
1

ur evighetens synvinkel
-om estetiken i stadsbyggnadskonsten

h e n r i k  s t o r m   |  maj 2004
e x a m e n s a r b e t e  2 0  p
programmet för fysisk planering
blekinge tekniska högskola



2



3

ur evighetens synvinkel
-om estetiken i stadsbyggnadskonsten



4

Omslagsbild:

Typsnitt:

Detalj av port, Rom 2004

Brödtext: Garamond 12 p

Rubriker och bildtexter: Futura LtBt



5

förord
Detta arbete är ett examensarbete motsvarande 20p inom Programmet för
Fysisk planering 180p vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Arbetet
är utfört under hösten 2003 och våren 2004. Jag vill rikta ett stort tack till
mina handledare professor Gösta Blücher och biträdande handledare uni-
versitetsadjunkt Annika Ekdahl som varit till stor hjälp och inspiration. Jag
vill också tacka mina opponenter Anna Ahnström och Elin Andersson för
deras värdefulla  kommentarer. Tack även till Tobias Nordström för hans
genomläsning och åsikter i slutskedet av arbetet, och slutligen till Jan-Åke
Rydström på Takete för hans hjälp med tryckningen av denna rapport.

Karlskrona i maj 2004

Henrik Storm



6



7

i
n

n
e

h
å

l
l

Inledning 9
Bakgrund 10
Problem 11
Syfte 11
Läsanvisning 12
Metod 12

Begreppsdiskussion 13
Estetik 14
Konst, arkitektur och stadsbyggnad 16

Estetik i filosofin 23
Estetik och kvalitet 24
Ur evighetens synvinkel 25
Att värdera rätt 27
Mer är bättre 28
Stadens estetik 31

Estetik i stadsbyggandet 33
Förändringar i PBL 34
Miljömålsarbetet 40
Arkitekturåret 2001 43
Helhet, hälsa och kultur 45

Estetiska samband 47

Estetik i praktiken 53
Norra hamnen, Helsingborg 56
Navestad, Norrköping 67
Potatisåkern, Malmö 80
Vad säger pressen? 89
Sammanfattning / diskussion 101

Slutord 109

Källor 113

0

I

V
IV

III

II

VI
VII



8



9

0inledning



10

1 PBL 1987:10 2kap 2§
2 Planeringsunderlag. Delmål 1 � Underlagsrapport
till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet,
Boverket 2003.
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inledning

Vad är estetik? Hur ser något ut som är estetiskt tillta-
lande? Estetiska värderingar är något som vi ganska ofta
talar om. Nästan alla har sina bestämda åsikter om vad
som är vackert eller fult. Ändå är det väldigt få, om ens
någon, som faktiskt kan definiera vad det är som gör
något vackert. Ofta hör man beskrivningar som handlar
om positiva upplevelser knutna till något som man sett
förut. Men vad har estetik för betydelse och hur används
det i stadsbyggnadssammanhang? Det är dessa frågor
som detta arbete kommer att handla om.

bakgrund
I och med revideringen av PBL 1996 lyftes de estetiska
värderingarna i stadsbyggandet och planeringen upp till
en nivå där dessa jämställdes med kulturella och andra
allmänna intressen. I den reviderade lagtexten står att
�Planläggning skall, med beaktande av natur- och kultur-
värden, främja en ändamålsenlig struktur och en este-
tiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar�1. Förar-
betena till PBL-revideringen har hitintills varit det mest
handgripliga arbetet vad det gäller lagstiftning med att
definiera vad en byggd miljö av god estetisk kvalitet är.

I och med det nationella miljömålsarbetet som startade
2000, fortsatte arbetet med estetiska värden. Det 15: e
miljömålet har rubriken God bebyggd miljö. Ambitionen är
att detta miljömål ska uppnås inom en generation. Detta
övergripande miljömål har efter hand brutits ner till mer
konkreta delmål. Det delmål som är relevant i detta sam-
manhang är �planeringsunderlag� där Boverket är den
myndighet som har ett särskilt ansvar. I delmålet står det
bland annat �� kulturhistoriska och estetiska värden
skall tas till vara och utvecklas�2. I och med detta har
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den fysiska planeraren fått stöd inte bara för vilken be-
byggelse som är mest lämplig ur ändamålssynpunkt,
hushållningsperspektiv mm., utan också ur estetisk syn-
punkt.

Frågor om estetik kom att ytterligare lyftas upp på den
nationella dagordningen i och med Arkitekturåret 2001,
då ett nationellt fokus sattes på arkitektur och den
fysiska miljön.

problem
Den fysiska planeraren måste i sin yrkesutövning ta ställ-
ning till om en bebyggelse är ändamålsenlig enligt PBL
och uppfyller miljömålen. Han eller hon måste alltså
värdera om bebyggelsen håller en estetisk godtagbar nivå.
Vad innebär det egentligen när vi talar om estetik i
stadsbyggnadssammanhang? Hur gör vi egentligen när
vi skapar oss en uppfattning om något är av hög estetisk
kvalitet i den yttre miljön? Dessa frågor är bara några i
en lång rad som planeraren måste ta ställning till.

syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad begrep-
pet estetik innebär i stadsbyggnadssammanhang. Vidare
syftar arbetet till att utforska hur vi kan resonera när vi
bedömer objekt utifrån estetiska parametrar, och då i
synnerhet objekt i den yttre fysiska miljön. Ett delsyfte
är att genom fallstudier undersöka hur estetiska värden
tar sig till uttryck i den fysiska miljön. Målet är att öka
förståelsen för estetikbegreppet i stadsbyggnads-
sammanhang genom att skapa en teoretisk grund för
förståelsen av estetiska värden i den fysiska miljön. Av-
sikten är inte att försöka finna några absoluta sanningar.
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läsanvisning
Arbetet är i princip uppbyggt efter tre frågeställningar:
vad är estetik? Vad betyder estetiken i stadsbyggnads-
sammanhang? Hur används estetiska avvägningar i det
moderna stadsbyggandet? Dessa frågeställningar är ut-
gångspunkten för de kapitel som följer. I det första ka-
pitlet presenteras några av de grundläggande begrepp
som är nödvändiga att ta ställning till för att kunna föra
en fortsatt diskussion. I kapitel två problematiseras
estetikbegreppet genom olika filosofiska texter. Det
tredje kapitlet avhandlar vilket utrymme som estetiken
har i lagar och rekommendationer, främst PBL. I kapitel
fyra framläggs en modell över olika estetiska samband.
Det femte kapitlet är en fallstudie där modellen prövas
genom att appliceras på tre olika områden.

metod
Examensarbetet baserar sig till stor del på litteraturstudier.
I den första och andra delen av arbetet är det främst
filosofiska texter om estetiska värderingar som används.
För att arbetet ska vara möjligt att genomföra inom ra-
men för en 20-poängskurs har ett urval gjorts för att
avgränsa estetikbegreppet. Detta innebär att stora delar
av det filosofiska ämnet helt har uteslutits. Urvalet är
baserat på litteraturförteckningar i relevanta uppsatser/
rapporter för att inte heller detta ska bli alltför omfat-
tande. I den tredje delen består dessa till stor del av
regeringspropositioner och lagtexter som berör den fy-
siska planeringen i allmänhet och estetiken i denna i syn-
nerhet. I det femte kapitlet har tre fallstudier genom-
förts för att pröva om de tidigare resonemangen fung-
erar i praktiken.
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begreppsdiskussion
Vad är estetik? Vad betyder det? Estetik är det primära
begreppet i detta arbete. Det är intimt förknippat med
andra begrepp som konst och arkitektur och i
förlängningen också stadsbyggnadskonst. Inga av dessa
låter sig enkelt definieras, somliga har varit föremål för
diskussion under större delen av vår kulturs livstid. Ett
resonemang kring dessa är oundvikligt i detta samman-
hang för att skapa en bas för vidare diskussion.

estetik
Estetik betraktas nästan i hela världen som ett ämne inom
filosofin. Det är ett av de många begrepp inom filosofin
som har sitt ursprung från grekerna. Ordet är bildat från
grekiskans aisthetikos3, vilket i sin tur har bildat ta aistheta,
det sinnliga eller det sköna. I huvudsak används det idag
fem besläktade betydelser för begreppet: förnimmelse-
kunskap, läran om det sköna, filosofisk undersökning
av problem, begrepp etc. vid tal om konst i vid
bemärkelse, empiriska undersökningar av faktorer som
påverkar skönhetsupplevelser och uppfattningar om
uttryck. De två första av dessa betydelser anses idag vara
föråldrade och detta arbete kommer främst att uppehålla
sig vid betydelse tre och fyra. Estetiken har i stort sett
under hela tiden som man har uppehållit sig vid ämnet
till stor del kretsat kring begrepp som skönhet och konst,
båda i mycket vid bemärkelse.

historik
Utgångspunkten för idén om estetik ligger i Grekland
och Platons och Aristoteles skrifter. Den första av de
betydelser som nämndes ovan, förnimmelsekunskap, har
sitt ursprung just i Platons indelning av kunskapstyper.
Grekerna föreställde sig att de föremål som ansågs vara
vackra var det helt oberoende av betraktaren, det vill säga
att på samma sätt som en boll är rund kan en sak vara
skön. Denna inställning har senare kommit att kallas

3 Nationalencyklopedin band 5, s 611 f.



15

b
e

g
r

e
p

p
s

d
i

s
k

u
s

s
i

o
n

objektivism4 och spelar fortfarande tillsammans med sin
motsats, subjektivism, en stor roll inom värdefilosofin.
Denna objektivistiska hållning kom att leva kvar in i
medeltiden. Objektivismen var enkel att förena med den
teologiskt dominerade vetenskapen. Det som grekerna
betraktade som objektiva egenskaper var enkelt att
transformera till egenskaper ingjutna av Gud. Eftersom
detta var en av de antika vetenskaper som inte försvann
i glömskan under medeltiden, kom renässansen faktiskt
inte att medföra någon större förändring i estetiken.
Under 1500- och 1600-talen lades stor kraft ner på att
försöka systematisera smaknormer och grunder för vad
som är skönhet.

Det är först under 1700-talet som objektivismen kom-
mer att ifrågasättas. Det är också nu som själva begrep-
pet �estetik� myntas av den tyske filosofen Baumgarten.5
Via teorier om ett fysiskt estetiksinne hos somliga indi-
vider kom David Hume att vara den första som menade
att det är hos betraktaren som det estetiska uppstår. Detta
var startskottet som gjorde att flera efterföljande filoso-
fer som till exempel Kant och Hegel intresserade sig för
estetik. Den stora förändringen jämfört med de tidigare
teorierna är att det är först nu som man talar (om än inte
uttalat) om värdeteori6. Inom värdeteorin intresserar man
sig för vad som menas med ett enskilt uttryck eller före-
teelse, vilken värdering eller omdöme man lägger i en
beskrivning av något, snarare än vilka egenskaper ett
objekt har. Även värdeteorin kan indelas i objektivism
och subjektivism. Med värdeobjektivism menas att ett ord i
sig har en objektiv egenskap, medan värdesubjektivismen
menar att orden bara är ett uttryck för vad de flesta an-
ser. Ytterligare en typ av värdeteori är emotivism som går
ut på att omdömen bara är uttryck för den persons
preferenser som fäller ett uttalande. I detta fall säger ett
uttalande mer om personen som fäller det än om det
objekt som han uttalar sig om.

4 Nationalencyklopedin band 14, s 371
5 http://www.filosofi.uu.se/presentation/index.htm
6 Nationalencyklopedin band 20, s 117
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Exakt vad estetik innebär är helt omöjligt att definiera
och det finns knappast heller någon poäng med att
försöka göra det. Som framgår av föregående stycke är
dock värderingar en viktig del av den moderna estetik-
debatten. För att kunna föra ett mer fördjupat resone-
mang kring estetiska värderingar och stadsbyggnad krävs
dock även att det senare belyses.

konst, arkitektur och stadsbyggnad
För att förstå hur estetiken fungerar i ett stadsbyggnads-
sammanhang är det inte tillräckligt att bara undersöka
detta begrepp. Estetiken är så intimt knuten till konst-,
arkitektur- och stadsbyggnadsbegreppen att det inte är
möjligt att fördjupa diskussionen utan att också studera
dessa.

konst
Konst är även det ett begrepp som har diskuterats under
lång tid. Diskussionen har rört i stort sett alla tänkbara
aspekter i begreppets betydelse. Från om det över
huvud taget är möjligt att definiera det, om det är nöd-
vändigt att definiera det, till i så fall varför gör man det?
Listan kan göras oändlig. Någon absolut definition av
dess betydelse är alltså inte möjlig att ange överhuvud-
taget. I detta sammanhang kan man dock lyfta fram några
aspekter av begreppet som kan vara relevanta.

Nationalencyklopedin definierar konst som �kultur-
yttring vars utförande kräver särskild kunskap och för-
måga att bruka denna med personlig behärskning och
individuell anpassning till situation och avsikter�7. Bry-
ter man ner detta får man tre ledord; utförande, origina-
litet och avsikt som alla i sin tur baserar sig på kunskap.

Den rent etymologiska betydelsen av konst är egentli-
gen just �kunnande� eller �färdighet�. Detta kan ledas
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7 Nationalencyklopedin band 11, s 261.
8 Janson, H.W., 1985, s 11
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tillbaka till medeltiden då konst var en beteckning för
någon form av kvalificerat hantverk. I princip
kategoriserades konsten då efter hur komplicerat själva
hantverket var. Konsekvensen av detta var att ju mer
komplicerat själva hantverket var, desto större konst var
själva objektet. Ett lite förenklat exempel kan vara att
korgbindning eller något liknande hantverk inte var
någon större konst, medan guldsmide eller måleri var
kunskaper som var betydligt mer krävande att tillägna
sig, och därför större konst. Denna betydelse kom att
leva kvar till in på 1700-talet då konstbegreppet i större
grad kom att beteckna så kallade uttrycksverksamheter,
det vill säga bildkonst, arkitektur, musik, litteratur etc.
Det är också då som det numera klassiska uttrycket �de
sköna konsterna� myntades. Med detta uttryck avsågs
att själva upplevelsen av konsten var målet i sig, inte nå-
gon funktion hos objektet. Ungefär samtidigt börjar man
också tala om de fria konsterna, det vill säga måleri och
skulptur och den bundna konsten, arkitektur. Denna
senare distinktion anger att arkitekturen är bunden av
en praktisk verklighet på ett sätt som varken måleri eller
skulptur är. Denna utveckling av begreppet konst är tätt
sammanlänkad med utvecklingen av estetikbegreppet.

Den första av konstens beståndsdelar som nämns ovan,
utförandet, syftar på själva skapandet. Vid en första
anblick verkar kanske detta ganska oproblematiskt. Men
att skilja mellan skapande i största allmänhet och
konstnärligt skapande är betydligt svårare. En återigen
starkt förenklad definition är att skapandet måste vara
ett resultat av någon form av föreställning eller fantasi
hos skaparen. Ett förklarande exempel kan vara
Picassos skulptur Tjurhuvudet (se bild)8. Skulpturen be-
står av en sadel och ett styre till en cykel. Två simpla
saker som i stort sett alla någon gång har sett har satts
samman till något som liknar ett tjurhuvud. Hade
Picasso aldrig satt samman de två delarna fysiskt utan
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Konst: Skulptören Filippo Brunelleschi (1377-1446)
anlitades för att färdigställa  kupolen till domen i
Florens.

Tjurhuvud av Picasso. Två al ldagl iga föremål
sammansatta på ett oväntat sätt.
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bara talat om för oss att han har sett en sadel och ett
styre som skulle se ut som ett tjurhuvud om man satte
ihop dem, så hade det inte heller funnits något konst-
verk. Men här finns ytterligare en parameter att ta
hänsyn till, individualiteten. En förutsättning är att ingen
har gjort samma sak förut, verket måste vara originellt.
Även denna parameter är mycket svår att definiera. Det
är snarare frågan om hur originellt något är än någon
absolut originalitet9. Exemplet med Tjurhuvudet
fungerar också för att visa på den tredje beståndsdelen,
avsikt. Själva föremålet är här ganska enkelt i sig, det är
inte det som imponerar, utan de associationer som det
väcker hos betraktaren, konstnärens fantasi mm. Liksom
i de andra fallen ska avsikt förstås i mycket vid betydelse.
Kanske är det en viss upplevelse som ska frammanas
hos betraktaren snarare än förståelse för vad konstnären
har tänkt.

Begreppet konst innefattade ursprungligen alltså många
vitt skilda företeelser. I dess mest vida betydelse kan i
princip alla typer av färdigheter anses vara konster, i en
snävare avgränsning är det snarare frågan om en estetisk
verksamhet. Trots denna bredd är det betydelsen bild-
konst som vi oftast avser när vi idag talar om konst utan
att precisera det mer utförligt10.

arkitektur
Om konsten är ett begrepp som medför betydande
svårigheter att definiera är arkitektur åtminstone på ett
ytligt plan något enklare. NE definierar arkitektur som
�i vidsträckt betydelse allt mänskligt byggande, i mer av-
gränsad mening byggnader av särskild dignitet eller
konstnärlig ambition�11. Att definiera arkitektur som allt
mänskligt byggande blir knappast meningsfullt i detta
sammanhang, varför fokus kommer att läggas på den
mer avgränsade betydelsen.
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9 Även detta är en stark förenkling, hela
originalitetsaspekten har ifrågasatts under 1900-
talet bl.a. genom s.k. �objets trouvées�.

10 Det kanske bör understrykas att bildkonst idag
innefattar betydligt mer än bara måleri som var
den dominerande bildkonsten då uttrycket
myntades.

11 Nationalencyklopedin band 1, s 543
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Enligt indelningen av konst i fria och bundna konstfor-
mer är arkitektur en konstform som skiljer sig från alla
andra genom att den är bunden till en praktisk verklig-
het. Praktiska problem som takhöjd, fönster och annat
är aspekter som måleri och skulptur helt kan ignorera.
Själva begreppet arkitektur betyder just byggnadskonst12.
Liksom i fallet med konsten kan arkitektur ledas tillbaka
till senmedeltiden då det börjar utkristalliseras som ett
begrepp för att skilja extraordinära byggnadsprojekt från
de mer normalt hantverksmässiga.

Arkitekturteoretikern Elias Cornell har formulerat två
satser för att distingera arkitekturen från de fria konsterna
som fortfarande kan vara intressanta13:

– Arkitekturen som konstart är till sitt väsen
sådan, att dess hela och fullständiga mening
endast framträder, när vi ser dess estetiska
och dess praktiska sidor såsom samfällt och
oskiljaktigt tillhöriga helheten.

– Arkitektur är estetisk organisation av en
praktisk verklighet.

