekten är samfinansierade. Detta är ett sätt att dra ner på den ekonomiska kritiken. Landry pratar också om att vissa tillgångar inte utnyttjas tillräckligt och då menar han att bland annat stationshus är en av dessa tillgångar  (Landry 2000:  44).  Resecentrum är  idag inte  samma första  sak  en besökare  eller  hemvändande  person ser  på  grund  av  vårt resande med bil. Vara kommun har tagit Landrys idéer till sig, oklart om det är medvetet eller inte. Vara kommun har inte lika tydlig agenda med kulturell planering som Borås stad  har,  men  det  finns  goda  indikatorer  på  att  kommunen  strategiskt försöker att inkorporera kulturella element i planeringen.  Blue Orange är intressant ur den synpunkt att objektet inte blev som konstnärinnan först hade tänkt.  Den korallrosa färgen gick inte att  framställa och huset blev istället  blått.  Det  gör  att  till  skillnad  från  de  andra  objekten  är  skulle stationshuset  i  Vara  kunna  vara  ett  resultat  av  att  processen  och kommunens mod är viktigare än resultatet. 
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BoråsBorås stad har en tydlig agenda med kulturell planering. De har gjort stora satsningar på att profilera sig som en skulpturstad och i centrum finns det skulpturer lite här och det. Det är ett mycket trivsamt inslag i staden, både för besökare och boende. Borås närhet till  Göteborg är både positivt och negativt, staden går att se som en inpendlingsstad för yrkesverksamma och studenter. Det ligger i kommunens intresse att få personer att stanna, och flytta in. Detta är ett sätt att locka nya kommuninvånare. Vara kommun och Borås stad talar i mer eller mindre samma ordalag om sina stora konstverk.  De anser att  de  i  sin storlek tar plats,  syns och är uppkäftiga och uppkäftigheten i sig är en del av det vackra. Jag kan hålla med om att storleken och chocken har en effekt. 
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I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion kring mina frågeställningar  
och besvara dem utifrån arbetets fallstudier, analyser och teoriram. 

Först kommer jag att behandla om det finns incitament att byggnader som  
klassas  som  konstverk  men  av  allmänheten  inte  uppfattas  som  estetiskt  
tilltalande  bör  behandlads  enligt  annan  lagstiftning  än  PBL.  Därefter  
kommer jag att diskutera vad lagstiftningen menar med kravet på estetiskt  
tilltalande utformning och sist diskutera vilken roll kulturell planering har i  
den estetiskt tilltalande utformningen av offentlig plats. 

Hur bör kraven på estetiskt tilltalande 
utformning bedömas på en byggnad som 
klassificeras som ett konstverk?Ingenstans i lagtexten definieras estetik på ett sätt som gör att det är lätt att  förstå. Detta beror förmodligen på att vad som är just tilltalande estetik är subjektivt beroende på vem du frågar, vilken kontext det rör sig om och när du frågar. Det som är estetiskt tilltalande idag behöver inte vara det om 20 år och därför går det inte heller att ge en mer uttömmande förklaring än vad  som  ges  i  lagtexten.  Att  bedöma  vad  som  är  estiskt  tilltalande  i bygglovssammanhang kommer att fortsätta att ligga i händerna på just den handläggare det hamnar hos. När  en  byggnad  klassificeras  som  ett  konstverk  är  det  viktigt  att  göra bedömningen huruvida byggnaden är en byggnad eller inte. Om byggnaden uppfyller  de  defintioner  på  en  byggnad  i  Plan-  och  Bygglagen  bör kommunen se det som en byggand oavsett om det är ett konstverk eller 