Med detta menar Cornell att till skillnad från �ren� bild-
konst så är det inte möjligt att skilja på de praktiska och
konstnärliga aspekterna inom arkitekturen. Cornell an-
vänder en målning som exempel: den har hela sitt värde
som konstföremål. Ser man istället på tavlan ur ett rent
praktiskt perspektiv och bortser från dess konstnärliga
värde är det inget annat en bit väv. Om man försöker
isolera det praktiska och det konstnärliga i en byggnad
lyckas detta inte fullt ut enligt Cornell. En byggnad kan
fortfarande ha en mening även om den i stor utsträck-
ning saknar estetiska kvaliteter. Omvänt framstår en bygg-
nad utan förankring i den praktiska verkligheten som en
kuliss, men den kan fortfarande förmedla något och
skapa mervärden. En byggnad kan alltså fungera utan

b
e

g
r

e
p

p
s

d
i

s
k

u
s

s
i

o
n

12 Ibid.
13 Cornell, E., 1966, s 9
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en av dessa delar, men den kommer till sin fulla rätt först
om båda är integrerade. Vad Cornell vill visa på är att
arkitekturen har ett syfte som går över det rent prak-
tiska, vilket resulterar i den andra slutsatsen.

Detta resonemang är förenligt med de grundläggande
beståndsdelarna i konsten som nämnts tidigare: utfö-
rande, originalitet och avsikt. Arkitektur kan sägas bestå
av två element: exteriör och rum14. Möjligtvis kan man
uppskatta exteriören på en byggnad genom att studera
ritningar, men att fullt ut förstå rumsligheten fullt ut är i
det närmaste omöjligt utan att faktiskt befinna sig i bygg-
naden. Ljus, ljud och rymd är bara några egenskaper som
en aldrig så god modell eller bild kan förmedla. Utfö-
randet är alltså även här viktigt. Liksom i det tidigare
fallet är originaliteten en svår parameter att mäta. Dock
bör man lyfta fram att varje enskild byggnad står på en
plats med sina unika förutsättningar. Omgivningen i sig
kan alltså tvinga fram originalitet i annars snarlika bygg-
nader. Avsikten eller syftet i byggnaden är som tidigare
antytts enligt Cornell att skapa estetiska värden.

Arkitektur består alltså av två självständiga delar, det prak-
tiska och det estetiska som kan vara meningsfulla var
och en för sig, men det är först när de kombineras som
det fulla värdet kommer till sin rätt.

stadsbyggnad
Stadsbyggnad är även det ett svårfångat begrepp. Kan-
ske beror det på att det finns en hel flora av likartade
och delvis synonyma begrepp: stadsbyggnadskonst,
stadsarkitektur, stadsplanering, stadsbyggnad etc. Om
man återigen konsulterar NE står det: �Stadsbyggnad,
tidigare stadsbyggnadskonst, kunskapen att ordna och
gestalta helheten av byggnader, gator och andra stads-
rum i tätbebyggelse.�15 I det som beskrivs som det äldre
uttrycket kan man se tydliga analogier med arkitekturen,
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14 Ibid. s. 10
15 Nationalencyklopedin, band 17, s 184
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16 Sitte, C., 1982

byggnadskonsten. Begreppet innehåller samma kopp-
lingar till konstbegreppet som arkitekturen, men fokus
ligger på staden istället för på byggnaden. Cornells slut-
satser om arkitektur borde följaktligen vara möjliga att
överföra till stadsbyggnaden. Samma krav på en prak-
tisk användbarhet som ställs på arkitekturen ställs också
på stadsbyggandet.

I olika tider har tyngdpunkten i stadsbyggandet pendlat
mellan det estetiska och det funktionella. Exempelvis så
kritiserade den österrikiske stadsplaneraren och arkitek-
ten Camillo Sitte redan under slutet på 1800-talet från-
varon av estetik i det då samtida stadsbyggandet i sin
bok Stadsbyggnad16. Han menade att staden måste form-
ges ifrån hur människor upplever staden och inte enbart
på grund olika funktionella aspekter. Motsatsen kom
under tidigt 1900-tal med Le Courbusiers modernistiska
idéer om staden som en maskin, där de olika funktio-
nerna separerades i olika enklaver. Bakgrunden till denna
konkurrens mellan estetik och funktion har varit så tyd-
lig i stadsbyggnadssammanhang jämfört med exempel-
vis arkitektur är att det ofta finns ett flertal intressenter.
I ett bostadsprojekt finns projektörer, finansiärer, bru-
kare, grannar o.s.v. vars intressen måste jämkas samman.

Själva uppkomsten av staden anses bero på att det be-
hövdes en plats för handel, kultur och religion. En plats
där människor kunde träffas. Denna primära egenskap
var länge stadens huvuduppgift vilket inte minst märks i
lagstiftningen. Tidigt ansåg stadsmakten att det fanns
behov för att reglera var handel fick äga rum � i staden.
Kanske ger detta en fingervisning om vad det är som
skiljer ut stadsbyggnadskonsten från arkitekturen. Sta-
den måste rymma en interaktion mellan människor och
olika intressen på en neutral mark.
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är begreppsdiskussionen relevant?
Som det framgår av texten ovan är det nästan omöjligt
att definiera de fyra begreppen. I synnerhet
konstbegreppet är problemfyllt. Att överhuvudtaget
försöka  definiera det är som sagt inte helt
okontroversiellt. Dessvärre är den litteratur som berör
begreppen inte sällan ganska svårtillgänglig. För att
undersöka hur relevant min begreppsdiskussion är idag
har tre samtida yrkesverksamma tillfrågats vad begreppen
betyder för dem. Dessutom ställdes frågan vad de ser
för beröringspunkter mellan begreppen. De tillfrågade
var arkitekturteoretikern Sven-Olof  Wallenstein,
konstnären Eva Löfdahl och arkitekten och tillika chefen
för arkitekturmuseet Bitte Nygren. Tyvärr medgav inte
tiden någon fördjupad diskussion med de intervjuade,
men ändå vill jag lyfta fram några synpunkter som
framkom under de samtal som förts via mail17. De
tillfrågade var påfallande eniga om två saker; dels att det
är frågor som är enorma och i det närmaste
oöverskådliga, dels att det är en diskussion som ändå
förtjänar att föras trots de uppenbara svårigheterna.
Budskapet är lite förenklat att själva diskussionen är
betydligt viktigare än resultatet eftersom det helt enkelt
inte är möjligt att komma fram till någon entydig slutsats.
Ytterligare en aspekt som framkom var att betydelsen av
att kunna precisera vad man avser med respektive
begrepp kanske inte alltid är viktigt för de olika discipliner
som de tillfrågade representerar. Ett gott omdöme
förefaller inte helt oväntat vara viktigare än att veta om
man arbetar med konst, arkitektur eller stadsbyggnad i
det enskilda fallet.
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17 Kontakten har initialt skett med mail sänt från
författaren 2004-04-06. Därefter med mail och per
telefon med respektive intervjuad vid olika tillfällen.
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estetik i filosofin
Som vi tidigare sett är estetik starkt förknippat med konst,
arkitektur och stadsbyggnadskonst. Det estetiska kan ses
som den grund som de övriga tar sin utgångspunkt ifrån.
Vidare antyds i föregående kapitel att värdeteori är nå-
got som är centralt i den nutida estetiska filosofin. Det
är denna senare del av estetiken som ska behandlas i
följande kapitel.

estetik och kvalitet
Estetik och kvalitet är två begrepp som har visat sig vara
svåra att skilja på i detta sammanhang. Båda har under
lång tid varit föremål för filosofiska undersökningar.
Begreppet kvalitet kommer från latinets qualitas som
betyder �beskaffenhet� eller �egenskap�. Normalt an-
vänds det senare av dessa i filosofiska sammanhang. Det
är främst en indelning egenskaper i olika typer som in-
troducerades av Demokritos som har varit det centrala.
Det är oftast tre olika slags kvaliteter som man talar om:
primära, sekundära och tertiära. De första av dessa är
egenskaper som anses vara objektiva. Exempel på så-
dana egenskaper kan vara vikt, volym mm. Sekundära
egenskaper är mer subjektiva egenskaper som till exem-
pel färger. Dessa kan alltså uppfattas olika beroende på
vem som betraktar objektet. De tertiära egenskaperna är
beroende av värderingar som vacker och fult. I den klas-
siska filosofin var dessa tre hierarkiskt beroende av var-
andra. Två objekt med exakt samma primära och sekun-
dära egenskaper måste också ha samma tertiära egen-
skaper.18 Värderingen utgår alltså från objektet i denna
teori oavsett vem som betraktar det. Detta objektiva för-
hållningssätt till kvalitet varken är eller har varit helt
okontroversiellt.

I dagligt språkbruk är idag inte kvalitet något som direkt
förknippas med filosofi. I arkitektoniska sammanhang
är det materialaspekter som kommer först. Denna mo-
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derna tolkning av begreppet utvecklades under andra
världskriget. Då blev det viktigare än förut att de
(krigs)material som köptes in höll vad som utlovades.
Fel fick helt enkelt inte förekomma. Inom byggsektorn
kan detta ses inte minst genom olika kvalitetssäkrings-
system.19 Denna betydelse är inte irrelevant för den
arkitektoniska kvaliteten, men ur estetisk synpunkt är det
mindre betydelsefullt.

Arkitekten Jerker Lundequist har distingerat den �mo-
derna� och den �klassiska� betydelsen av kvalitet som
teknisk-funktionell för det förra och etisk-estetisk för
det senare20. Denna distinktion är synnerligen relevant i
detta sammanhang.

ur evighetens synvinkel
Utgångspunkten för Lundequists resonemang är en tolk-
ning av Ludvig Wittgensteins estetik som den norske
filosofen Kjell S. Johannesen har gjort. Wittgensteins
mest kända bidrag till filosofin är tanken om ett �språk-
spel�, vilket starkt förenklat går ut på att ord får sin
betydelse i ett bestämt sammanhang. Ord har alltså inga
absoluta betydelser utan är beroende av den sociala
kontext som samtalet förs i21. Denna tanke får även
betydelse för de idéer om estetik som Wittgenstein
utvecklade. Enligt Johannesen22 var detta något som Witt-
genstein intresserade sig för under större delen av sitt
liv. Estetiska problem finns både i hans tidiga såväl som
sena texter. Wittgenstein menade att språkliga uttryck
som �det är vackert� är ganska meningslöst ur estetiskt
synpunkt. Om man betraktar ett konstverk (eller arki-
tektur) är det bättre att uttrycka sitt gillande genom ut-
tryck som �det passar� eller �det stämmer�. Denna tanke
hämtade han antagligen från sin tid som assistent åt en
arkitekt i Wien. Wittgenstein har beskrivit hur en arki-
tekt flyttar runt olika element i byggnaden i skisserna
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19 Lundequist, J., 1992, s 17 f.
20 Lundequist, J., 1992, s 17 f.
21 Nationalencyklopedin, band 20, s 162
22 Redogörelsen om Wittgenstein är efter: Lundequist,

J., 1992. s 17f.
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för att sedan finna �rätt� position. När arkitekten flyttar
runt objektet gör denne en mängd bedömningar som
grundar sig på estetiska reaktioner, högre, för lågt, bra,
är uttryck för missbelåtenhet. Den som ritar ändrar tills
denne är belåten. Han menade att när den �rätta� posi-
tion har funnits så är det en effekt av att positionen är
den som passar in i den begränsade helhet som byggna-
den utgör, snarare än ett uttryck för en generell skönhet.
För att finna denna �rätta� position är det nödvändigt
att man också gör rätt avgränsning av den verklighet som
den ska passas in i. Enkelt uttryckt: att välja en lagom
stor ram för sitt konstverk. Detta är en central tanke i
hela Wittgensteins filosofi, sub speciae aeteritatis, som be-
tyder att se någonting ur evighetens vinkel.

�Att se världen sub specie aeterni är att se den som en
helhet � en begränsad helhet. Att känna världen som en
begränsad helhet, det är detta som är det mystiska�23

Citatet har Johannesen hämtat från Wittgensteins första
bok Tractatus. För att kunna skapa det estetiska måste vi
alltså kunna göra en avgränsning av verkligheten och
betrakta den ur evighetens synvinkel.

Ytterligare en aspekt som Johannesen lyfter fram som
speciellt intressant är att det är kommunikationen mel-
lan människor som är det avgörande i den estetiska upp-
levelsen. Vi har ett behov bekräfta det som vi personli-
gen tycker om ett objekt hos andra. I princip kan man
tala om ett estetiskt språkspel �där människor
kommunicerar kring en gemensam helhetsupplevelse�.
Wittgenstein menar att det är bara i kommunikationen
mellan människor som en värdering av ett objekt kan
uppstå. Värderingar som om det bra eller dåligt, om
objektet passar in i helheten, kan bara ske mellan män-
niskor.
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att värdera rätt
Om man tar sin utgångspunkt från Johannesens tolk-
ning av Wittgensteins estetik är det att göra en värdering
och kommunicera denna som är central. Men hur gör
man då sådana värderingar och kanske framför allt, hur
gör man bra - �rätt� � värderingar? Den danske filoso-
fen Hans Fink har undersökt hur värderingar görs och
vad de betyder. Kvalitet är även hos Fink ett centralt
begrepp. Om vi påstår att något är bra då påstår vi också
att det är av god kvalitet.

�Denna byggnad är av god arkitektonisk kvalitet.�
Nyckelordet i meningen är god. Det är med detta ord, det
vill säga adjektivet, som vi gör värderingen. Just god är
en närmast unikt adjektiv, då det kan beskriva nästan vad
som helst24. Alla gula saker har sin gulhet gemensam,
alla runda ting sin rundhet, men god kan beteckna i stort
sett vad som helst. Fink ställer i sin text frågan om det
verkligen finns en gemensam faktor för alla dessa vitt
skilda saker? Vad är det som gör just god så speciellt?25

Fink redogör för två vitt skilda perspektiv att behandla
frågan ifrån, projektivism och fundamentalism. Den förra
går enkelt uttryckt ut på att det värdeomdöme som fälls
över ett objekt är en projektion av bedömarens åsikter
och preferenser applicerat på objektet. Värdet är inte en
beskrivning av objektet utan en tillskrivning utifrån enligt
projektivismen. Med detta synsätt är det kanske inte så
konstigt att många vitt skilda objekt kan få samma om-
döme. I princip kan allt som kan väcka positiva känslor
kan betraktas som gott. Själva värderingens betydelse
utgår ifrån den som fäller omdömet, inte objektets egen-
skaper. Med andra ord: ett objekts värde är en funktion
av folks värdesättning av det. Problemet är att det upp-
står en viss begreppsförvirring med detta i projektivis-
men. Fink menar att ett objekts �godhet� inte består i
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24 Samma gäller för de närmaste synonymerna och
motsatserna till god.

25 Detta och följande stycken bygger på: Fink, H.,
1991, s 64-84.
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att bli värdesatt, utan i att det förtjänar att bli värderat.
Denna nyans försvinner i det projektivsitiska synsättet.
Ytterligare ett problem med projektivismen är att objekt
som inte kan väcka positiva känslor inte heller kan kallas
goda. Exempelvis kan man inte säga att en atom är god
eftersom vi inte vet hur vi ska kunna skilja denna atom
från alla andra. En logisk gräns uppstår vid våra positiva
känslors gräns.

Den andra av Finks perspektiv, fundamentalismen, be-
traktar istället positiva kvaliteter som ett slags överord-
nade värden. Kvalitet och värde är en form av överord-
nade egenskaper som är skilda från naturliga egenska-
per som till exempel vikt och volym. Dessa överord-
nade egenskaper fungerar som normer eller ideal och är
i princip universellt giltiga. Detta synsätt är starkt för-
knippat med religiösa föreställningar. Att skönheten i
ett föremål är en egenskap ingjuten av gud, är ett typiskt
synsätt. Kvalitet betraktas bara som ett medel för att
uppnå ett högre mål, en slags gudomlig ordning.

Trots den stora skillnaden i uppfattning mellan
projektivism och fundamentalism har de ändå vissa tan-
kar gemensamt enligt Fink. Båda för en slags anti-natu-
ralistisk hållning såtillvida att värden inte är några �van-
liga� egenskaper som binds fysiskt till objektet. Båda
menar alltså att det är ett misstag att blanda ihop värde-
ring och egenskaper.

mer är bättre
Kvalitet är enligt Finks redogörelse är inte en egenskap
bland alla andra egenskaper hos i objekt. Men vad är då
kvalitet? Det är, enligt Fink, inte hur något är utan, utan
hur något är gjort. Uttryckt i lingvistiska termer: Kvali-
tet är inte ett adjektiviskt fenomen, utan ett adverbiellt.
Kaj Granath har tolkat Finks tes på ett klargörande sätt:
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�god är ett logiskt adverbiellt adjektiv som används för
att beskriva objektiva drag hos det värderade, men sedda
i ett dynamiskt sammanhang med mer eller mindre väl-
lyckade processer, som mycket väl kan vara av
upplevelsemässig �subjektiv� natur� 26.

För att förklara sitt resonemang beskriver Fink en rad
triviala exempel. Han menar att om vi inte kan komma
överrens om det enkla kan vi inte heller komma över-
rens om det svåra. Det kanske mest klargörande exem-
plet beskriver två likadana, lika smutsiga tallrikar. Om
båda tallrikarna diskas och den ena bli renare än den
andra så har denna alltså blivit bättre rengjord. Att en
renare tallrik är bättre diskad än en mindre ren tallrik är
ganska självklart! En invändning mot detta kan vara att
det inte är lika självklart vad som betraktas som rent res-
pektive orent. Men detta spelar enligt Fink inte någon
roll. Oavsett vad det är för smuts som man vill få bort så
kan man inte komma ifrån att en större grad av renhet
och bättre rengöring är oupplösligt logiskt förbundna
med varandra. �Utan ett processens mera, finns det inget
processens bättre�27, 28. Fink fortsätter med att det vis-
serligen kan uppstå stora tekniska och begreppsproblem
med att skilja allt finare nyanser av renhet från varandra,
men det påverkar egentligen inte själva resonemanget.
Liksom vid alla andra konstateringar beror precisionen
på vår bedömning av precisionen på våra tekniska och
begreppsmässiga möjligheter.

Det centrala är att vi gör en komparation: A är bättre än
B. Problemet är att uttrycket �bättre än� inte förklarar
på vilket sätt A är bättre än B. Begreppet anger inte vil-
ken process som kvalificerar det ena som bättre än det
andra. I exemplet med tallrikarna är lösningen enkel: tall-
rik A är bättre diskad än tallrik B. Fink menar att om vi
bara tydligt definierar processen, så blir också resultatet
objektivt. Diskningen i tallriksexemplet är vad Fink be-
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27 Fink, H., 1991, s 77
28 Samtliga citat är fritt översatta från danskan av

förf.
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nämner jämförelsedimension, det vill säga den process som
vi använder för att jämföra. Problemet är att utfallet
beror på vilken faktor det är som vi väljer att jämföra.
Är det graden av glansighet som vi jämför kanske utfallet
blir ett annat. Detta val av jämförelsedimension tende-
rar ofta att bli subjektivt och outtalat konstaterar Fink.
Grunden för valet är ofta smak och moral eller andra
preferenser som inte är direkt uttalade. Så länge som man
däremot redovisar vilka kriterier som har avgjort hur
urvalet har gjorts får man också ett i sig objektivt om-
döme, även om det bygger på ett subjektivt urval. �Vårt
problem är inte att vi inte kan göra sanna värderingar
/�/. [utan] vi handlar alltid på ett ganska minimalt ut-
snitt.�29 skriver Fink. Gör vi ett större utsnitt, behandlar
fler faktorer, får vi också i princip en högre grad av
objektivitet.

Ytterligare en invändning som man kan ha mot Finks
resonemang är att ett objekt kan visserligen vara bättre
än ett annat, men det behöver nödvändigtvis inte betyda
att det bra. Fink löser detta genom att införa ännu ett
begrepp, jämförelseuniversum. Med detta vill han visa att
ett positivt omdöme om något alltid är beroende av tid,
plats och kultur på ett sätt som andra jämförande omdö-
men inte är. Fink förklarar detta med ett annat trivialt
exempel. En bra dator är knappast bra några år senare.
Detta beror inte på att den har blivit sämre utan för att
den jämförs med nya, ännu bättre datorer. Kort sagt,
jämförelseuniversumet har förändrats. Att den ena da-
torn kan vara tyngre än den andra är ett exempel på en
faktor som inte påverkas av att jämförelseuniversumet
har förändrats.
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stadens estetik
Vad är då kopplingen mellan ovanstående resonemang
och estetiken i stadsbyggnadssammanhang? Jag tror att
det finns en hel del att lära av detta. Wittgensteins idé
om att avgränsa rätt är synnerligen relevant. Då vi bedö-
mer en miljö kan planeraren studera den ur en mängd
olika perspektiv och skalor. Kanske är det självklart att
det är viktigt att välja �rätt� helhet för att bedöma �rätt�
sak. Exempelvis är det nödvändigt att välja ett mycket
stort kartutsnitt för att bedöma om t.ex. en vägdragning
passar in i landskapet. Samma utsnitt blir ganska me-
ningslöst om uppgiften istället är att studera ett mindre
bostadsområde. Detta är kanske självklart, men att inse
det är en förutsättning för att kunna förstå hur estetiska
bedömningar görs. Den följande delen av Wittgensteins
resonemang, att se något ut helhetens synvinkel, tolkar
jag som en hållbarhetsaspekt. På samma sätt som man
kan bedöma hur hållbart ett projekt är ur sociala och
ekologiska aspekter bör man också kunna anlägga ett
estetiskt perspektiv. Hur kommer man att se på detta
om 10, 50 eller 100 år? Kommer man att betrakta det
som en märklig avart eller som ett tidstypiskt dokument?
Kommer projektet att kunna fungera tillfredställande
under hela dess livslängd? Att ställa sig dessa frågor är
nödvändigt för att kunna hålla en godtagbar kvalitet på
projektet, estetiskt såväl som teknisk.

Både Wittgenstein och Fink har en punkt gemensamt:
det är människor som gör värderingar. Det medför att
en värdering alltid är subjektiv oavsett hur välunderbyggd
den är. Som planerare är det dock viktigt att kunna före-
träda allmänheten. Detta blir naturligtvis en omöjlig upp-
gift att göra en objektiv värdering som till sin natur är
subjektiv. Fink kan här bli en vägvisare för planeraren
kan gå tillväga för att nå ett acceptabelt resultat. Om
jämförelsedimensionen och jämförelseuniversum defi-
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nieras tydligt går det att förstå varför en viss värdering
ser ut som den gör. Genom att upprepa Finks
komparationer i olika skalor och olika områden, ändrar
planeraren helhetsbilden som jämförs. Varje värdering
är fortfarande subjektiv i sig, men helhetsbedömningen
får en ökande grad av objektivitet desto fler utsnitt som
görs.

Ytterligare en aspekt som är gemensam för samtliga
texter är att de undviker att definiera vad god arkitektur
/ god estetik är. Både Fink och Lundequist varnar direkt
för att göra det. Båda hävdar med rätta att det är
omöjligt. Gör man det ligger det alltid en moralism
bakom hörnet menar Fink. Idén om att kvalitet som en
process blir då användbar i stadsbyggnadssammanhang.
Vilken kvalitet som ett projekts utförande håller går att
bedöma både oberoende av vilken form det har och
innan det är det rent fysiskt blivit uppfört.
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Under de senaste 10-15 åren har estetiska värden fått en
allt mer framträdande roll i stadsbyggandet efter att
under rekordåren försvunnit från dagordningen.
Kommunerna har fått ett mer uttalat stöd från lagar och
målsättningar att värna om det estetiska. Ett antal olika
propositioner och arbeten har framtagits under 1990-
talet som är relevanta om man vill belysa estetikens roll i
stadsbyggandet.

förändringar i PBL

arkitektonisk kvalitet
1997 framlades den senaste i raden av svenska kultur-
propositioner till riksdagen. Dessa har haft varierande
betydelse under åren, den kanske mest betydelsefulla kom
1974. De behandlar kulturpolitiken i Sverige och kultu-
rens roll i samhället i stort. Läsningen av 1997 års
proposition är inte upplyftande. Där står bland annat att
både medvetenheten och intresset för kulturmiljöer och
estetiska värden är lågt i landet. Ett flertal exempel på
hur miljöer förvanskas i olika sammanhang tas upp, allt
från vägar till bostadsområden och industrier. Proposi-
tionen resulterade i att en mängd uppdrag gavs åt de
olika statliga verken. Åt Boverket uppdrogs att utreda
om PBL medförde att brister uppstod i den fysiska mil-
jön.30

Utredningen �Arkitektonisk kvalitet och PBL � samband
och reformbehov� publicerades i maj 1997. Utredningen
kartlägger en lång rad olika brister som är aktuella i sam-
manhanget. Bristerna är identifierade med hjälp av kom-
muner och projektörer som praktiskt har arbetet med
frågorna.  Kort sammanfattat är slutsatsen i princip att
PBL inte hindrar en god fysisk miljö, men lagen främjar
inte heller den. De kommuner som ville sätta den este-
tiska ribban lite högre kunde inte hämta något direkt

estetik i stadsbyggandet
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30 Arkitektonisk kvalitet och PBL � samband och
reformbehov, 1997, s 5 ff.
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stöd i lagstiftningen. Resultatet blev att Boverket re-
kommenderade att estetiska värden bör få en starkare
ställning i lagtexten (i den då befintliga lagtexten fanns
�estetisk� inte alls). Vidare ansåg Boverket att det var
viktigt att begreppet fördes in i de viktiga
portalparagraferna i PBL.31
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framtidsformer � ett handlingsprogram
1998 kom regerings proposition om arkitektur och de-
sign. Propositionen är utformad som ett handlingspro-
gram och döptes till �Framtidsformer � handlingspro-
gram för arkitektur, formgivning och design�.32 I
handlingsprogrammet tas en mängd olika faktorer upp
som är relevanta för att som man menade stärka arkitek-
turen och formen i samhället. Förutom olika lagar så
behandlas här också utbildning och debattklimatet i lan-
det. Vad det gäller de förändringar som rör PBL så går
de i stort sett i linje med vad Boverket rekommenderade
i �Arkitektur och PBL � samband och reformbehov�33.
Begreppet estetik fogas i propositionstexten in i 2 kap. 2
§ och 3 kap. 1 och 10 §§34:

esledylerdlä esledylyn

samroftuhcosarecalpllaksredanggyB
demtgilpmälrämosttästteåp

relle-sdatsllitnysnäh
hco-rutlukllithconedlibspaksdnal
redanggyB.nestalpåpnedrävrutan
mos,gräfhcomroferttyneahllaks

mosanredanggybröfgilpmälrä
.nakrevstehlehdognereghcoanadås

hcosarecalpllaksredanggyB
ksitetse rämosttästteåpsamroftut

relle-sdatsllitnysnähdemtgilpmäl
hco-rutlukllithconedlibspaksdnal
redanggyB.nestalpåpnedrävrutan

,gräfhcomroferttyneahllaks mos
egninvigmoröfrassap röfhcon

anadåsmosanredanggyb ttaås ne
nakrevstehlehdog sånppunak .

3 kap 1 §

esledylerdlä esledylyn

ednatkaebdem,llaksgninggälnalP
ajmärf,nedrävrutlukhco-rutanva

varutkurtsgilneslåmadnäne
,nedårmonörg,esleggybeb

ardnahcoredelsnoitakinummok
laicosnårfnenevÄ.ragninggälna

adog,öjlimsvildogtknupnys
netmastgirvöinednallåhröföjlim

kramdemgninllåhsuhdogtgitkisgnål
roravårhcoigrenedemhconettavhco
llitsatllaksnysnäH.sajmärfllaks

ednasnärgnaianednallåhröf
.renummok

ednatkaebdem,llaksgninggälnalP
rutanva nedräv hconedrävrutluk,

,nedrävaksitetse neajmärf
,esleggybebvarutkurtsgilneslåmadnä

redelsnoitakinummok,nedårmonörg
nenevÄ.ragninggälnaardnahco
,öjlimsvildogtknupnyslaicosnårf
tmastgirvöinednallåhröföjlimadog

demgninllåhsuhdogtgitkisgnålne
hcoigrenedemhconettavhcokram
llaksnysnäH.sajmärfllaksroravår
ednasnärgnaianednallåhröfllitsat

.renummok

2 kap 2 §
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32 Regeringens proposition 1997/98:117.
33 Granath, K., 2003, s 32
34 Utdragen från PBL är hämtade från regeringens

proposition 1997/98:117. s. 59
35 Regeringens proposition 1997/98:117. s 15
36 Ibid. s 16
37 Ibid. s 16

Tabell 1-3: Föreslagna ändringar i PBL i regeringens
proposition �Framtidsformer � handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design� jämfört med den
då gällande lagtexten.
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I den viktiga andra paragrafen har alltså de
estetiska värdena lyfts fram tillsammans med
de övriga allmänna intressena. Värt att no-
tera är att just uttrycket estetiska värden har
använts (se kap. 2). Handlingsprogrammet
fick en bred uppslutning bakom sig bland
remissinstanserna, dock inte utan fråge-
tecken. Bland de remissinstanser som hade
invändningar kan man se två huvud-
invändningar: dels att estetik inte bör vara
något som bör regleras i lag, dels att det är
en allt för �luddig� formulering för att kunna
prövas av myndigheter35.

I handlingsprogrammet finns ett ganska så
uttömmande resonemang kring vad begrep-
pet estetiska värden egentligen avser. Två
betydelser anges för begreppet estetisk, dels
�som har med att göra med estetik�, dels
�som präglas av skönhet�36. Det framgår att
det handlar om värden och värderingar som
är svåra att exakt definiera, men ändå lyfts
vissa komponenter fram med stöd från

esledylerdlä esledylyn

llaksdanggybnevaragnirdnÄ
snedanggybttaåstmasravsaröftu

ssedhcosatkaebgardräs
,aksirotsih,aksinketsdanggyb

hcoagissämöjlim,aksirotsihrutluk
.aravllitsatnedrävagilräntsnok

llaksdanggybnevaragnirdnÄ
snedanggybttaåstmasravsaröftu

gardsrätkarak ssedhcosatkaeb
,aksirotsih,aksinketsdanggyb

hcoagissämöjlim,aksirotsihrutluk
.aravllitsatnedrävagilräntsnok

3 kap 10 §

remissinstansernas yttranden som extra betydelsefulla i
sammanhanget. �Sådana värden avser exempelvis hur
byggnader eller bebyggelse genom sin färgsättning, stor-
lek och skala, materialval, fasadutformning, yttre rums-
bildningar och markanslutning samspelar med sin om-
givning och gestaltar de funktioner som skall tillgodo-
ses genom åtgärden.�37 I anslutning till detta lyfts vikten
av en helhetsbild fram. Handlingsprogrammet anger att
den förändring av en miljö som bedöms bör värderas
(efter värdena ovan) utifrån om åtgärden förvanskar hel-
heten eller om åtgärden tillför helheten något. Följaktli-
gen bör en åtgärd som hindrar att ett estetiskt tilltalande
helhetsintryck av ett område eller landskap inte tillåtas.
Denna typ av bedömning får anses vara den typ som
anger den minsta acceptansnivån i estetiska bedömningar
enligt handlingsprogrammets intentioner. Det ställs dock
inga krav på att en åtgärd måste tillföra några estetiska
värden. Kring detta resonemang preciseras också att
�sampel med omgivningen� är en viktig faktor för att
tolka helhetsbilden. Preciseringen är tydlig så till vida att
det inte är fråga om krav på anpassning, det ska vara
möjligt med nyskapande arkitektur, bara den lämnar res-
pekt för omgivningen.

e
s

t
e

t
i

k
 

i
 

s
t

a
d

s
b

y
g

g
a

n
d

e
t



38

Handlingsprogrammet ger även en fingervisning hur
bedömaren ska kunna göra de estetiska värderingar
som krävs av lagtexten. Det framgår bland annat att
en viktig utgångspunkt för värderingen är att den har
en hög grad av allmän acceptans. Bakgrunden till detta
är sannolikt att de estetiska värdena just rubriceras som
ett allmänt intresse.

Värt att notera är att i handlingsprogrammet ägnas ett
kapitel åt den offentliga miljön. I regeringens bedöm-
ning står här att läsa att det offentliga rummet �bör
utformas med inlevelse och omsorg� och �betydelsen
av deras (gator, torg, parker, mm. förf. anm.) gestalt-
ning bör framhävas�38. Vidare anger handlings-
programmet att kommunerna bör uppmuntras till att
göra olika typer av insatser för att stärka gestaltningen
av det offentliga rummet genom till exempel
gestaltningsprogram och liknande, gärna knutna till
översiktsplanen. Det poängteras att det är viktigt att

esledylerdlä esledylnegalseröf esledylnegatna

hcosarecalpllaksredanggyB
rämosttästteåpsamroftu

-sdatsllitnysnähdemtgilpmäl
llithconedlibspaksdnalrelle

åpnedrävrutanhco-rutluk
neahllaksredanggyB.nestalp

rämos,gräfhcomrofertty
mosanredanggybröfgilpmäl

dognereghcoanadås
.nakrevstehleh

hcosarecalpllaksredanggyB
tksitetse ttästteåpsamroftu

llitnysnähdemtgilpmälrämos
hconedlibspaksdnalrelle-sdats
åpnedrävrutanhco-rutlukllit
neahllaksredanggyB.nestalp

,gräfhcomrofertty mos
negninvigmoröfrassap

hco mosanredanggybröf
anadås ttaås dogne

nakrevstehleh .sånppunak

hcosarecalpllaksredanggyB
rämosttästteåpsamroftu

-sdatsllitnysnähdemtgilpmäl
llithconedlibspaksdnalrelle
åpanedrävrutlukhco-rutan
neahllaksredanggyB.nestalp

rämosgräfhcomrofertty
ednalatllittksitetse gilpmäl,

hcoanadåsmosanredanggybröf
.nakrevstehlehdogneregmos

kommunerna har en god kompetens för att
kunna göra dessa bedömningar som kan
stärka den offentliga miljön. Detta gäller i
synnerhet för byggnadsnämnderna. Ett ökat
samarbete mellan konstnärer, arkitekter och
landskapsarkitekter är ytterligare en aspekt
som regeringen anser bör uppmuntras för
att gestaltningen av det offentliga rummet
ska få en mer estetisk prägel. Statens Konst-
råd är den instans som får i uppdrag att ge-
nomföra det ovanstående.39

utebliven effekt
De förändringar som föreslogs för PBL i
Framtidsformer � Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design kom att
antas i stort sett i sin helhet 199940. Undan-
taget är 3 kap 1 § där texten slutligen for-
mulerades:
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Tabell 4: Den antagna skrivningen i PBL jämte vad
som föreslogs i �Framtidsformer � handlingsprogram
för arkitektur, formgivning och design� den tidigare
lagtexten.
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Trots att den antagna texten är mer lik den
ursprungliga så får det nog anses andeme-
ningen i handlingsprogrammets formulering
har uppfyllts.

Sedan 1999 har det framkommit en del kri-
tik mot ändringen av PBL. Flertalet av de
som kritiserat lagändringarna anser att de
inte går tillräckligt långt. Vid ett seminarium
som Boverket tillsammans med Kommun-
förbundet anordnade under 2001 framkom
bland annat att man från flera kommuner
upplevde att de fortfarande inte kunde hitta
tillräckligt med stöd i PBL för att driva ige-
nom arkitektoniska krav. Lösningen ansågs
vara en ytterligare skärpning av PBL41.

Även Urve Lepasoon på Boverket har framfört kritik
mot PBL för att den inte ger tillräckligt med stöd. Han
har studerat ett antal praktikfall som kretsat kring 3 kap
10 §, det vill säga om olika varsamhetsbestämmelser.
Lepasoon tar upp ett exempel som behandlar en
detaljplaneändring för ett äldre höghusområde i Malmö.
Ändringen avsåg att skärpa varsamhetsbestämmelserna
för området. Detaljplanen fastställdes av regeringen men
överklagades till regeringsrätten som gick på den över-
klagandes linje och upphävde regeringens beslut. Av de
ytterligare fall som behandlas har inte något klarat sig i
regeringsrätten. Slutsatsen som dras är att om byggnads-
nämnden vill införa högre krav på bebyggelsen så finns
det inte tillräckligt stöd i 3 kap 10 §.42

De problem som beskrivs i föregående stycke är sanno-
likt också giltiga för estetiska värden i allmänhet. Jag har
inte inom ramen för detta arbete kunnat göra någon för-
djupad studie av rättsfall som behandlar de estetiska
skrivningarna i PBL, men det finns inget som tyder på
att regeringsrättens tolkning av lagen skulle vara annor-
lunda i sådana fall. Både 3 kap 1 § och 10 § är ganska
vaga och lämnar stort utrymme för tolkningar. Tyvärr
tror jag att det är nödvändigt att dessa paragrafer också
är formulerade på detta sätt. Problemet ligger enligt min
mening inte direkt i lagtexten utan hur den uttolkas. En
skrivning som hade lämnat mindre utrymme för olika
individuella tolkningar hade med all sannolikhet blivit
mycket fyrkantig och stelbent. Hade själva lagtexten bli-
vit mer detaljerad hade det också varit nödvändigt att
mer precist definiera vilka fall som är aktuella. Med tanke
på den stora variation av ärenden som PBL är avsedd att
behandla skulle detta snabbt bli fullständigt omöjligt.
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38 Ibid. s 31
39 Ibid. s 31 ff
40 http://rixlex.riksdagen.se � Ändringar i PBL
41 Lepasoon, U., 2001, s 12 f.
42 Lepasoon, U., 2001, s 18 f.
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miljömålsarbetet
1998 presenteras förutom handlingsprogrammet för ar-
kitektur, formgivning och design också Miljömåls-
propositionen. Det övergripande syftet med detta är att
samhället lämnas över till nästa generation med de största
miljöproblemen lösta43. Propositionen anger 15 övergri-
pande miljömål som behandlar miljön i landet där det
elfte, god bebyggd miljö, är av särskilt intresse i detta
sammanhang. I denna proposition är målen allmänt
hållna och anger att varje mål ska brytas upp i ett antal
delmål. Boverket, som är tillsynsmyndighet för sektor-
sområdet byggd miljö, fick i uppdrag att precisera del-
målen för miljömålet god bebyggd miljö.