inte.  I  fallen Blue Orange  och Architecture  for  subjective  experience har båda  objekten  definierats  som  byggnader  och  bör  därför  bedömas efter Plan- och Bygglagen. Med detta sagt så anser jag att när det gäller konstverk bör de estiska kraven i  PBL enligt min undersökning se till  mer än bara byggnaden. Mycket  går  att  ta  in  i  begreppet  estetiskt  tilltalande och  konstverk  och konstnärlig frihet handlar inte om samma konkreta saker som en byggnad gör. Konst är det som konstnären definerar som konst och det måste per definition  inte  vara  estetiskt  tilltalande  eller  vackert.  När  byggnaden representerar mer än sin funktion och definitionen av vad en byggnad är bör det enligt min undersökning bedömas på andra och fler grunder än hur en vanlig byggnad bedöms. Den kulturella planeringen handlar om att göra något nytt,  att  stärka en region eller en stad, ett  samhälle.  Att tänka kreativt och nyskapande. Att blanda in konst på offentliga platser är ett sätt att skapa uppmärksamhet att visa att "vi kan, vi vill och vi vågar!" När det rör sig om liknande incitament visar min undersökning på att platsen förutsättningar bör undersökas och därefter bör det göras en analys om hur konstverket kommer att påverka omgivningarna. Om det rör sig om en byggnad som i fallet Blue Orange och Architecture for  subjective experience bör  först  en PBL-enlig bedömning göras  utifrån  samtliga  punkter  förutom  just  den  estetiskt  tilltalande bedömningen. Konstverk kan per defintion inte bedömas utifrån huruvida de  är  estetiskt  tilltalande,  när  de  helt  enkelt  inte  behöver  vara  estiskt tilltalande för att vara ett konstverk. 
47



_______________________Kapitel 6

Vad innebär lagstiftningens krav på estetiskt 
tilltalande utformning och är lagen 
utformad på ett tillfredsställande sätt?Lagstiftningens  krav  är  tydligt  vad  som  gäller  den  estetiskt  tilltalande utformningen av våra städer och samhällen; den estiska utformninngen ska inte  underställas  kortsiktiga  ekonomiska  förtjänster.  Således  bör  en avvägning göras för att se vilka ekonomiska förtjänster som är kortsiktiga och  vilka  estetiska  värden  som  inte  är  tillräckligt  viktiga  för  att  hindra långsiktiga ekonomiska värden. Trots att det i lagen definieras hur estetik ska tolkas så blir bedömningen av begreppet fortfarande subjektivt. Definitionen för hur estetisk ska tolkas är: "Som har att göra med estetik". Detta innebär att de estetiska värden som finns  i  anläggningar  och  miljöer  som  utgör  ett  gemensamt  intresse  för samhället  ska utformas väl.  Detta  gäller  för  byggherrar  och för  alla  som kommer  i  kontakt  med det  som  byggs.  Estetiska  värden  tillskrivs  enligt lagkommentarerna bland annat föremål, byggnader och miljöer.Om  det  som  är  estetiskt  tilltalande  grundas  på  ett  samspel  med omgivningen  och  hur  allmänintresset  uppfylls  må  definitionen  vara tillräcklig.  I  detta fall  ställs PBL i  egenskap av att  vara  en avvägningslag inför den inte helt ovanliga avväggningen mellan två allmänna intressen. I och med att tillägget med den estetiskt tilltalande utformningen vann laga kraft 1999  samt infördes i 2 kap PBL innebär det att även den estetiska tilltalande utformningen blev ett allmänintresse. När det gäller Blue Orange och  Walking  to  Borås  går  det  att  tolka  att  den  strategiska  kulturella planeringen innebär ett allmänintresse likväl som den estetiskt tilltalande 