Ett system utvecklades av Naturvårdsverket för uppfölj-
ning av arbetet med miljömålen. Ett antal indikatorer
presenterades för varje mål som är tänkt att visa på hur
väl arbetet fungerar. Nyckelord för att beskriva samtliga
indikatorer är drivkrafter, påverkan, tillståndet, konse-
kvenser och åtgärder. För god bebyggd miljö togs hela
22 olika faktorer fram44. Trots detta saknas det relevanta
indikatorer för en del av delmålen, mycket på grund av
målets mycket breda ansats.

Under 1999-2000 gjordes en utvärdering och samord-
ning av miljömålsarbetet av en kommitté. Denna läm-
nade ett betänkande som på våren 2001 ledde till en ny
reviderad miljömålsproposition45. Största skillnaden mel-
lan denna proposition och den föregående är att målen
är mer preciserade bland annat genom att delmålen för
varje enskilt miljömål finns med. Dessutom finns tre
övergripande strategier med för att uppnå de olika må-
len; en för effektivare användning av energi och trans-
porter, en för giftfria och resurssnåla kretslopp och en
för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.46
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43 Regeringens proposition 1997/98:145 s 1
44  http://www.boverket.se/nlager/boverketsmiljarbete/

IndikatorerfrGodbeby.htm
45 Regeringens proposition 2000/01:130
46  http://miljomal.nu/om_miljomalen/historik.php
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god bebyggd miljö
God bebyggd miljö är det 15:e miljömålet i 2001 års pro-
position. Huvudsyftet med God bebyggd miljö är:

�Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en
generation.�47

Detta har konkretiserats genom åtta delmål: planerings-
underlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller,
uttag av naturgrus, avfall, energianvändning mm. i bygg-
nader och inomhusmiljö48. Av dessa är det första,
planeringsunderlag det som är relevant i estetik-
sammanhang. Detta är formulerat:

�Planeringsunderlag
1. Senast år 2010 skall fysisk planering och

samhällsbyggande grundas på program och strategier för:
� hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service

och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan
minska och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras,

� hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till
vara och utvecklas,

� hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära
områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord
yta inte ökas,

� hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara
energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av
produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi,
biobränsle och vindkraftskall främjas.�49

Den övergripande betydelsen för målet är alltså ganska
enkel. All planering och samhällsbyggande ska grundas
på program och strategier. Den andra strecksatsen är
följaktligen den som är intressant ur estetisk synpunkt.
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47 Regeringens proposition 2000/01:130 s 171
48 http://www.boverket.se/om_boverket/

boverketochmiljmlen/Delml.htm
49 Regeringens proposition 2000/01:130 s 171
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Boverket har i sitt arbete med delmålet preciserat denna
strecksats: �Fysisk planering och samhällsbyggande skall
grundas på program och strategier för hur kulturhisto-
riska och värden skall tas till vara och utvecklas�50. De
indikatorer som tagits fram för delmålet planerings-
underlag behandlar inte de estetiska värdena i definitio-
nen51.

Delmålet planeringsunderlag har fått en hel del kritik
från olika remissinstanser eftersom det kan ifrågasättas
om det verkligen är ett mål och inte ett medel. I propo-
sitionen framgår att det anses vara en viktig process i sig
att arbeta fram program och strategier att det motiverar
formulering som mål52. Trots detta går det inte att komma
ifrån att planeringsunderlag är svårt att behandla som
ett konkret mål.

Någon mer exakt precisering av vad som menas med
estetiska värden ges inte i propositionen. Däremot ges
indikationer på vilka miljöer som är aktuella och vem
som bär ansvar för det praktiska arbetet. Det betonas att
syftet är att främja �en god och hälsosam livsmiljö i stä-
der, tätorter och annan bebyggd miljö�53 vilket i princip
innebär all bebyggelse. Vidare nämns att en �lokal an-
passning utifrån platsens och regionens förutsättningar
är av stor betydelse�54. Slutsatsen av detta är att det är att
det är kommunernas och i viss mån länsstyrelsernas upp-
gift att arbeta fram de strategier/program som delmålet
syftar till. Det framgår uttryckligen att de förändringar
av PBL som infördes efter handlingsprogrammet för
arkitektur, form och design 199955 var steg i rätt riktning
och att en översyn av lagen är lämplig.

I miljömålspropositionen från 1998 ges inte heller några
definitioner av vad som avses med estetiska värden. Dock
är texten mer allmänt hållen, vilket faktiskt gör att det
går att uttyda mer av bakgrunden. Här anges bland an-

nat att innebörden av målet är att den
bebyggda miljön ska ge �skönhets-
upplevelser och trevnad�, och att det �kul-
turella, historiska och arkitektoniska arvet i
form av byggnader och bebyggelsemiljöer
samt platser och landskap med särskilda vär-
den värnas och utvecklas�56. De estetiska och
kulturella värdenas roll vad det gäller indivi-
ders livsmiljö och hälsa betonas. Likaså på-
talas kulturarvets roll vad det gäller kunskap
och identitet. Även kopplingen till
handlingsprogrammet för arkitektur, design
och form är här explicit uttalad. Faktum är
att det är formulerat som att delmålet är an-
taget i och med att handlingsprogrammet
är implementerat i lagstiftningen57.
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God bebyggd miljö. Förskoleklassen i Bureskolan,
Gislaveds kommun har fått illustrera Miljömålen. 6-
årige Johan tolkar god bebyggd miljö som ett vitt hus
med platt tak!
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arkitekturåret 2001
2001 utnämndes till Arkitekturåret av regeringen. Syftet
var att sätta fokus på arkitektur och offentlig miljö i den
offentliga debatten. Bakgrunden är att stadens arkitek-
toniska och sociala värden upplevdes få en allt mindre
plats bland olika kommersiella intressen. Samtidigt po-
ängterades att arkitektoniska kvaliteter är av avgörande
betydelse för en stads attraktivitet. Likaså konstaterades
att det finns en stor kunskap om det offentliga rummets
betydelse både hos kommunerna och hos olika statliga
verk. Arkitekturåret skulle bli en stor manifestation för
att få frågor om arkitektur och det offentliga rummet ut
till den bredare allmänheten.58

Rent lagligt innebar dock inte Arkitekturåret några större
förändringar. Arkitekturårets verksamhet lutade sig på
de reformer som infördes i PBL 1999. Detta är kanske
inte särskilt märkligt eftersom manifestationens syfte var
att lyfta fram frågorna till allmänheten. Vilken långsiktig
effekt Arkitekturåret hade är ännu för tidigt att utläsa,
men mycket talar för att allmänhetens intresse för arki-
tektur och offentlig miljö har om inte ökat så i alla fall
blivit mer synlig.

tyck om hus
Den aktivitet under arkitekturåret som fick överlägset
störst genomslag var omröstningen �Tyck om hus�.
Omröstningen genomfördes i tre steg: på kommunal
nivå, länsnivå och nationell nivå. Drygt hälften av lan-
dets kommuner valde att deltaga. I det första steget fick
allmänheten rösta fram kommunens två mest omtyckta
hus. Dels det hus som är byggt de senaste 50 åren, dels
det mest omtyckta huset under alla tider. I steg två sam-
lades representanter från de medverkande kommunerna
i respektive län för att kora länets mest omtyckta bygg-
nad i de båda kategorierna. Länsvinnarna publicerades
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50 Planeringsunderlag. Delmål 1 � underlagsrapport
till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, 2003

51 http://www.miljomal.nu /nar_vi_malen/
miljomalen/delmal15.php#1

52 Planeringsunderlag. Delmål 1
� underlagsrapport till fördjupad utvärdering av

miljömålsarbetet, 2003, s 184
53 Ibid. s 179
54 Ibid. s 185
55 Regeringens proposition 1997/98:117.
56 Regeringens proposition 1997/98:145. s. 134
57 Ibid. s. 142
58 Regeringens skrivelse 2002/03:129, s 31 f.
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på webbsidan www.tyckomhus.nu där alla som ville fick
rösta på sitt favorithus. I det sista steget samlades en
arkitekturriksdag bestående av representanter från alla
medverkande kommuner som korade Sveriges mest om-
tyckta hus. Vinnarna blev Kiruna kyrka i kategorin alla
tiders byggnad och Universeum i Göteborg i kategorin
nutida byggnad.59

Studerar man byggnaderna som valts ut i Tyck om hus
ser man en stor variation av byggnader från olika lands-
delar och epoker. Här återfinns allt från våra äldsta bygg-
nader i form av medeltida kyrkor via barockslott till sam-
tida villor och museum. Vilka hus som har fått delta har
varit lite olika från kommun till kommun vilket gör att
det inte går att dra några slutsatser över allmänhetens
preferenser utifrån det underlaget. Mer intressant är dock
att se vad olika personer sagt om varje byggnad i
internetomröstningen. Detta har också gjorts och redo-
visats i boken �Tyckt om hus�60. Den främsta slutsatsen
som dras är att det faktiskt finns ett utbrett intresse för
arkitektur i landet61. Knappt 10 000 personer deltog i
internetomröstningen62. Det lyfts också fram att bygg-
naderna förefaller att i många fall fungera som kanalise-
ringar av minnen och associationer. Vidare påpekas att
de utvalda byggnaderna vittnar om att det finns en bredd
i vad befolkningen anser vara god arkitektur � det ryms
både gammalt och nytt.

I studien framgår att det ord som var det som användes
oftast i motiveringarna till vilket hus som man tyckte
bäst om var vacker, trots att detta ord inte finns i några
beskrivningar eller instruktioner till omröstningen. I stu-
dien konstateras att det är nästan inga arkitekter som
använder ordet då de beskriver en byggnad. De profes-
sionella använder istället ord som gestaltning och form-
språk63. I studien ställs också frågan om inte arkitekterna

borde börja tala klarspråk i detta samman-
hang. Det antyds att denna yrkesgrupp
�gömmer� sig bakom andra uttryck istället
för att verkligen uttrycka att man tycker nå-
got är vackert64. Det finns också en viss för-
kärlek i denna grupp att välja ut kända bygg-
nader av kända arkitekter. Här bör det också
understrykas att detta är ett konstaterande
som är gjort utefter namn som känts igen
vid studien, yrke var inte något som upp-
gavs vid motiveringen. Studien gör inga an-
språk på att uttolka vad som är den allmänna
uppfattningen om god arkitektur eller vad
det är som gör just de utvalda byggnaderna
till omtyckta.
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helhet, hälsa och kultur
Samtliga propositioner som har antagits under de se-
naste åren har tagit steg i samma riktning. Sedan kultur-
propositionen 1997 påtalade bristerna i den fysiska mil-
jön har de estetiska värdena fått en allt mer framträ-
dande roll. Beslutet att öka de estetiska värdenas vikt i
planläggningen förefaller ha varit ett väl underbyggt
beslut som uppkom ur ett reellt behov. PBL-reformen
som följde har hitintills varit det mest handgripliga ar-
betet som både miljömålsarbetet och senare pro-
positioner lutar sig mot.

Förarbetena till texterna, främst �Framtidsformer �
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och de-
sign�, ger en ganska god bild av vad som eftersträvas.
Det framgår tydligt att estetisk kvalitet handlar om vär-
deringar. Frånvaron av konkreta råd ger också en fing-
ervisning om att det inte går att slå fast vad som är
estetiskt tilltalande. Likaså står det mer eller mindre
uttryckligt att det inte är eftersträvansvärt. Det finns
dock tre övergripande faktorer jag vill påtala särskilt:
helhet, hälsa och kulturarv. I merparten av texterna är
det slående att det är ett gott helhetsintryck som bör
eftersträvas. Bland annat i � Framtidsformer � Hand-
lingsprogram för arkitektur, formgivning och design�
blir detta tydligt där det står att en åtgärd inte får på-
verka helheten menligt65. Med andra ord är det accep-
tabelt med mindre estetiskt tilltalande element så länge
som de inte stör helhetsbilden. Att en estetiskt tillta-
lande miljö främjar de boendes hälsa är också något
som återkommer i texterna. Detta har dock sin tyngd-
punkt i miljömålstexterna. Här skisseras en helhets-
bild där estetiska värden är nära kopplade till kultur-
arvet. Jag tror att detta kan vara en effekt av att de
teknisk-funktionella kvalitetsaspekterna fortfarande do-
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59 I. Berggren & L. Nyström., 2002, s 8 ff
60 Ibid. s 341 ff.
61 Ibid. s 366 f.
62 Ibid. s 9
63 I. Berggren & L. Nyström., 2002, s 367
64 Ibid. s 367
65 Regeringens proposition 1997/98:117. s 16
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minerar samhället i stort. Genom att koppla etisk-este-
tiska kvalitetsaspekter som estetiska värden med mer
accepterade kvalitetsaspekter som hälsa och kulturarv
får kanske de förra en större acceptans.

De sju komponenter som nämns som betydelsefulla i
�Framtidsformer�66; färgsättning, storlek och skala,
materialval, fasadutformning, yttre rumsbildning och
markanslutning, förefaller vara väl lämpade för att be-
döma estetiska värden i stadsbyggnadssammanhang. Stu-
deras dessa bör det vara möjligt att få en god helhetsbild
av ett område. I handlingsprogrammet anges det vidare
att en åtgärd bör ske i samspel med omgivningen och
får inte leda till en likriktning av arkitekturen. Utrymme
för nyskapande ska finnas. Samtidigt tas det upp att es-
tetiska värden bör ha en hög grad av allmän acceptans i
stadsbyggnadssammanhang. En invändning som jag dock
anser bör föras fram är att detta lämnar ganska litet spel-
rum för det nyskapande som nämns.

Ytterligare en aspekt som är relevant för det vidare reso-
nemanget är att det finns en outtalad tydlig koppling
mellan arkitektonisk kvalitet och estetik. Bakgrunden till
att reformarbetet överhuvudtaget påbörjades var ju just
att yrkesverksamma upplevde att de inte hade tillräckligt
stöd i lagen för att göra estetiska avvägningar. Redan i
Boverkets utredning �Arkitektonisk kvalitet och PBL �
samband och reformbehov� kopplas en bristande arki-
tektonisk kvalitet ihop med ett byggande där estetiken
har kommit i skymundan. Att tekniska aspekter fick prio-
riteras på bekostnad av estetiska upplevdes försämra den
arkitektoniska kvaliteten.

Internetomröstningen tyckomhus.nu avslöjar en ytterst
intressant detalj enligt min uppfattning. Att ordet vacker
var det vanligaste ordet för att beskriva både nya och
gamla byggnader är ett tydligt tecken på att det är just de

estetiska värden som är det som uppskattas
mest. Inte att funktionen eller andra tekniska
aspekter gör byggnaden till en god bygg-
nad. Ur detta konstaterande vill jag uttolka
två punkter; dels att estetiska värden är vik-
tiga för gemene man, dels att detta är något
som man i allmänhet är medveten om. Jag
ser det som ett uttryck för en slags ärlighet.
Hade uttryck som �passar in� eller liknande
varit vanligast hade det istället varit ett ut-
tryck för något som uppfattas, men är
mycket vagare som begrepp. Jag tror att om
man ställt följdfrågan �är det vackert?� till
en person som givit en byggnad omdömet
�det passar in� hade det inte varit självklart
att svaret skulle blivit ja. Nu förhåller det sig
inte så och att �vacker� är ett uttryck för en
estetisk preferens råder det knappast något
tvivel om.
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estetiska samband

Hur förhåller sig då de estetiska teorier som presente-
rats i de inledande kapitlen till de ramar som bland an-
nat PBL och miljömålen anger? Som antytts tidigare finns
det en del beröringspunkter mellan främst förarbetena
till PBL och delar av exempelvis Wittgensteins estetiska
teori. I detta kapitel vill jag skissera hur begreppen och
teorierna förhåller sig till de riktlinjer och råd som ges
av lagar och regler.

I kapitel 1 introducerades tre nyckelbegrepp: konst, ar-
kitektur och stadsbyggnad. Analyseras dessa infinner sig
en rad frågor: Vad är gemensamt för de tre begreppen?
Vad har de för relation till varandra? Hur är de i sin tur
kopplade till estetiken? Som det framgick av begrepps-
diskussionen är konsten själva grunden för de två andra
begreppen. De tre ledorden för konst; utförande, origi-
nalitet och avsikt förefaller vara giltiga även för de efter-
följande begreppen. Dock introduceras nya faktorer för
varje begrepp. I fallet arkitektur är det den praktiska verk-
ligheten, funktionen, som tillkommer. Interaktionen
mellan människor tillkommer i fallet stadsbyggnad. Jag
vill dock införa en något vidare tolkning begreppen än
vad som presenteras i begreppsdiskussionen. Utförande
menar jag bör förstås som det faktiska resultatet. I konsts-
ammanhang kan detta idag vara i stort sett vad som helst,
det finns inget krav på att det är ett fysiskt objekt. Slut-
produkten kan lika gärna vara en tanke eller idé. I fallen
stadsbyggnad eller arkitektur är det den byggda miljön
som avses. I idéskisser och mer visionära förslag blir
denna faktor inte lika viktigt som i faktiskt uppförda
miljöer. En konsekvens av detta är att all fysisk miljö har
automatiskt en hög grad av denna faktor. För att förstå
den inbördes relationen mellan dessa fem begrepp kan
en modell vara till hjälp.
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Modellen bygger på att man föreställer sig att varje dis-
ciplin består av en kärna med en bas av estetiska värden.
De fem ledorden bildar då poler som spelar mer eller
mindre roll från projekt till projekt. Dock tror jag mig
kunna skönja vissa typiska tyngdpunktsförskjutningar för
varje enskild disciplin. Även om delar från alla fem po-
lerna ingår i ett projekt oavsett om det gäller konst, arki-
tektur eller stadsbyggnad, så finns det ofta en övervikt åt
något håll. Konsten har oftast sin tyngdpunkt i utförande,
originalitet och avsikt. I fallet arkitektur är tyngden för-
skjuten mot originalitet, avsikt och funktion. Slutligen i
fallet stadsbyggnad är det avsikt, funktion och interak-
tion som bildar kärnan. Det bör understrykas att samt-
liga polers �egenskaper� finns med i alla projekt. De tre
ringarna i modellen markerar tyngdpunktsområdet inom
varje disciplin. Ringarna är elastiska så att för varje indi-
viduellt projekt kan de tänjas ut i olika riktningar. Så länge
tyngdpunkten befinner sig inom det spänningsfält som
polerna definierar har estetiken en rimlig plats i projek-
tet.

Vid bedömningen av det enskilda projektet utgår man
från en tänkt mittpunkt i figuren. Därefter bedöms de
olika polernas betydelse i det specifika projektet och på
så vis skapas ett område inne i figuren vars utbredning
är en beskrivning av hur de estetiska värdena ter sig i
just detta fall. Arean av ringen ger ett mått på hur stor
förankring i de estetiska värdena som projektet har. Är
arean väldigt liten så har projektets estetiska värden en
väldigt nedtonad plats, eller saknas i det närmaste helt.
Är däremot arean stor så blir förhållandet självfallet
omvänt. Arkitektur och stadsbyggnad bildar något av
ett specialfall eftersom det ena inte kan existera utan det
andra. En stad kan visserligen vara mer än sina hus men

e
s

t
e

t
i

s
k

a
 

s
a

m
b

a
n

d

Modell över estetiska samband. De fem ledorden
avsikt, interaktion, funktion, originali tet och
utförande bildar hörnen i figuren. De tre ringarna
beskriver ledordens begreppsmässiga ursprung. Blå
är konst, grön arkitektur och lila stadsbyggnad.
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utan hus är det ingen stad. Översatt till modellen inne-
bär det att ringarna som beskriver stadsbyggnad och ar-
kitektur till stor del överlappar varandra. Jag vill därför
påstå att för kunna skapa en stadsmiljö med estetiska
värden krävs att man också har en arkitektonisk hög
kvalitet. Det estetiska är en del av arkitektur av hög kva-
litet enligt Cornell. Byggnader utan estetiska värden men
av hög teknisk kvalitet är inte arkitektur av hög kvalitet,
men den tekniska kvaliteten är kanske en förutsättning
för att kunna uppnå estetisk kvalitet. I gränsfall kan det
dock uppstå stora svårigheter i att bedöma vad som fak-
tiskt är arkitektur eller stadsbyggnad och konst. I dagens
konst är det betydligt svårare att göra denna distinktion
och det är ytterst tveksamt om det är någon poäng i att
göra det. I olika former av installationer, platsspecifik
konst, projektioner mm. raderas gränserna mellan konst,
arkitektur och stad ut.

e
s

t
e

t
i

s
k

a
 

s
a

m
b

a
n

d

Som framgick i kapitel 2 så är värderingar
till sin natur subjektiva. Detta förhållande
gör att det i sammanhanget knappast är
meningsfullt att positionera de olika värdena
i modellen efter en fast skala. Om det är en
stadsmiljö som undersöks kan exempelvis
interaktionen få ett proportionellt sett större
värde än till exempel avsikt, eftersom det
förra spelar en större roll i sammanhanget
även om båda polerna finns representerade.
Den area som tecknas i modellen blir där-
för en direkt projektion av bedömarens vär-
deringar. Hade man istället gjort en bestämd
skala för varje pol hade man också varit
tvungen att definiera exakt vad som är ett
bra värde på just denna egenskap. Gjorde
man detta skulle resultatet bli just den mo-
ralism som både Fink och Lundequist var-
nar för.

Rosengård, Malmö Landala, Göteborg
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För att illustrera hur modellen är tänkt att fungera vill jag
översiktligt ta upp några extrema exempel, Rosengård i
Malmö och Landala egnahem i Göteborg. I Rosengård
är på alla sätt en miljö där många värden saknas. Det finns
ingen tydlig avsikt med bebyggelsen, byggnaderna är av
låg teknisk kvalitet och det finns inga rumsliga samband
att tala om. Inte heller interaktionen mellan människor
har varit prioriterad i uppförandet och området saknar
till stor del originalitet eller särdrag. Modellens bild av
Rosengård blir därför bara ett litet område i modellens
mitt. I Landala däremot finns allt som Rosengård saknar.
Rumsligheten och möjligheterna till interaktion framträ-
der tydligt och det är lätt att avläsa en avsikt med miljön
när området studeras. Även utförandet och de individu-
ella särdragen är av hög kvalitet. Modellen ger i detta fall
en bild där ett stort område mellan polerna som beskri-
ver bebyggelsen. I det senare fallet har alltså de estetiska
värdena en framskjuten position, d.v.s. en stor area i
modellen, medan de i det förra fallet praktiskt taget inte
har någon plats alls, d.v.s. en liten area.
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Landala

Rosengård

Ovan och t i l l  vänster:  Landala och
Rosengård, två extremer i modellen.
Landala egnahemsområde i Göteborg
från tidigt 1900-tal får extremt höga
värden i alla parametrar. Miljonprograms-
området Rosengård i Malmö är på många
sätt Landalas motsats. Här saknas till stor
del samtliga de värden som modellen
beskriver.
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Jag vill mena att estetiken är den bas som varje projekt
står på. Som jag ser det är det inte möjligt att ett projekt
kan hålla en hög kvalitet om denna grund saknas.
Jag menar att Cornells resonemang om att estetik och
funktion är oupplösligt bundna till varandra inom
arkitekturen gäller även för de andra disciplinerna, men
med andra termer. Exakt vilken eller vilka av de fem
polerna som är �oupplösligt bunden� till estetiken i varje
enskilt projekt kan variera med projektens karaktär.
Poängen är att någon av polerna är det.

Konst eller arkitektur? Robert Wilsons installation �A house for Edwin Denby�.
Installationen består av ett hus i halv skala placerat i Wanås slottspark. Själva
sammanhanget definierar byggnaden som ett konstverk. Är det då god
arkitektur? Tja, det uppfyller inte de mest basala tekniska kraven på en byggnad,
det är för litet för att gå in i�
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Vestetik i praktiken
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Estetiken har som visats i tidigare kapitel fått en allt större
uttalad betydelse för stadsbyggandet i Sverige på senare
år. Att estetiska värden har blivit uppgraderade till ett
allmänt intresse är en tydlig markering från staten. PBL
ger som visats tidigare vissa råd för vilka komponenter i
miljön som är lämpliga att bedöma.

Låt oss återgå till den modell som skisserades i det före-
gående kapitlet. De fem olika polerna i modellen bygger
på en kärna eller grund av estetiska värden. Saknas este-
tiska värden saknas också själva grunden för att kunna
skapa en stadsmiljö eller arkitektur av hög kvalitet. I
modellen har konst, arkitektur och stadsbyggnad en
mängd beröringspunkter och gemensamma komponen-
ter. Även om tyngdpunkten förskjuts så finns alla de-
larna närvarande.

För att undersöka om modellen går att använda i prakti-
ken har tre fallstudier genomförts. De områden som valts
ut är Navestad i Norrköping, Potatisåkern i Malmö och
Norra hamnen i Helsingborg. Bakgrunden till varför just
dessa områden har valt ut är att de förefaller ha väckt
olika känslor hos fackmän och lekmän. Navestad är ett
miljonprogramsområde som var så illa omtyckt bland
de boende så att det numera är kraftigt ombyggt. Däre-
mot bland (somliga) arkitekter har dess arkitektoniska
kvaliteter lyfts fram. Potatisåkern är däremot ett ganska
omtyckt postmodernt bostadsområde som byggdes för
sent. Arkitekter har inte visat någon större entusiasm
för det trots att stora namn står bakom. Norra hamnen
blev däremot positivt mottaget av både boende och ar-
kitekter. Naturligtvis finns det en mängd andra faktorer
förutom de estetiska som spelar in i dessa generella ten-
denser. Men för att återigen knyta an till Cornells tes om

estetik i praktiken
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att arkitektur är en syntes av estetik och funktion, så borde
de estetiska värdena vara en del i varför områdena vär-
deras som de gör av olika läger.

Utöver modelltestet har även ett antal artiklar studerats
för att undersöka hur de tre områdena har behandlats av
pressen. Det ledande har varit om det finns någon skill-
nad mellan fackpress och dagspress.
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1. norra hamnen, helsingborg
Det första området som studerats är Norra hamnen i
Helsingborg, som 1999 var föremål för en bomässa, H99.
Området är centralt beläget i Helsingborg och är som
namnet antyder en gammal hamn.

Den nu uppförda bebyggelsen är ett resultat av en lång
planeringsprocess som startade i mitten av 1980-talet.
Ursprunget var ett avtal som tecknades 1984 mellan
Helsingborgs stad och SJ om att förlägga den befintliga
bangården under mark. Bangården var då en stark bar-
riär som avskärmade staden från vattnet. Idén om att
bygga bostäder på den mark som kom att frigöras ge-
nom att bygga en järnvägstunnel kom redan samma år.
1985 genomfördes en nordisk idétävling om hur bebyg-
gelsen skulle gestaltas. Förslagen som kom in bearbeta-
des i flera omgångar till ett planprogram för Norra Ham-
nen som antogs 1993. Av olika anledningar beslutades
att den bästa formen för att utarbeta gestaltningen av
planen var parallella uppdrag. Det skissförslag som an-
sågs vara bäst och som sedan kom att ligga till grund för
den fortsatta planeringen gjordes av Tegnestuen
Vandkunsten. Planen består av smala lamellhus som är
något snedställda som vänder kortsidan mot vattnet.
Under de kommande åren arbetades förslaget om uti-
från Vandkunstens koncept i en interaktiv process mel-
lan de nio arkitektkontoren och stadsbyggnadskontoret.
Genom bl.a. workshops kom en mängd olika aspekter
att arbetas in i planförslaget. Bostadsområdet stod i hu-
vudsak färdigt 1999 men framförallt Dunkers Kultur-
hus som stod färdigt 2002 har tillkommit i området se-
dan dess.67 Området inventerades 2004-02-15.

avsikt
I stadsbyggnadssammanhang är detta en faktor som ten-
derar att bli ganska svårbedömd. De flesta bebyggelse-
områden är en produkt av en ofta lång process. Att ur-
skilja vad som var avsikten med projektet kan vara svårt.
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67 Reiter, O., 1999, s 10 ff.
68 Ibid. s 17 f.
69 Ibid. s 26.
70 Ibid. s 36.

Karta över norra hamnen
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Det är dessutom inte sällan som detta har förändrats med
tiden. I det aktuella fallet finns det dock ett grundläg-
gande överordnat mål som har funnits med från
planeringsprocessens början: att bygga bostäder i cen-
trala Helsingborg och samtidigt öppna upp staden mot
vattnet. Tidigt fanns också med krav på att det skulle
läggas särskild betoning på smålägenheter, äldreboende
och särskilt boende för handikappade68. Det fanns också
tidigt med ett krav på att området skulle gå att tydligt
urskilja som en ny årsring i staden69. Rent formmässigt
förändrades planerna betydligt under den 15-åriga plan-
processen betydligt, från kvartersstad med medeltida
förtecken till modernistiska skivhus. I den slutliga pla-
nen talar arkitekterna om vita skivor som ska tåla inbör-
des variation70.

Den bebyggelse som uppfördes och går att se idag bär
tydliga spår av en del av de ursprungliga intentionerna.
Det mest slående är kanske att det är just vita skivor som
är grundformen i byggnaderna. Likaså har samtliga hus
en individuell prägel. Att grundformen går att uppfatta
trots den individuella prägeln tyder på att kravet på att
husen skulle tåla inbördes variation har blivit uppfyllt.
Att det nya området är en ny årsring i Helsingborg råder
det heller knappast någon tvekan om. Detta är något
som är lätt att uppfatta både när man rör sig till och från
området och vid studier av planerna. Även tanken om
att öppna staden mot vattnet går att avläsa om man rör
sig i området. Mellan lamellhusen skapas långa siktlinjer
ut mot vattnet. Studerar man dessutom fotografier av
området som visar hur det såg ut innan bostadsområdet
uppfördes blir detta än tydligare. Visserligen fanns det
även innan en viss visuell kontakt med vattnet, men det
var i princip omöjligt att nå fysiskt.

Vad det gäller bostadssammansättningen är det inte nå-
got som faktiskt går att skönja i den fysiska miljön. Dä-
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Den vita skivan. Skiss som beskriver huvudkonceptet i
Vandkunstens förslag. Huskropparna är uppdelade i
tre delar; ett kajhus, ett mitthus och ett parkhus.
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remot finns det ett handikappboende på området och
det är många äldre har flyttat från sin villa till Norra ham-
nen. Det finns dock inget särskilt äldreboende. Av lä-
genheterna som finns i området är det få som kan be-
traktas som små uttryckt i kvadratmeter. Däremot finns
det en relativt hög andel tvårumslägenheter, men de är
mycket stora i förhållande till antalet rum.

Totalintrycket av området är att de avsikter som uttalats
under planerings- och planprocessen har fått ett tydligt
genomslag i den byggda stadsmiljön. De grundläggande
dragen finns där och är åtminstone för en fackman inte
svåra att urskilja. Boendesammansättningen är det som
förefaller ha förvanskats mest. Orsaken till detta är san-
nolikt olika ekonomiska faktorer. Detta är något som
man kan misstänka skulle avspegla sig i folklivet inom
området, men det är mycket tveksamt om det är möjligt
i detta fall.
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Ovan och t i l l  höger:  Zonen
närmast entréerna är omsorgsfullt
utförda. Markbeläggningen är för
det mesta av högre kvalitet och på
några byggnader löper en arkad-
gång längs med hela långsidan.
Folk förefal ler at t  kanal iseras
utmed huskropparna.
Längst till höger: Kajzonen. Det
nord-sydliga stråket längs kajen
samlar mycket folk oavsett väder
och årstid.
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interaktion
Komponenten interaktion mellan människor tar sig flera
tydliga uttryck i norra hamnen. På ett övergripande plan
märks det genom de stora offentliga byggnaderna som
finns i och intill området: Dunkers kulturhus, stadsteatern
och konserthuset. Husen fungerar antagligen som ge-
neratorer för det offentliga livet i området då samtliga
ligger inom gångavstånd till varandra. I utemiljön har
det offentliga folklivet fått en stark ställning i
utformandet. De rumsliga sammanhangen förefaller vara
medvetet modellerade för att stimulera mänsklig inter-
aktion. Gaturummen är i de flesta fall omsorgsfullt ut-
formade, i synnerhet kajpromenaden som genom långa
siktlinjer leder de gående genom flera varierade rum
mellan byggnaderna. Då en stor del av vägarna är bilfria
och området helt saknar genomfartstrafik är förutsätt-
ningarna för att människor vistas och möts i rummet
goda.

Även i de enskilda byggnaderna går att se ställningsta-
ganden som främjar interaktionen mellan människor.
Trapphusentréerna är placerade så att de leder direkt ut
till trottoaren/gatan. Detta gör att boende och besökande
kanaliseras till trottoarerna.I något fall finns det arkad-
gångar längs med långsidorna vilket rumsligt samlar gång-
trafiken till ett och samma delrum i det större rummet.
Dock är huvuddelen av parkeringarna placerade i un-
derjordiska garage, vilket får ses som ett minus i sam-
manhanget. På huskropparnas kortsidor inryms kom-
mersiella lokaler i form av affärer, caféer, restauranger
mm., vilket ytterligare främjar interaktionsaspekten.
Kortsidorna blir på så vis väldigt tydliga som mötes-
punkten mellan den privata huskroppen och det offent-
liga uterummet i form av kajpromenaden. Detta bör
medföra att det finns goda förutsättningar för att män-
niskor passerar genom området utan att de bor där.
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Även fallet interaktion förefaller vara en komponent som
är väl tillvaratagen i Norra hamnen. Förutsättningarna
för att människor ska kunna mötas i det offentliga rum-
met är goda och förefaller vara ett resultat av en medve-
ten planering och gestaltning av området. En mängd fak-
torer i både de enskilda husens utformning såväl som i
det offentliga rummet bör understödja kontakt mellan
olika individer och grupper av människor. Bostäderna i
området är dyra i förhållande till de intilliggande områ-
dena vilket har medfört att området är till viss del seg-
regerat såtillvida att det främst är köpstarka hushåll som
bor i området. Även hushåll med måttliga inkomster har
dock kunnat flytta till området när de haft attraktiva vil-
lor att sälja. Genomströmningen av människor från olika
delar av Helsingborg är genomgående stort. Vid
inventeringstillfället var det fullt av promenerande i
området, trots kyla och blåst.

funktion
Funktionen i ett område är en aspekt som kräver ingå-
ende kunskaper om studieobjektet. Exempelvis borde
planerna studeras för att se hur lägenheternas fungerar,
hur kommunikationen mellan lägenhet, trapphus och
garage fungerar etc. Inom ramen för detta arbete så är
det dock inte möjligt att göra annat än att studera hur
planen fungerar i den yttre miljön. Planen beskriver två
huvudsakliga rörelseriktningar, dels i nord-sydlig riktning
utmed kajen och genom parkområdet, dels öst-västlig ut
mot havet. I verkligheten går dessa att tydligt utläsa om
man rör sig i området. Längst utmed kajen förstärks de
långa nord-sydliga siktlinjerna av huskropparnas �torn�
och den nedsänkta träkajen. Parken i öster bildar även
det ett tydligt visuellt stråk, men på ett helt annat sätt. I
detta fall är det inte de långa siktlinjerna som binder sam-
man utan den regelbundna �skogen� av träd som klart
avviker från byggnaderna på båda sidor. De långsmala
trapetsformade offentliga rummen mellan huskropparna
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öppnar sig mot vattnet och bildar ett rum
som naturligt suger ut alla rörelser mot vatt-
net. Undantaget kajrummet följer även
motortrafiken denna rörelse. Från Kungs-
gatan leds trafiken in mellan husen till
parkeringsgaragen under byggnaderna och
de upphöjda gårdarna. Någon egentlig ge-
nomfartstrafik är därför inte möjlig.

Även om området i första hand fungerar
som bostadsområde finns har en del andra
verksamheter. Totalt finns ett 30-tal
verksamhetslokaler. Dessa är främst place-
rade på de västra kortsidorna av bostadshu-
sen. Här inryms idag främst olika caféer och
restauranger. Verksamheter med av inte fullt
så offentlig karaktär som exempelvis kon-
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tor är inrymda i långsidorna på en del av husen. Typiskt
för området är att samtliga verksamheter är placerade i
bottenvåningen. I och med uppförandet av Dunkers
Kulturhus har även rent offentliga verksamheter fått en
framträdande plats i området.

Det bör kanske också tilläggas att den mest basala funk-
tionen för området är att fungera som bostäder. Ur denna
synpunkt får Norra hamnen sägas fungera utmärkt. Det
är ett populärt område där i princip samtliga lägenheter
är sålda/uthyrda trots höga avgifter och hyror. Under
projekteringen av området satsades tidigt på boendein-
flytande. Resultatet har blivit att flera av lägenheterna är
individuellt utformade. Ur boendesynpunkt måste detta
sannolikt innebära ett mervärde på lägenheterna. P.g.a.
de höga bostadskostnaderna måste området anses vara
relativt segregerat, men detta verkar inte påverka funk-
tionen i sig.

Planen beskriver två huvudfunktioner: rörelsen i nord-
sydlig riktning längs kajrummet och en öst-västlig riktning
mellan husen. De trapetsformade rummen mellan husen
suger blicken ut mot vattnet.
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Som nämnts tidigare var det ursprungligen tänkt att
det skulle finnas flera olika typer av boendenischer
som äldreboende och bostäder för handikappade.
Även om de olika typerna finns representerade i det
färdiga resultatet så är det inte lika tydligt artikulerat
som var avsikten från början. Kanske kan man säga
att bostädernas funktion inte svarar mot den ursprung-
liga avsikten, men detta är svårt att avgöra.