utformningen  av  stadsmiljön.  Med  detta  menar  jag  att  objekten  skapar uppmärksamhet och lägger grunden för att visa ett innehåll som betyder så mycket mer än bara en byggnad eller ett konstverk. I sådana här fall är det upp  till  ansvariga  på  kommunen  att  avägra  vilket  allmänintresse  som premieras framför det andra. Att kortsiktiga ekonomiska intressen inte ska gå före den estetiskt tilltalande utformingen av våra stadsmiljöer är dock ett intressant  infall  i  diskussionen.  Går  det  att  anse  att  den  kulturella planeringen innebär  ett  kortsiktigt  eller  långsiktigt  ekonomiskt  intresse? Det är trots allt byggnaderna som förhoppningsvis ska stå länge nog för att överleva  diverse  moderna  tankesätt.  Om  en  byggnads  levnadslängd förväntas vara 100 år bör detta ställas i relation till en stads profilering. Lagstiftningen  är  både  otydlig  och  tydlig.  Det  framgår  att  den  estetiskt tilltalande utformningen ska ha företräde framför kortsiktiga ekonomiska värden  och  detta  kan  ses  som  en  tydlig  visare  för  att  estetiken  är  det viktigare i samhällsbyggnad. Däremot är "som har att göra med estetik" en svårare  nöt  att  knäcka.  Byggnadsnämnden  ska  främja  ett  estetiskt tilltalande  stadsbyggande  men  det  beslutas  generellt  på  grunder  av subjektiva värderingar. Jag anser därför, utifrån min undersökning att det finns behov av att yttterligare precisera vad "estetiskt tilltalande" innebär. Det verkar också så att det inte finns tillräckligt med rättspraxis gällande detta vilket innebär att det inte finns tillräckligt mycket att luta sig tillbaka på i bygglovssammanhang. 
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Vilken roll spelar kulturell planering i den 
estetiskt tilltalande utformningen av den 
offentliga miljön?Den kulturella planeringen är strategisk och målinriktad typ av planering som  både  Vara  kommun  (med  Skaraborgsregionen)  och  Borås  (med Sjuhäradsregionen) använder sig av. Vara har valt att inte gå med i Städer som  Sticker  Ut,  Skaraborgs  projekt  för  kulturell  planering.  Huruvida kommunen har valt att föra en egen typ av kulturell planering är oklart. När  den kulutrella  planeringen  är  så  pass  målinriktad  att  det  genomförs  till varje  pris  har  den  en  stor  påverkan  på  den  estetiskt  tilltalande utformningen  av  den  offentliga  miljön.  Landry  talar  om  att  kulturell planering leder till att människor blir mer involverade i sin egen närmiljö men  i  fallen  Blue  Orange  och  Walking  to  Borås  skapade  dessa  projekt engagerade människor som inte fick något gensvar. Detta kan anses vara ett problem  som  kommunerna  bör  fundera  på.  Vill  kommunerna  ha engagerade kommuninvånare eller vill de helt enkelt genomföra sina planer och projekt utan att ha kommuninvånarna med sig? Politikerna beslutar i nämnden  om  den  estetiskt  tilltalande  utformningen  och  politikerna representerar  folket.  Men om  folket  inte  håller  med politikerna  kan det innebära problem.  När  det  handlar  om  detaljplaner  ställs  dessa  ut  och  kan  komma  att revideras  efter  samråd  och  inkomna  kommentarer.  Detta  är  för  att  den demokratiska  processen  ska  säkerställas.  I  bygglovsfrågor  kontaktas grannar endast om det inte bryter mot gällande detaljplan. Därmed är den demokratiska processen till viss del inskränkt. När det gäller den kulturella 