Norra hamnen fungerar efter vad jag kan bedöma bra
som bostadsområde, vilket ändå måste ses som det
mest avgörande ur funktionssynpunkt. Ändå vill jag
reservera mig för att funktionen innefattar betydligt
fler aspekter som jag inte ryms inom detta arbete.

originalitet
Flera problem uppstår vid bedömandet av originali-
tet. För det första bör man ställa sig frågan: vad bety-
der originalitet i stadsbyggnadssammanhang? Har man
funnit svar på det infinner sig nästa fråga: originellt i
förhållande till vad? Sätter man likhetstecken mellan
originellt och avvikande anser jag att ur ett Helsing-
borgsperspektiv är området något originellt. Skivhus
finns visserligen runt om i staden, även i närheten av
området, men inte i det exponerade läge som Norra
hamnen har. Likaså planformen saknar någon direkt
motsvarighet i staden. Vidgar man vyerna något så
finns det områden med betydande likheter både inom
landet och internationellt. Ser man originalitet som
ett mått på hur svårt eller lätt det är att urskilja ett
specifikt område från omgivningen är det däremot
ingen tvekan om att så är fallet i Norra hamnen.
Trädplanteringarna utmed Kungsgatan avgränsar tyd-
ligt området från den äldre stadskärnan.

Ser man däremot originalitet som ett mått på hur själv-
ständig utformningen av själva byggnaderna är fram-
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Konceptet med den vita skivan tål en stor variation vad
det gäller detaljer i fasadutformningen.
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träder andra kvaliteter i området. Målsätt-
ningen med området var att skapa en sam-
manhållen men individuell arkitektur, vilket
onekligen har lyckats. Den vita skivan som
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grundkoncept ligger som en röd tråd genom bebyggel-
sen men varje byggnad har sina karaktärsdrag. Somliga
hus domineras av plåt andra av trä. En del hus har helt
platta tak, andra har kraftigt accentuerade takfall ut mot
vattnet. Studerar man området kan man se delar som är
inspirerade av andra byggnader och områden, men allt
är översatt till den lokala helhetsbilden. Exempelvis på-
minner själva planformen om Vandkunstens Dianas
Have utanför Köpenhamn, men det finns ändå en tydlig
egenart i och med att förutsättningarna är helt annor-
lunda. Det finns ett stort antal liknande referenser till
andra områden men på liknande sätt är de anpassade till
de lokala förhållandena. Sammantaget vill jag påstå att
det finns ett stort mått av självständighet i utformningen
av området. Även det faktum att de boende i många fall
har fått möjlighet att påverka utformningen av sin bo-
stad stärker originaliteten i området.

En annan viktig fråga är om ett område som detta bör
vara originellt. Ett visst mått av igenkänning är ofta vik-
tigt för att kunna identifiera sig och känna igen sig i ett
område. Om man befarar att området kommer att bli
segregerat socialt kan det finnas en risk med att det ur-
skiljer sig även typologiskt. Jag tror inte att detta är nå-
got problem i Norra hamnen, åtminstone inte för de
som bor i området. På samma sätt som ett visst mått av
igenkänning är viktigt, är det även viktigt att det är till-
räcklig variation för att man ska kunna skilja byggna-
derna från varandra. Detta är dock kanske en fråga om
originalitet ur ett arkitektoniskt perspektiv.

Baserat på min inventering vill jag trots invändningarna
säga att ur ett Helsingborgsperspektiv är Norra hamnen
lagom originellt på ett positivt sätt. Det är lätt att identi-
fiera som ett område samtidigt som det har en tydlig till-
hörighet till staden.Flygfoto över norra hamnen.
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utförande
Liksom i fallet med funktion kräver egentligen utförande
en betydligt mer grundlig analys av slutresultatet än vad
som ryms inom detta arbete. Olika tekniska infallsvink-
lar av rent konstruktiv natur borde exempelvis undersö-
kas.

Bortser man dock ifrån de rent tekniska aspekterna av
utförandet kvarstår andra kvaliteter av mer estetisk na-
tur. De sju faktorer som nämns som indikatorer för es-
tetiska kvaliteter i förarbetena till PBL; färg, storlek och
skala, material, fasadutformning, yttre rumsbildning och
markanslutning går alla att placera in under utförande.
Färgsättningen i området är mycket diskret. Det klart
tongivande elementet är den ljusa puts som även åter-
finns på konserthuset och Dunkers kulturhus. Trots att
fasaderna i många fall har en relativt stor andel av glas,
plåt eller så lyser ändå putsens ljushet igenom. Tillsam-
mans med fönstersättningen skapar färgsättningen en
stor lätthet i fasaderna. Hela området har en homogen
principiell fasadutformning med långa band av balkonger
och fönster utmed långsidorna, som understryker bygg-
nadernas horisontalitet. Detta tillsammans med de hö-
gre tornen utmed vattnet ger en enhetlighet och skärpa
åt rummen mellan husen. Trots byggnadernas höjd så
blir storleken aldrig påträngande, varken utmed kajen
eller i gårdsrummen. I det senare fallet tror jag att detta
beror på att hela hamnbassängen innefattas i rummet. I
det förra fallet är rumsligheterna i de trapetsformade
rummen kanske i sig mer storskaliga, men här bryts de
ner av byggnadernas horisontalitet till mer mänskliga
proportioner. Även den tydliga riktningen ut mot havet
i rummen gör skalan mindre påträngande. Man leds ut
till kajen oavsett om man vill eller inte.
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71 Ibid. s 35 ff.
72 Ibid. s 59 ff.

Ovan: Byggnaderna möter marken
mycket precis t  utan några tydl iga
socklar. Resultatet blir att byggnadernas
skivverkan blir än tydligare.
Höger: Mellan Norra hamnen och den
äldre bebyggelsen finns en anlagd strikt
park.
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Ser man till detaljutförandet så håller detta
en mycket hög kvalitet. Socklar,
fönstersmygar, balkonger och annat är
mycket precist modellerade. Det verkar som
att inga materialmöten har lämnats åt slum-
pen utan allt är genomarbetat. Exempelvis
möter byggnaderna marken utan någon
egentlig sockel vilket ytterligare understry-
ker den eftersträvade skivverkan.

Även hur det färdiga resultatet förhåller sig
till de intentioner som satts upp i plane-
ringen av området går att undersöka. Här
uppstår naturligtvis problemet att välja re-
ferenspunkt, planeringen har medfört
många revideringar av förslagen. I stort sett
har dock huvuddragen av planen varit oför-
ändrad sedan 199571. Det resultat som kan
ses idag är i stort sett som det var avsett, alla
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delar av planen är uppförda. Det har inte heller skett
några större avvikelser från de riktlinjer för utformningen
som togs fram i samband med detaljplanen 199672.

Vad det gäller byggnadernas tekniska utförande kan jag
inte konstatera annat än att det inte förefaller att ha före-
kommit några större problem. Det har inte varit några
problem som mögel eller läckor, åtminstone inte i så
stor omfattning att det har uppmärksammats medialt.
Vid inventeringen kunde också konstateras att idag
knappt fem år efter färdigställandet har inte byggnaderna
åldrats nämnvärt.

Min bild av Norra hamnen är att området är väl utfört så
vitt jag kan bedöma. Men jag vill återigen reservera mig
för att de olika tekniska aspekter som egentligen borde
ha undersökts för denna del är än viktigare för det slut-
giltiga omdömet än i fallet funktion.
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modellens bild
Som visats ovan har man i Norra hamnen lyckats bra
med vad som föresatts. De intentioner som uttalats un-
der planeringen har fått utslag i det färdiga resultatet.
Områdets utformning förefaller skapa goda möjligheter
för interaktion mellan människor. Området fungerar väl
som bostadsområde och är lagom originellt. Utifrån vad
som syns idag är det väl utfört tekniskt. Avsätter man de
omdömen som givits ovan under respektive rubrik teck-
nas en figur som breder ut sig över en stor del av model-
len. Originalitet är den pol som jag uppfattar som minst
prioriterad. Att den har fått en liten vikt i modellen tol-
kar jag inte som en brist utan en konsekvens av områ-
dets karaktär.

Jag tror att modellen här ger en ganska god bild av hur
verkligheten. Planeringen av Norra hamnen tog lång tid
och präglas av jämkning av många olika intressen. Att
interaktion och avsikt får stort genomslag verkar då vara
en logisk konsekvens. Vad gäller avsikten förefaller det
ha varit mycket viktigt att så många parter som möjligt
skulle bli så nöjda som möjligt under planeringen.
Ambitionsnivån för projektet låg högt under hela pro-
cessen och det ägnades stor omsorg för att få en mängd
detaljer rätt. Angående interaktionen så tror jag att
genomslaget för denna var att man från kommunal sida
har varit tydlig med vad man vill med det offentliga rum-
met. Det framgår tydligt bl.a. i �Norra Hamnen � HELA
processen�73 att de offentliga rummen var ett resultat av
en medveten planering och inte behandlat som ett rest-
utrymme mellan husen.

Stämmer modellen blir följaktligen att Norra hamnen i
Helsingborg är ett stadsbyggnadsprojekt där estetiken
har en tydlig central roll. Modellen ger också en bild av
ett projekt med stor spännvidd och en hög ambitions-
nivå.
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73 Reiter, O., 1999

Norra hamnen får  höga värden på al la
parametrar utom originalitet, vilket förefaller  vara
varken för högt eller lågt.
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2. navestad, norrköping
Navestad är ett bostadsområde i den södra utkanten
av Norrköping, uppfört under åren 1966-1972. Pla-
ceringen i landskapet liknar flera andra miljon-
programsområden. I dess omedelbara närhet finns
det både öppen jordbruksmark, skog och en sjö.
Området ligger i anslutningen till E22, som också är
den naturliga angöringsvägen. Området består av två
huvuddelar, en med låga enplanshus och en bestå-
ende av höga flerfamiljshus. Lågdelen består av olika
typer av rad- och atriumhus. Det är dock inte denna
bebyggelse utan den högre delen, Ringdansen, som
har fått mest uppmärksamhet. Denna del är två ring-
formade kvarter, Guld-, och Silverringen, som i sin
tur består av två cirklar av hus vardera. I denna studie
kommer endast Ringdansen att studeras. Områdedet
inventerades 2004-04-17.

Bakgrunden till utbyggnaden av Navestad var den
stora efterfrågan på moderna lägenheter som präg-
lade hela 1960-talet. Den befintliga bostadsstandarden
i Norrköping var bland de sämsta i landet vilket yt-
terligare drev på utvecklingen. Det kommunala
bostadsbolaget Hyresbostäder hade tidigare byggt upp
ett stort bostadsbestånd i de närliggande bostadsom-
rådena Hageby och Ljura. En föreställning om att det
var lämpligt att ha ett samlat bostadsbestånd gjorde
att Navestad ansågs vara det mest lämpliga området
att bygga ut, trots ganska dåliga markförhållanden.

Utformningen av bebyggelsen var resultatet av ett om-
fattande arkitektarbete lett av Eric Ahlin. Den kon-
centrerade bebyggelsen gjorde att gator och ledningar
kunde göras relativt korta, stora ytor sparades ut som
grönområden. Bebyggelsen är helt trafikseparerad då
biltrafiken leds in under husen. Den avgjort mest be-
tydelsefulla faktorn var dock solförhållandena vilket
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medförde att husen fick en varierad höjd. Genomgående
finns det en slags metastruktur av proportions-
förhållanden för bebyggelsen. Exempelvis är de yttre hus-
kropparnas längd lika med cirkelns diameter etc.

Under hela områdets livslängd har det kantats av pro-
blem. När området var klart 1972 var bostadsbristen inte
alls lika akut som fem år tidigare vilket gjorde att det
redan från början hade en stor andel outhyrda lägenhe-
ter. Utflyttningen från området var hög. Mellan 1976 och
1982 genomfördes ett omfattande program för att öka
attraktiviteten i området och stora delar av lägenhets-
beståndet byggdes om. Detta fick till en början ett gott
utfall men av olika anledningar kom situationen att för-
värras under början på 1990-talet. 1998 påbörjades det
mest omfattande ombyggnadsprojektet för Navestad
under namnet Ringdansen. Efter ett förslag av Brunn-
berg & Forshed har kvarteren Guldringen och Silver-

ringen att fullständigt förändras. En stor del
av husen har helt enkelt plockats ned, fasa-
derna har fått en tidstypisk 90-talstouch och
utemiljön har rustats upp.

Vilka estetiska kvaliteter fanns i det Nave-
stad som stod färdigt 1972? Tyvärr är det
idag näst intill omöjligt att avgöra det. Denna
studie får istället bli inriktad på hur den re-
novering som nyligen genomförts har på-
verkat de värden som fanns, eller möjligtvis
saknades, i det ursprungliga utförandet. Un-
der hösten 1998 genomförde två arkitekt-
studenter en grundlig dokumentation74 av
det gamla Navestad. Denna dokumentation
ligger till grund för min bedömning vad det
gäller det ursprungliga utförandet.
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avsikt
Den primära avsikten med ombyggnaden av Navestad
från 1998 och framåt var att öka attraktiviteten i områ-
det. Navestad har egentligen aldrig varit ett eftertraktat
bostadsområde och bara fungerat som regulator för
Norrköpings bostadsutbud. Sedan invigningen har det
varit sistahandsalternativet för samtliga bostadssökande.
Som en följd av detta har det länge varit ett område med
låg medelinkomst och många av invånarna står långt ner
på den sociala samhällsstegen.

Utgångsläget var alltså ganska gynnsamt. I princip
vilken åtgärd som helst skulle sannolikt höja attrak-
tiviteten. Men i en så sammanhållen bebyggelse som
Navestad är ändå inte enkelt att genomföra detta utan
att helt förändra området. Ett omfattande arbete har lagts
ner på att ta fram mål för vad som konkret skulle göras
för att höja attraktiviteten i området. Bland de större
greppen märks att skalan på byggnaderna skulle mins-
kas samtidigt som ringarna fortfarande skulle upplevas
som sammanhängande enheter. Kontakten med det
omgivande landskapet skulle ökas genom att delar av
husen monteras ner. Ett helhetsgrepp skulle också
anläggas för fasadutformningen och markbehandlingen
med trädgårdsstaden som förebild.75 Som medel för detta
fanns idéer om mer individuell färgsättning och ökad
detaljutformning på fasader.

Mitt spontana intryck av Silver- och Guldringen är att
det faktiskt ser attraktivt ut. När jag har gått igenom
området ser jag fler likheter mellan Navestad och
exempelvis Hammarby Sjöstad i Stockholm än med
Rosengård i Malmö. Ombyggnaden har lyckats med att
ta ner skalan på bebyggelsen och gjort närmiljön mer
mänsklig och ändå går det fortfarande att uppfatta de
stora ringarna. Skalan har onekligen rent fysiskt minskats.
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74 Eliasson, P. & Samuelsson, N., 1998a
75  www.ringdansen.se

Ovan: Husen i Navestad har fått en ny yta som
påminner om många andra prestigeobjekt från sent
1990-tal.
Vänster: Ringarna i Navestad framträder tydligasts från
luften.
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Ringarna har brutits upp genom att hela trapphus har
nermonterats och flera våningsplan har på vissa ställen
helt försvunnit. Siktlinjerna ut mot omvärlden har blivit
betydligt fler vilket säkert har öka trivselfaktorn. De ljust
putsade fasaderna utstrålar en helt annan värme i när-
miljön än de ursprungliga betongelementen med frilagda
ballastytor. Sammantaget med de planteringar som gjorts
intill entréer och mellan byggnaderna i stort har hela
området fått ett mer ombonat och vänligt uttryck.

Vad gäller den sociala sammansättningen och segrega-
tionen i området så går det inte att bedöma det utan att
studera vilka som faktiskt bor där. Jag kan dock konsta-
tera att det finns goda förutsättningar för att ändra den
stigmatisering som området har haft. Som exempel kan
hyresnivån tas. I Navestad har hyrorna länge varit strax
under snittet för hela Hyresbostäders bestånd. Efter
ombyggnaden kommer dock inte hyrorna att höjas mer
än marginellt. Hyresbostäder räknar med att renover-
ingen kommer att löna sig i form av färre outhyrda lä-
genheter och intäkter från verksamhetslokaler. När om-
byggnaden startade var andelen outhyrda bostäder näs-
tan 50%! Konceptets framgång beror alltså till stor på
om man lyckas behålla de hyresgäster som man redan
har snarare än att locka dit nya, något som rimligtvis
måste vara betydligt enklare. Min personliga bedömning
är dock att det kommer att ta lång tid innan områdets
rykte kommer att förändras hos norrköpingsborna trots
omvälvningen.

interaktion
Ursprungligen fanns det ett minimalt utrymme för in-
teraktion. Trafiksepareringen är i Navestad verkligen
dragen till sin extrem. Trafiken leds via infartsvägen ner
till parkeringsgaragen under huskropparna. Från gara-
get kan man gå direkt till sin trappuppgång utan att vis-
tas utomhus. De entréer som vänder sig in mot ringar-
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Foto från det nyss färdigställda Navestad in mot den
centrala gården.



71

nas inre var alltså enbart tänkta att användas om man vill
ut till parkerna i centrum av ringarna eller till centrum-
anläggningen. Det enda element som egentligen främjar
interaktion är just dessa parker i ringarnas centrum. Men
även i detta fall är det tveksamt om det egentligen skapar
någon förutsättning för folkliv. Utformningen av parke-
rna förefaller mer att vara tänkt för friluftsliv än för möten
mellan människor.

Efter ombyggnaden finns visserligen fortfarande de
underjordiska parkeringsgaragen kvar, men på markpla-
net har man gjort mycket för som främjar interaktion. I
varje ring finns det numera även verksamhetslokaler
bland annat i form av vårdmottagning och kontor. En
dominerande verksamhet är den skola som utvecklats i
de båda ringarna. Denna tar mycket handgripligt delar
av mellanrummen mellan husen i sin besittning. Sam-
mantaget gör detta att det finns anledning för andra än
de boende att röra sig i området.

Rent fysiskt har markbehandlingen förändrats kraftigt
och en stor omsorg har lagts ner på utformningen av
utemiljön. Intill entréerna har skapats halvprivata zoner
som kan gör miljön intill trapphusen mer trygg och över-
blickbar. Även det faktum att trapphusen har gjorts mer
genomsiktiga bidrar till detta. En konsekvent genom-
förd skyltning där skyltarna fungerar som möbler i det
fysiska rummet bidrar till orienterbarheten. Jag uppfat-
tar detta som inte oviktigt eftersom den tidigare likheten
mellan dels Silver- och Guldringen och dels den stora
monotonin i byggnadernas utformning har gjort att folk
har undvikit att använda sig av marknivåns entréer.

En hel del har alltså gjorts för att öka förutsättningarna
för interaktion i Navestad. I utgångsläget var detta något
som var klart eftersatt och stora framsteg har gjorts.
Förutsättningarna för ett verkligt folkliv är dock tyvärr
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Det svängda rummet mellan husen idag.
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yttre ringarna närmast mittaxeln, vilket med-
för att inne i området är verksamheter och
bostäder starkt funktionsseparerade.