planeringen i Vara och Borås ansågs den kritik vilken inkom till kommun-kontoren inte  vara av den betydelsen att  den skulle  påverka beslutet  åt något håll. Om samma typ av kritik hade inkommit till en utställd detaljplan kan  denna  ha  kommit  att  reviderats.  Det  kan  finnas  incitament  till  att kontakta  grannar  även  om  ett  bygglov  inte  strider  mot  detaljplan  om åtgärden är så pass stor att den kommer att påverka hela närområdet. Det kan vara värdefullt för kommuner att planera i ett vidare kulturtänk. Det finns goda anledningar till att inkorporera exempelvis offentlig konst, fritidsaktiviteter  och  stärka  utsatta  grupper  och  områden  i  den  fysiska planeringen.  För  att  göra  detta  krävs  ett  drivet,  strategisk  och  kreativ planering  och  de  kommuner  som  väljer  att  använda  sig  av  kulturell planering i stadsbyggnad har ett verktyg som kan ha stor roll för hur den estetiska utformningen av den offentliga miljön blir. Min undersökning visar att  kulutrell  planering  kan  ge  underlag  till  beslut  om  bland  annat  olika projekt eller utformning av offentlig miljö och kan ligga till  grund för en kommuns profil.  Detta visas speciellt i  fallet  Walking to Borås där Borås stad har lyckats väl med sin profil som innehåller "skupturstaden" 
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Förslag till vidare forskning Denna  uppsats  har  visat  att  det  finns  tydliga  problem  i  definitionen  av lagstiftningen  som  gäller  den  estetiskt  tilltalande  utformningen  av byggnader och offentliga platser. De bakomliggande faktorerna till varför en byggnad förändras eller uppförs på ett visst sätt är mycket intressant. Plan- och Bygglagen är en mycket omfattande lag men även solen har sina fläckar. Ett  förslag  till  vidare  forskning  är  huruvida  lagparagrafen  som  rör  den estetiskt  tilltalande  utformningen  faktiskt  efterföljs  av  kommunerna.  Att studera  detta  skulle  kunna  innebära  att  en  analys  av  flera  eller  många, kommuner  i  landet  gös  för  att  se  huruvida  de  använder  sig  av  denna lagparagraf  eller  inte  och  i  så  fall  på  vilket  sätt?  Använder  de  sig  av paragrafen  när  det  gäller  att  ”stoppa”  byggplaner  när  det  gäller  andra aktörer  eller  används  paragrafen till  att  driva  vidare  egna  konstprojekt? Som  ett  resultat  på  en  liknande  undersökning  kan  resultera  i  att paragrafens innebörd eventuellt behöver förändras, revideras eller till och med tas bort.Vad  det  gäller  kulturell  planering  skulle  även  detta  vara  intressant  att studera djupare. Vara kommun som uttalat inte använder sig av kulturell planering och Borås som öppet säger att de gör det är två motsatspar som skulle  kunna  jämföras.  Den  kulturella  planeringen  behöver  inte  vara  en planering  som  står  för  sig  själv  utan  den  skulle  helt  enkelt  kunna  vara ”vanlig” planering av offentliga ytor. Frågor har dykt upp under arbetets gång vilka dessvärre inte har kunnat besvaras inom ramen av denna uppsats. Som förslag till vidare 

forskningsfrågor för att ta detta ämne ett steg längre föreslår jag följande:Hur använder sig kommunerna i Sverige av PBL 2 kap 3§ angående estetiskt tilltalande utformning i genomförandet av detaljplaner?Vilka faktorer gör att kommuner väljer att aktivt använda sig av kulturell planering som strategi i utformandet av offentliga platser?Vilka behov finns av att ha en paragraf som PBL 2 kap 3§ vilken reglerar den estetiskt tilltalande utformningen av våra städer?
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Bilaga 1

Enkät

Kvinna: Man: Varabo:
Hur gammal är Du?10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50

Vad har Du för intryck av stationshuset? På en skala mellan 1-5 där 1 är mycket lite estetiskt tilltalande (negativt) och 5 mycket estetiskt tilltalande (positivt). Motivera gärna! 1 2 3 4 5

Motivering:

Tycker du att huset är (motivera gärna!):En byggnad? Ja nejEtt konstverk?  Ja nejBåda?  Ja nej Motivering:          
Tror Du att stationshuset har påverkat Vara? I så fall på vilket sätt?
Har Du några övriga kommentarer? Vilka som helst!
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Bilaga 2

Svar på enkät(Urvalsgrupp 1) Antal kvinnor: 8 st10 – 19 20 – 29 30 – 39 40- 49 50
3 1 2 0 2

(Urvalsgrupp 2) Antal kvinnor: 5 st10 – 19 20 – 29 30 – 39 40- 49 50
1 4Sammanlagt antal kvinnor. 13St10 – 19 20 – 29 30 – 39 40- 49 50

3 2 6 2

(Urvalsgrupp 1) Antal män: 8 st10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50
0 1 3 1 4(Urvalsgrupp 2) Antal män: 2 st10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50

2Sammanlagt antal män: 10 st
10 – 19 20 – 29 30 – 39 40- 49 50

1 5 1 4
Varabor. samtliga ur urvalsgrupp 2 är utflyttade Varabo Kvinnor Män Ja 6 6Nej 2 3
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(Urvalsgrupp 1)Vad har Du för intryck av stationshuset? På en skala mellan 1-5 där 1 är mycket lite estetiskt tilltalande (negativt) och 5 mycket estetiskt tilltalande (positivt). Motivera gärna! 1 2 3 4 57 4 2 2 2
(Urvalsgrupp 2) Vad har Du för intryck av stationshuset? På en skala mellan 1-5 där 1 är mycket lite estetiskt tilltalande (negativt) och 5 mycket estetiskt tilltalande (positivt). Motivera gärna! 1 2 3 4 56 1
Sammanlagt urvalsgrupp 1 och 21 2 3 4 57 10 2 3 2

Kommentarer: 
• 5. positivt, går att skratta åt. Det är komiskt. Estetiskt tilltalande? Nja
• (1,  mycket lite estetiskt tilltalande) Jag har sett hur det såg ut en gång i tiden..
• (2)  Det  är  ju  uppseendeväckande  naturligtvis  vilket  kan  vara positivt. Vilken hänsyn som har tagits till byggnaden som sådan är tveksamt
• (1) Det är den fulaste byggnaden i hela kommunen! Det måste målas om! Det här är inget vackert alls. Allt behövde inte bli blått, det är överdrivet.
• (1) En blå prick. Det är lätt att hitta! Det ser häftigt ut, men det är inte bra. 
• (1) Bortkastade pengar!
• (2) Det hade räckt med stenarna. Men det är bättre än innan. Fast jag tycker det hade varit bättre om det blivit rosa
• (5) Den starka blåa färgen är bra! Och det är roligare nu än förut. 
• (4) Jag tycker en 4a för det är roligt. En 5a ur PR synpunkt, men för de som bor nära är det nog en 2a
• (2) Det (huset) passar inte in
• (4) Jag var från början negativt inställd till projektet. Men med lite perspektiv  och  bakgrund  så  gillar  jag  huset.  Jag  gillar  att  Vara kommun vågar sticka ut och sätta Vara på kartan på olika sätt. Ett konstverks-stationshus är ett bra sätt,  konserthuset ett annat.  Att det dessutom är finansierat av annars än bara kommunala medel motiverar  ytterligare  att  det  gjordes.  Det  är  kul  att  huset  väcker debatt. Dels om huset i sig men även om vad konst är.

• (1) Inte vackert,  och verkligen inte värt  de  pengar  det  kostat  att 
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"skapa" 
• (2) Jag tycker det är fånigt. Jag tycker inte att principen är fel att  "skoja till det" och utsmycka huset i samband med renovering, att tillföra  något  nytt  och  införa  konstelement.  Dock  tycker  jag personligen inte att det är tilltalande och tycker att man kunde valt  något mera smakfullt. 
• (2) Man kunde väl lika gärna fräschat upp det utan att tramsa till  det..fast lite coolt e d väl. 
• (2)Det är väl inget snyggt direkt. Utsidan motsvaras inte av insidan. 