Den primära funktionen för området är
dock fortfarande att det är ett bostadsom-
råde. Tidigare fungerade det mycket dåligt
som detta. Som tidigare nämnts var nära
hälften av bostäderna outhyrda när ombygg-
naden startade och endast vid ett tillfälle i
slutet av 1980-talet var samtliga lägenheter
uthyrda76. Idag finns endast ett fåtal lägen-
heter att tillgå77. Slutsatsen måste bli att Ring-
dansen idag fungerar betydligt bättre som
bostadsområde än vad det gjorde för exem-
pelvis 10 år sedan. Jag tror att detta inte bara
är en effekt av att lägenhetsbeståndet har
beskurits utan även för att Navestad idag
fungerar betydligt bättre som boendemiljö.

ganska dåliga. Navestad ligger i periferin av Norrköping
och upptagningsområdet för kommersiell service kan
knappast bli större än de närliggande bostadsområdena.

funktion
Liksom i det föregående exemplet i Norra Hamnen i
Helsingborg så borde betydligt mer aspekter av funktio-
nen studeras än vad som ryms i detta arbete. I föregå-
ende kapitel nämndes den extrema trafiksepareringen
som i högsta grad har påverkat hur Navestad fungerar.
Det faktum att det är möjligt att leva sitt liv i Navestad
utan att överhuvudtaget gå ut ger mycket speciella förut-
sättningar även för utemiljön.

De rörelseriktningar som planen beskriver är dels den
cirkulära rörelsen inne i ringarna och dels den rörelse
som förbinder Silver- och Guldringen med varandra via
mittaxeln. Vad som var typiskt för det ursprungliga ut-
seendet var att det fanns en tydlig uppdelning mellan
utanför och innanför ringarna. Den enda vägen som
skapade tillträde till området var den mittaxel som tang-
erade centrumanläggningen. Efter ombyggnaden är
denna tydliga uppdelning mellan inne och ute inte alls
lika tydlig. Kontakten med omvärlden är visuellt mer
påtaglig än tidigare inne ifrån ringarna även om det rent
fysisk fortfarande finns begränsade möjligheter att ta sig
ut och in. Det cirkulära rummet mellan husen kanalise-
rar dock fortfarande en stor del av gångtrafiken inom
området och dominerar det rumsliga intrycket.

Den totala dominansen som bostäderna tidigare hade
har tonats ned efter ombyggnaden. De olika
verksamheterna och i synnerhet skolan tar ganska stora
utrymmen i anspråk och varierar bebyggelsen funktion
avsevärt. Verksamheterna är dock koncentrerade till dee
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originalitet
Talar man om originalitet och Navestad är det naturligt-
vis själva planformen som man först slås av. De cirkulära
byggnadskropparna har visserligen släktskap med bland
annat Grindtorp i Täby och Kungsmarken i Karlskrona,
men är sällsynt konsekvent genomfört. Navestad är verk-
ligen arkitektur som är anpassad för att ses i 90 km/h.
Även själva huvudgreppet skiljer ut sig från mängden.
Helhetsbilden som skapades med de fyra ringarna och
skulpturparken är faktiskt ett ganska djärvt grepp.

Problemet är att det sedan faller ganska platt. Det indu-
strialiserade byggandet medförde en högst alldaglig look.
Att utnyttja industrins potential var en föresatserna för
Navestad och elementen utformades i nära samarbete
mellan arkitekten och elementfabriken. Det fanns i det
ursprungliga Navestad en rad detaljer som faktiskt skil-
jer ut sig men de var knappt möjliga att uppfatta i den
enorma massan av betong. Klassiska formelement som
pilastrar fördelade enligt en sträng symmetri är genom-
fört i jätteformat. De är visserligen klumpiga, men högst
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76 www.ringdansen.se
77 7 lägenheter finns tillgängliga att hyra 2004-04-23

via Hyresbostäders bostadsförmedling.

Vänster: Längs mittaxeln har kontor uppförts i Guldringen.
Höger: Rummen mellan husen är mycket speciella med
Arne Jones monumentala skulpturer.
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originella och klart unika78. Även själva betongelementen
är lite speciella i förhållande till de flesta andra typer som
producerades vid denna tid. Av olika anledningar valde
man att frilägga ballasten till stor del vilket ger en slittå-
lig men mycket mörk yta79. Kombinationen av ganska
subtila detaljer mot en väldigt rå bakgrund gör att de
nästan inte går att uppfatta. Trots en sannolikt stor om-
sorg och till stora delar unik utformning blir slutresulta-
tet därför en grå massa som ger en mängd negativa asso-
ciationer.

Den originalitet som fanns i Navestad påverkade med
andra ord intrycket negativt, möjligtvis med undantag
för planformen. När jag har studerat området är det också
slående att det är just detta som man i ombyggnaden
tycks ha fokuserat på att få bort. Det nya dräkt som bygg-
naderna iklätts är inte heller den särskilt originell, fak-
tiskt i många fall mindre avvikande än den tidigare ut-
formningen. Skillnaden är att i det senare fallet finns en
helt annan kvalitet i utförandet.

utförande
Navestad bärs egentligen bara en stor idé: två cirklar med
hus. Denna enda idé har hela tiden varit väldigt konse-
kvent genomförd. Oavsett om man studerar ritningar
eller rör sig i området så slår denna bärande idé igenom
med all önskvärd tydlighet. Även om cirklarna har delvis
lösts upp genom nedmonterandet av vissa byggnadsdelar
så framträder cirklarna fortfarande tydligt.

Skalan på Navestad kan bara beskrivas som enorm. Den
är egentligen bara gripbar genom flygbilder. Inifrån
gårdsrummen var man tidigare helt omgärdad av bebyg-
gelse sånär som på de smala schakten mellan några hus-
kroppar. Tankarna går till en medeltida ringborg eller
liknande. De lägenheter som vänder sig in mot gården
på de nedre planen hade ingen annan utsikt än andra
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hus. Skalan är idag fortfarande stor, men inte fullt så
skrämmande som i det ursprungliga utförandet. Det fak-
tum att hushöjderna i många fall har sänkts har gjort att
skalan uppfattas som betydligt mer mänsklig när man
står intill byggnaderna eller rör sig inne i cirklarna. Pro-
portioneringen av höga och låga hus samt gårdsrum-
men var gjord med tanke på att ljusförhållandena inne i
lägenheterna skulle bli så bra som möjligt. När husen
sänkts når ljus även ner till gårdarna vilket starkt bidrar
till minskningen av skalan. Även den ökade visuella kon-
takten med utsidan bidrar. Trots att skalan i närmiljön
alltså har minskats avsevärt så framträder fortfarande det
enorma greppet då planen studeras från ett fågelperspek-
tiv. Ombyggnaden har lyckats att behålla det stora stort
och samtidigt göra det lilla litet.
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78 Eliasson, P. & Samuelsson, N., 1998a
79 Ibid. s 45

Vänster: Den ursprungliga fasadutformningen med frilagd ballast och grund
fönstersättning.
Ovan: Monumentaliteten kvarstår i vissa delar även efter ombyggnaden.
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Den konsekventa användningen av betong till alla
byggnadsdelar gjorde att fasadernas totalverkan blev väl-
digt tung, trots att själva formspråket eftersträvade lätt-
het. Balkongernas triangulära utformning gjorde att fa-
saderna såg ut till att bestå av en enda veckad skiva. Hus-
kropparna saknade också helt takfot och fönstren var
placerade i det närmaste i liv med fasaderna vilket ytter-
ligare förstärkte detta intryck. Den regelbundna upprep-
ningen av balkongmodulerna gjorde att det vertikala
underströks.

Problemet är att betongskivorna i balkongerna gör att
de verkar vara mycket tunga och det faktum att de är
indragna från fasaden gör att det blir en stark
skuggverkan. Balkongerna blir nästan ett med den grå
fasaden. Den skivverkan som förefaller ha eftersträvats
blir så tung att den inte förmår att lyfta fram den model-
lerade formen.

Den nya utformningen där balkongerna byggts på och
ändrats i materialet gör att den eftersträvade skivverkan
faktiskt blir tydligare. Trots att en kraftigt utskjutande
takfot har lagts till, byggnaderna har tilläggsisolerats och
fönstren är satta längre in i fasaden än tidigare så verkar
husen idag mycket lättare. De putsade fasaderna gör detta
än tydligare. I mina ögon har originalets idé inte bara
bevarats, utan också utvecklats i och med renoveringen.
Det totala intrycket av byggnaderna idag är att de är gan-
ska lätta trots sin avsevärda storlek. Ljusa fasader, tydli-
gare balkonger, slätare fasadmaterial och takfot samspelar
till en helhetsbild. Jag vill mena att takfoten hjälper till
att förstå skalan, husen får ett slut. Den tidigare utform-
ningen gör att man från marken inte riktigt kan förstå
hur högt huset är, slutet är inte definierat!

Den tidigare markanslutningen av byggnaderna var i
princip två varianter: direkt anslutning med minimal
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sockel eller en ganska smal arkadgång. Arkadgången är
ganska låg och smal. Paradoxalt nog så understryker detta
tag faktiskt husens tyngd och inte dess lätthet. Luft-
volymen i arkaderna är allt för liten för att �bära�
byggnadskropparna. Området blir ett ingenmansland
som känns lätt obehagligt att passera. Dock skapar det
en halvprivat zon i den mån det finns entréer. I renover-
ingen har i princip inte byggnadernas anslutning till
marken förändrats, men själva markbehandlingen är änd-
rad. Planteringar av buskar mjukar upp anslutningen och
gör entrémiljön mer human. På vissa delar i Silverringen
fanns täta trädplanteringar ca 20 m från huskroppen in i
mittparken. Detta gjorde att rumsbildningen inne i mitt-
rummet blev ganska otydligt. Det var svårt att avgöra
var husen började och hur man tog sig dit. I det nuva-
rande utförandet är denna ridå borttagen vilket gör det
stora inre rummet mer lättfattligt. Samtidigt har de bort-
tagna hussegmenten öppnat det inre rummet mot om-
världen. De inre rummen har totalt sett därför blivit
mindre tydliga, men å andra sidan mer attraktiva. Det
finns ett tydligare sammanhang mellan det inre och det
yttre landskapet. Känsla av det stora cirkulära rummet
finns trots allt kvar.

Rör man sig i rummet mellan de huskropparna så är det
ett mycket speciellt rum. Alla motsvarande rum bör se
ungefär likadana ut, men det går inte att komma ifrån att
det är mycket ovanligt. Hela tiden undrar man vad som
döljer sig bakom nästa �hörn�. Med de nya
uppbrytningarna blir rummet mer spännande eftersom
nya vyer avslöjar sig efterhand. Tidigare såg man inte ut
förrän precis då man passerade öppningen80.

Jag vill mena att Ringdansen i sitt originalutförande var
alltför konsekvent genomfört. Alla detaljer var tungt ut-
förda i samma stil som fasaderna. Även om tanken kan-
ske var god så blev det sammantaget så mycket att ing-
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80 Detta är en kvalificerad gissning från min sida
baserat på hur den planen såg ut och hur
rumsuppfattningen ter sig vid de platser där de
ursprungliga släppen finns kvar.

Vänster: Den nya utformningen av balkongerna har
bidragit till att fasaderna känns lättare.
Ovan: Nedmonteringen av vissa hussegment har gjort
att rumssekvenserna har blivit mer livfulla.

Ursprunglig rumssekvens.

Rumssekvens efter
ombyggnaden.
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enting kunde framträda. Genom att man i renoveringen
har tagit bort en hel del detaljer med stor visuellt fysisk
tyngd och lagt till andra med en lättare utformning har
man stärkt det ursprungliga konceptet.

modellens bild
Vilken bild ger då modellen av Navestad? Avsikten med
omdaningen av bostadsområdet har redan från projek-
tets början varit mycket tydlig. Det har handlat om att
lyfta ett skamfilat område med dåligt rykte till en mo-
dern stadsdel samtidigt som man vill behålla sina befint-
liga hyresgäster. Detta är en ganska okomplicerad ambi-
tion som sådan men det har sannolikt krävts en hel del
för att genomföra den. Om man rör sig genom dagens
Navestad är resultatet av denna ambition hela tiden på-
tagligt närvarande. Att avsikten har fått ett så stort ge-
nomslag som det faktiskt har anser jag bero på att utfö-
randet har fallit väl ut. De förändringar som har genom-
förts håller genomgående en mycket hög kvalitet. Detta
är nära kopplat med den faktor som jag uppfattar som
mest problematisk i fallet Navestad: originaliteten. I det
ursprungliga utförandet fanns det egentligen ganska
många faktorer som hade en självständig utformning.
Förutom planformen som sådan så fanns det en mängd
detaljer i frånvaron av takfot, balkongernas frontelement,
dekorationer i fasaden mm. Det tekniska utförandet på
dessa detaljer var nog i och för sig godtagbara81 men
rent estetiskt fungerade de inte i praktiken. Detaljerna
såg med all sannolikhet bra ut på ritbordet, men väl på
plats framträdde de inte som det var avsett utan bidrog
istället till att skapa ett ganska tråkigt uttryck. I den do-
kumentation som använts som underlag för denna stu-
die är samtliga foton svartvita. Jag kan bara konstatera
att den enda byggnad som idag finns kvar i ursprungligt
skick ser betydligt bättre ut på ett svart-vitt foto än i verk-
ligheten. På fotona framträder den stringens som jag tror
var det uttryck som skulle framträda. Denna form-
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81 Det fanns visserligen tekniska problem med bland
annat drag mellan elementen, men vad jag kan
förstå är detta inte något särskilt unikt för
Navestad.

Navestad innan ombyggnaden
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säkerhet får man verkligen leta efter om man
betraktar området i verkligheten. Den ori-
ginalitet som faktiskt fanns föll till föga för
det dominerande uttrycket, gråheten, och
gav därmed en mängd negativa associatio-
ner.

Vad har man då gjort för att häva denna
negativa bild? Det logiska svaret utifrån
modellens teori hade varit att öka originali-
teten, men så har inte skett. Det som gjorts
är snarare tvärt om mindre originellt än ur-
sprunget. Området ser ut som flera andra
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samtida områden av idag som Hammarby Sjöstad i Stock-
holm, Västra Hamnen i Malmö eller Stumholmen i Karls-
krona. Jag tror att detta beror på att området har blivit
stigmatiserat som avvikande från den normala bebyg-
gelsen på ett högst negativt sätt. Att ge området en form
som på många sätt liknar betydligt mer exklusiva områ-
den kanske gör att invånarna i Navestad kan identifiera
sig med andra miljöer som ger mer positiva associatio-
ner.

Väger man samman alla de åtgärder som har genom-
förts i Navestad får man en bild av ett område med flera
estetiska kvaliteter. Modellen av de ursprungliga förhål-
landena ger en bild av ett område som är alltför ensidigt
utformat. Polen vid avsikt dominerar helt bebyggelsen.
De övriga faktorerna finns visserligen men är i många
fall svagt utvecklade. Vissa estetiska värden finns dock,
exempelvis de ganska spännande rummen som förekom-
mer på vissa platser. Ser man istället till bilden av idag
har de estetiska värdena en helt annan bredd. Utförande
och interaktion är de poler som utvecklats mest, men
även funktionen är förändrad. Det enda som egentligen
inte har ökat är originaliteten, snarare tvärt om.

Jag vill mena att det inte spelar så stor roll att originalite-
ten inte har utvecklats. Interaktionen, utförandet och
funktionen är så starkt betonade i den senare bilden att
de klarar att väga upp detta. De fysiska förbättringar som
har gjorts för att öka attraktiviteten i har fallit väl ut. Jag
tror att Navestad har goda estetiska förutsättningar för
att leva vidare som bostadsområde. Kanske kommer inte
alla åtgärder att falla väl ut i det långa loppet, men det är
nog av mindre betydelse. Exempelvis är jag tveksam till
om alla de kontorslokaler som finns verkligen kommer
att fyllas inom överskådlig tid. Trots detta så är det en
god ansats som kanske siktar lite för högt, men rent vi-
suellt så är det ett tillskott till miljön.

Alla värden utom originalitet har höjts efter
ombyggnaden  och därmed har även arean
i figuren ökat. Att originaliteten har minskat
är en positiv effekt för ett område som blivit
starkt stigmatiserad bl.a. på grund av dess
originella utformning.

Navestad efter ombyggnaden
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3. potatisåkern, malmö
Potatisåkern i Malmö uppfördes i två etapper under åren
1994-96 och 1997-98. Arkitekterna bakom det projektet
var det amerikanska kontoret  Moore Ruble Yudell
Architects & Planners och senare även FFNS Malmö.
De senare har främst gjort interiören och lägenhets-
lösningarna medan de amerikanska arkitekterna har
utformat själva kvarteret. Området består av drygt 200
lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Området
är uppbyggt dels av stora flerfamiljshus i sex våningar,
dels stadsvillor i fyra våningar.

Projektet initierades 1988 men kom att skjutas upp i flera
omgångar bland annat på grund av krisen i början på
1990-talet. Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB, blev
inspirerade av bostadsområdet Tegelhafen i Berlin som
Moore Ruble Yudell ritat och tog kontakt med kontoret
i Kalifornien. Arkitekterna var således ett medvetet val
redan från början. Utgångspunkten var från början att

göra ett bostadsområde med en mer allmän
kundgrupp. Efterhand, delvis på grund av
krisen, blev det ett uttalat mål att området
skulle utformas för en köpstark kundgrupp.
Detta har gjort att området stundtals varit
ganska omdebatterat.

Kvarteret är beläget utmed Limhamnsvägen,
ca 2 km väst om Malmö centrum intill
villaområdet Fridhem. Från den norra de-
len av tomten kan man blicka ut mot
Ribersborgsstranden. Den intilliggande be-
byggelsen är dels ett antal mindre relativt
nyuppförda punkthus, dels radhusområdet
Friluftsstaden. Även det tidigare nämnda
Fridhem med sina stora exklusiva sekelskifts-
villor gränsar till området. Planen över kvar-
teret visar på en upplöst struktur där de stora
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flerfamiljshusen bildar stora organiska former och stads-
villorna ligger stramt utplacerade emellan. Området in-
venterades 2004-04-09.

Till skillnad från det föregående exemplet så är
Potatisåern ett rent nybyggnadsprojekt. Potatisåkern är
lite av ett infill-projekt till sin karaktär och miljön runt
omkring området är enligt min bedömning den mest
komplexa av de tre exemplen.

Jag vill också infoga en liten brasklapp till denna studie.
Den befintliga dokumentationen av detta projekt är be-
tydligt mer sparsamt än för de båda tidigare. Detta har
gjort att det i vissa fall har varit svårt att djupare gå in i
förutsättningarna för den miljö som ses idag.

avsikt
Eftersom även Potatisåkern är ett bostadsområde var
naturligtvis avsikten att skapa bostäder. Skillnaden är att
man i detta fall har haft en uttalad målsättning att bygga
för en ganska liten och väl bemedlad elit. Redan från
början har man alltså haft för avsikt att skapa ett starkt
socialt segregerat område, om än inte uttryckligt formu-
lerat. Trots detta har det ändå hela tiden varit fråga om
att både bygga hyres- och bostadsrätter.