(Urvalsgrupp 1) Anser du att stationshuset är en byggnad, ett konstverk eller både och?
Byggnad Konstverk Både ochKvinnor 5 2Män 8 2

(Urvalsgrupp 2) Anser du att stationshuset är en byggnad, ett konstverk eller både och?Byggnad Konstverk Både ochKvinnor 4 1Män 2
Sammanlagt urvalsgrupp 1 och 2Byggnad Konstverk Både ochKvinnor 9 3Män 8 4

• Det är ett SKÄMT!
• Det är en byggnad, långt ifrån ett konstverk . Helt galet! Jag är tysk från början och i Tyskland är konstnärinnan ingenting men här har hon fått fritt utlopp... En gammal byggnad ”mitt i stan”! 
• Konst? Snarare konstIGT
• Byggnaden fyller sin funktion men visuellt är det helt gräsligt!
• Det är en byggnad mest. Det är kul att det sticker ut!
• Det är en byggnad men lite konst med, för det som är på taket. 
• Det är en färgklick!
• Huset har ju en tydlig funktion, därför är det en byggnad. Men det är 
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konst också!
• Detta  ser  ut  som  ett  barn  har  gjort  det.  Som  om  en  3åring  har designat det. 
• Haha! Vad är det på taket?!
• Vad ska det vara på taket?
• Vilken  förskräcklig  skit!  VEM  är  konstnären?!  (tågresenär  från Frankrike)
• När de gjorde om utsidan borde de tänkt på insidan också. Det är många som klagar på vänthallen
• Vad fan är det på taket?!
• Som sagt jag gillart'! 
• Det  är  ingen  vacker  syn...  Skulle  hellre  sett  det  restaurerat  till original utseendet istället för att spökas ut i blå färg med "regnbågs-bajs" på taket.. 
• Huset är en byggnad som dom på konstens alla regler förstört! Hur dom kan tycka att några kolosser till stenar på taket är konst fattar jag inte!!!
• Alla  hus  är  väl  också  till  viss  del  konst,  skapat  av  arkitekter, utsmyckade på olika sätt  osv.  Fast det är väl skillnad på byggnad som konst, byggnad som konstverk och konstverk med byggnad. I detta fallet tycker jag att det är en byggnad, inte ett konstverk, nog eftersom  konstnären  har  tagit  ett  befintligt  hus  och  bestämt  en knasig färg på det, hon har ju inte designat och byggt ett hus från början, därför har jag personligen svårt att se det som konst. 
• Det är ju en byggnad pga att det fyller sin funktion som stationshus och även ett konstverk, det ser väl alla ;). Så mitt svar blir båda. Lite  löjligt...tycker man kunde renoverat det till ett modernt stationshus 

• istället.
• Svårt att säga men personligen tycker jag inte att det är konst!  Visst på ett sätt men för allmänheten så måste dom tro att vi gillar smurfarna. Konst för mig är mer målning av saker mer än just en färgklick med en konstig krumilur.. 
• Ja, det är en byggnad, men det är också ett konstverk, eftersom det har en titel och nån som sagt att det är det.

Tror du att stationshuset har påverkat Vara? I så fall hur?
• Jag har inte hört någon som tycker att det är bra. 
• Vara syns, men inte på något positivt sätt.  
• Det fungerar kanske som reklam. För utomstående som slipper se skiten varje dag. 
• Jag åker tåg till Borås nästan varje dag. Och på tåget säger folk ofta att det är fult. 
• Ja, jag tror att det har spelat en positiv roll. 
• Absolut! Det är många som vet att vi har ett blått stationshus!
• Absolut! Många har hört talats om det!
• All publicitet är bra publicitet? Nej, det är nog marginellt. Konserthuset är bättre (för Vara)
• Har troligen satt Vara på kartan fast kanske inte i den positiva betydelsen kommunen önskade.
• Visst märker man av stationshuset nu med dess blåa färg ... 
• Det positiva med stationshuset är att det förmodligen satt Vara på kartan.
• De borde visa mer att det är konst. Tror igen förstår det. 
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• Jo, vi har fått ett nytt sätt att identifiera oss mot omvärlden. "vara, var ligger det?" "jo du vet, det är vi som har det där fåniga stationshuset" "Jasså, DÄR". Överlag så skulle jag säga: Tjaaaeee....
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