Ambitionen att bygga exklusiva bostäder har också av-
speglat sig i de inspirationskällor som ligger bakom den
form som byggnaderna har fått. Att bebyggelsen skulle
ge associationer till andra kända exklusiva miljöer har
följt projektet från starten. Alldeles intill ligger flera stora
patriciervillor, exempelvis Fridhemsborg , som husen på-
tagligt har lånat drag ifrån. Den kända Royal Crescent i
Bath står som förebild för de stora flerfamiljshusen. Även
om en poäng har varit att låna former från kända
lyxmiljöer så har det samtidigt varit en målsättning att
skapa något unikt.
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Vänster: Crescenten i  norr ut mot havet.  Det
storskaliga rummet fångar landskapet med sin
svepande rörelse.
Nedan: Vy från rummet i kvarterets mitt. Husen är
färgsatta en mångfald av färger.
Längst ner: Vy från parken i kvarterets mitt. Grönytan
förefaller att vara gjord för att se på snarare än att
vistas i.
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Området är som det står idag, färdigbyggt sedan några
år, verkligen en speciell plats. Det finns inget liknande
område i Malmö och få i Sverige. Det känns direkt när
man rör sig genom området att det är en exklusiv miljö.
De formmässiga associationerna som var ledstjärnor för
områdets utformning slår igenom. Den ovan nämnda
Royal Crescent är faktiskt något som man tänker på även
om skillnaderna är stora. Hyresnivåerna i området är höga
och parkeringen skvallrar om att det är ett bostadsom-
råde för de som kan betala. Fördelningen mellan hyres-
och bostadsrätter är cirka 60/40%. Utifrån dessa pre-
misser har man alltså lyckats att skapa det område som
man avsåg när det började projekteras. Området förefal-
ler också att fungera som en egen enklav i stadsbilden.
Sambanden till de intilliggande områdena är dåligt ut-
vecklade och i vissa fall obefintliga.

interaktion
Förutsättningarna för interaktion mellan människor är
minimal på Potatisåkern. Ur denna synpunkt fungerar

området i princip som ett stort antal villor
som sitter ihop. Parkeringarna är visserligen
gemensamma och ligger i markplanet, men
ingenting har gjorts för att utnyttja detta för
social kontakt. Entréerna till stadsvillorna
ligger mot vägen, inte mot parkeringen, och
flerfamiljshusen har sina entréer
symmetriskt utplacerade utmed huskroppen.
Parkeringarna verkar snarast som en buffert
mellan den inre parkmarken i kvarteret och
gatan.

Området är ett renodlat bostadsområde och
det finns inga verksamheter överhuvudta-
get. Med andra ord finns det inga noder som
kan tänkas attrahera folk som inte bor i
området att röra sig igenom det. Detta för-
stärks ytterligare av det faktum att den gång-
och cykelväg som löper längs Köpenhamns-
vägen som gränsar till området i söder helt
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följer vägen för att gå ner i en tunnel under
Limhamnsvägen. Genomströmningen av ut-
omstående människor är antagligen minimal.

Inte heller den park och lekplats som finns
i kvarterets centrum inbjuder direkt till in-
teraktion. Det finns inga gena gångvägar och
platserna som bildas förfaller att vara av-
sedda att se på, inte att vistas i. Den privata
zonen i marklägenheterna har fått styra ut-
formningen av gårdsmiljön på så sätt att
gångvägarna ofta placeras på den motsatta
sidan.
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En del av den avskärmande form som kvarteret har fått
kan förklaras av dåliga fysiska förutsättningar. Både
Köpenhamnsvägen och Limhamnsvägen är två relativt
starkt trafikerade vägar. Mellan den plana nivån inne i
kvartersmarken och Limhamnsvägen är det dessutom
en höjdskillnad på över tre meter, vilket naturligtvis bi-
drar till att kvarteret blir svårtillgängligt från denna sida.
Omvänt så gör denna höjdskillnad också att det bildas
en utsiktsplats uppe på kvartersnivån med en vacker ut-
sikt över Öresund. Inte heller de äldre villakvarteren
nordöst om området genererar direkt några mängder av
människor. Gatunätet är i många fall labyrintiskt och
några tydliga målpunkter finns inte.

funktion
Förutom den rörelse som sker mellan parkeringarna och
byggnadernas entréer går det inte att identifiera några
tydliga rörelsemönster i kvarteret. Inte heller om planen
studeras framträder några tydliga rörelseriktningar. Vad
som faktiskt framträder både planmässigt och i verklig-
heten är att crescenten i norr och det vågformiga huset i
söder i princip �fångar� de intilliggande rummen. Denna
�gest� snarare än riktning är egentligen den enda som
går att identifiera, men denna är å andra sidan synnerli-
gen tydlig. De stora svängda huskropparna tvingar in
alla mindre objekt till platsen framför sig. Tyvärr så är
dessa två rum två typiska icke-platser. I det ena fallet är
det en parkering och en gångväg, i det andra en öppen
gräsyta. Från den senare har man visserligen en vidun-
derlig utsikt, men rummet som sådant är högst trivialt.
Rummet emellan de stora svängda husen är otydligt, och
saknar en övergripande struktur. Stadsvillorna är utpla-
cerade efter två linjer men förmår inte att skapa en rö-
relse i rummet. Möjligtvis kan detta förklaras med att
den gest som de bågformade husen skapar är så över-
tydlig att andra mer subtila rörelseriktningar försvinner.

Vänster: Kvarteret från Köpenhamnsvägen.
Nedan: Flygfoto från uppförandet av Potatisåkern.
Endast crescenten i norr och några stadsvillor är klara.
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Även det faktum att samtliga hus är placerade långt in på
kvartersmarken bidrar till detta intryck.

Den motortrafik som ankommer till området leds till
markparkeringarna utmed tomtgränserna. Dessa är ut-
placerade på ett ganska rutinmässigt sätt och inte heller
kring dessa finns några rumsligheter som skapar logiska
riktningar.

Liksom i det ursprungliga Navestad dominerar bostads-
funktionerna fullständigt. I detta fall finns ingenting an-
nat än bostäder i kvarteret. Trots, eller på grund av, detta
är det ett mycket populärt bostadsområde. I princip har
det varit fullt uthyrt sedan det invigdes, trots prisnivån.
En hög attraktivitet för de boende var något som man
tidigt satsade på. I en del av lägenheterna har de kom-
mande hyresgästerna själva fått medverka vid utform-
ningen. Ytterligare en aspekt som jag föreställer mig spe-
lar in vad det gäller områdets popularitet är att det bara
finns en boendenisch. Flyttar man in hit så vet man att
man delar hus med sina likar. Sammantaget så fungerar
områdes alldeles utmärkt som det bostadsområde som
man avsett det som. Det var en tydlig ambition att sats-
ningen var på ett boende av hög materiell kvalitet.

originalitet
Potatisåkern är verkligen en främmande fågel i svensk
arkitektur. Det är en ovanlig korsbefruktning av en ame-
rikansk superpostmodernism och svensk lagomhet. Om-
rådet saknar helt motsvarighet i Malmö. Det enda svenska
område som påminner om det är södra stationsområdet
i Stockholm av Bofill. Området som sådant får nog an-
ses vara högst originellt. Det är också enkelt att avskilja
från de intilliggande områdena trots de otydliga kvarters-
gränserna. Både skalan på de individuella byggnaderna
som själva typen av byggnader skiljer sig betydligt från
omgivningen.
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Den nerdragna takplåten ger byggnaderna en stor tyngd.
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De postmoderna flirterna med olika klassicistiska bygg-
nader är tydliga. En mängd särdrag som spröjsade höga
fönster, terrasserade balkonger och balustrader förekom-
mer flitigt. Men fönstren är av aluminium och balustrade-
rna är av prefabricerade betongelement. Det är detta som
gör detaljerna lite speciella på Potatisåkern. Det förefal-
ler att vara standardprodukter som visserligen är av hög
kvalitet, men de är sammanfogade på ett mer annorlunda
sätt. Detta gör att intrycket från dessa detaljer blir något
dubbelt. Å ena sidan framträder ett standardsortiment
av prefabprodukter, å andra sidan syns en stor detaljri-
kedom. En del av dessa detaljer är kanske lite klumpiga,
men helhetsintrycket är ändå att de genomgående håller
en hög kvalitet. Kort sagt så saknar jag personligen en
viss finess i detaljerna. Husens karaktär antyder att detta
lilla extra borde finnas där, men jag kan inte finna det.

Bostadsområdet Potatisåkern skiljer verkligen ut sig från
de omkringliggande områdena. De boende där kan med
all sannolikhet identifiera sig med �sitt� område. Med
den sociala sammansättning som det har är detta sanno-
likt en positiv egenskap. Förhållandet här är antagligen
det omvända jämfört med till exempel Navestad.

utförande
Överlag håller byggnaderna på Potatisåkern en genom-
gående hög teknisk kvalitet. Materialen förefaller att vara
gedigna och valda med tanke på beständighet. Vid en
översiktlig granskning av lägenhetsutformningen så för-
faller de yttre och det inre samspela väl. Flertalet av lä-
genheterna är mycket stora, högt till tak och inte sällan
med flera balkonger.

Färgsättningen är klart avvikande från omgivningen på
stadsvillorna. Starka färger som blått, cerise och gult gör
att de tydligt framträder i stadsbilden. De större svängda
flerfamiljshusen har en mer anpassad färgsättning i olika

e
s

t
e

t
i

k 
i

 
p

r
a

k
t

i
k

e
n

Trots en mängd detaljer i fasadutformningen blir intrycket
ändå inte att området är något extraordinärt.
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gul-bruna toner och tegel. Det finns i båda hustyperna
flera citat från de närliggande fridhemsvillorna. Formen
på stadsvillorna har lånat flera drag som takkupor, bru-
tet tak och en starkt symmetrisk uppbyggnad. Även put-
sen bidrar till detta trots färgsättningen. De större husen
har istället färgsättningen och detaljutformningen av till
exempel balkongerna och olika listverk gemensamt med
desamma. Det finns några övergripande huvuddrag i
utformningen med de stora fönsterpartierna både i både
den stora husraden och stadsvillorna. Trots den stora
fönsterarealen känns byggnaderna lite tunga. Jag tror att
detta dels är en effekt av den intensiva färgsättningen,
dels av att fönstren är djupt fattade i muren. Färgerna
kan inte anses vara mörka, men tillsammans med
spröjsningen av fönstren och det genomgående använ-
dandet av listverk mm skapas det mycket skugga över
fönsterpartierna. De dominerande ganska branta taken
tynger byggnaderna ytterligare. Kanske kan detta vara
ett uttryck som har eftersträvats? Byggnaderna står verk-
ligen fast förankrade i marken.

Byggnadernas placering gör att det aldrig skapas någon
mer spännande rumslighet. Det enda rummet som verk-
ligen känns som något extra är det rum som bildas av
crescenten i norr ut mot vattnet. Men här är
markbehandligen, som nämnts tidigare, ytterst enkel och
inbjuder knappast till vistelse. Även markanslutningen
med en pergola och en liten förgårdsmark med uteplats
inne i crescenten gör att man som utomstående känner
sig lite ovälkommen. Även det faktum som påpekats ti-
digare att detta rum inte leder någonstans spelar natur-
ligtvis in. Jag tycker att det känns lite märkligt att denna
plats som har klart bäst förutsättningar med tanke på
utsikten behandlas som en baksida. Husens entréer är
på motsatta sidan och hela rummet känns ytterst privat.
De rumsligheter som finns mellan husen inne i kvarte-
ret är alltför otydliga för att de verkligen ska kunna en-
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gagera. Husen står ganska glest placerade och även om
det finns ansatser till rumsliga förlopp som kunde vara
ganska spännande så faller allt ganska platt. Det finns
trappor och kantstenar som förefaller vara avsedda att
forma rum i marknivån, men de följs inte upp av fasa-
derna eller planteringarna.

Min bild av utförandet av Potatisåkern är att det präglas
av den goda viljan. Det finns verkligen en mängd detal-
jer som man kan studera och det mesta verkar hålla en
hög teknisk kvalitet. Det är inte dåligt utfört, men det
blir problem när den ansats som man anlagt i formen
inte riktigt följs upp i utförandet. Den finess som sakna-
des i originaliteten saknas även här.
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Vänster: Trots flera tydliga ansatser bildas aldrig några
starka rumsligheter mellan husen.
Höger: De klassiska referenserna går igen även i valet
av pollare.
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modellens bild
Den bild som modellen ger av Potatisåkern är inte helt
självklar. På många sätt påminner fördelningen efter
polerna en hel del om det ursprungliga Navestad. Det
finns ett fåtal bärande idéer som har haft en stark ge-
nomslagskraft. Avsikten att skapa ett exklusivt bostads-
område har visserligen lyckats, men det finns få andra
avsikter av vikt som formulerats eller uppfyllts. Starkt
kopplat till detta är att man har satsat på hög kvalitet i
utförandet (åtminstone tekniskt). Jag får känslan av att
Potisåkern har nått sin framgång genom ren muskelkraft
snarare än att det är väl genomarbetat.

Det är främst parametrarna interaktion och funktion som
får litet genomslag i modellen. Vad gäller interaktion så
är detta en aspekt som man nästan inte alls tycks ha tagit
hänsyn till i Potatisåkern. Viss interaktion mellan män-
niskor måste naturligtvis ske även här, men det har inte
fått något avtryck i områdets utformning. Funktions-
aspekten når naturligtvis en viss nivå då området fak-
tiskt är ett populärt bostadsområde. Men ser man istället
till planens rumsliga funktioner så är de nästan obefint-
liga. Vissa ansatser görs med de böjda huskropparna men
de förmår inte att verkligen ta ett grepp om landskapet.

Som jag nämnt tidigare uppfattar jag Potatisåkern som
ett antal villor som sitter ihop. Till hela sin karaktär så är
området lite avvisande, det håller obehöriga på avstånd,
trots crescenternas inbjudande gester. Problemet är att
själva skalan och omfattningen tillsammans med det fak-
tum att det faktiskt är ett stort flerfamiljsområde gör att
man förväntar sig vissa �anpassningar� till det kollektiva
samhällets behov inom kvarteret som man exempelvis
gjort i Norra hamnen. Det går inte att komma ifrån att
det är en villa för 200 familjer � det blir lite märkligt.
Därmed inte sagt att det är dåligt. Problemet är det glapp
som uppstår mellan det som man förväntar sig att se
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Funkt ion och in terakt ion har
påfallande låga värden.  Arean ligger
relativt starkt förankrad i modellens
mitt.



89

och utförandet. Kanske är det också just
därför som det är så populärt som det är.
Villan har länge ansetts vara toppen på
boendekarriären i Sverige. Bor du på
Potatisåkern har du alla flerfamiljshusets
fördelar samtidigt som du har villans inte-
gritet. Du behöver inte konfronteras med
dina grannar annat än ett minimum.

I sammanhanget förtjänar det också att lyf-
tas fram att Potatisåkern är det klart minsta
av de studerade områdena, både till antalet
invånare och till areal. De olika typer av funk-
tioner som ryms i de andra studieområdena
hade kanske inte kunnat rymmas på
Potatisåkern även om det hade varit
intentionen.

Den kategori av människor som man har
velat locka till Potatisåkern är inte utsatta på
samma sätt som de i exempelvis Navestad.
Där fanns det en tydlig poäng med att för-
ändra den negativa identitet som bostadsom-
rådet hade bland stadens invånare. På
Potatisåkern är det istället en poäng att det
är avvikande från normen. Jag tror att de
som är bosatta här ser det som ett stort värde
i deras boende att det är omtalat och lite av-
vikande från mängden.
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82 Ett fullständigt arkiv över Sydsvenska Dagbladet
finns bara tillgängligt på mikrofilm i Malmö
Stadsbibliotek. Det har inte varit rimligt att åka till
Malmö för att göra en arkivsökning inom ramen
för detta arbete.

vad säger pressen?
Finns det någon skillnad mellan vad folk i allmänhet
tycker om hus och vad arkitekter och annat fackfolk
tycker? Är det samma sak som de pratar om? För att ta
reda på detta har gjorts en genomgång av ett antal artik-
lar och andra texter om de studerade områdena. Dels är
texterna hämtade från facktidskrifter som Arkitektur och
Byggindustrin, dels från dagstidningar som Helsingborg
dagblad, Sydsvenska Dagbladet och Expressen. Tyvärr
är det inte alltid möjligt att utröna vad de som skriver
insändare till dagspressen har för profession. Därför har
jag sorterat artiklarna efter källans karaktär och inte
efter respektive upphovsmans bakgrund. De olika
områdena har förkommit i mycket olika omfattning i
pressen. I fallen Norra hamnen och Navestad finns det
en stor mängd publicerat material vilket har medfört att
det inte varit möjligt att inom ramen för detta arbete att
gå igenom alla. Exempelvis finns det enbart i
Helsingborgs Dagblads arkiv finns mer än 2000 artiklar
om Norra Hamnen. De artiklar som studerats har valts
utifrån att de är skrivna i anslutning till respektive
områdes byggnad och färdigställande. I Helsingborg är
det åren 1997-2001 som studerats och i Norrköping åren
2001-2004. Vad det gäller Malmö så har det av olika
anledningar varit svårare att få fram relevanta artiklar
från dagspressen82. Trots detta urval kvarstod det ändå
ett stort antal artiklar. Resultatet är att ett slumpmässigt
urval har gjorts bland artiklarna för att få fram ett rimligt
antal.

De kriterier som nämns som indikatorer på estetisk
kvalitet i förarbetena till PBL, skala, storlek, färg, mate-
rial, fasadutformning, yttre rumsbildning och mark-
anslutning, har använts som analysredskap för att tolka
och kategorisera vad som skrivits i artiklarna. Det bör
påpekas att de flesta av artiklarna i fackpressen har
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fokus på innemiljöerna och faller därmed något utanför
ramen för detta arbete. Många av de värderingar som
framkommer i artiklarna är dock i uttryckta i så allmänna
ordalag att det bör vara möjligt att tolka som generella
åsikter, som även är giltiga för den yttre miljön. Jag vill
trots detta reservera mig eftersom det kan finnas skillna-
der mellan vad som sägs om yttre och inre miljö.

Vid en första anblick är det knappast de estetiska frå-
gorna som dominerar de insändare och inlägg som för-
fattats av lekmän. Flertalet av artiklarna förefaller handla
om allt för höga priser, praktiska problem (läs parke-
ring) och en stark motvilja till förändring. Märkligt nog
är det ungefär samma frågor som upprör i alla tre fallen.
Som antytts ovan är Norra hamnen det område som är
mest dokumenterat, vilket gör det logiskt att börja där.

storskalighet och misstro
I artiklar som är skrivna innan Norra hamnen blev fär-
digställt befarar många artikelförfattare att bostadsenkla-
ven kommer att verka som en barriär mellan den befint-
liga staden och vattnet. En av artiklarna ger uttryck för
en stark misstro mot arkitekterna bakom planförslaget
och avfärdar motivet att �här krävs stora element för att
stå emot havets kraft� som �rent trams�83. Målet för
artikelns kritik är dock en estetisk parameter � skalan på
bebyggelsen. Detta är något som ett flertal artiklar up-
pehåller sig vid. De höga skivhusen tycks ge negativa
associationer till miljonprogrammet både rent
formmässigt men flera förefaller också koppla ihop dem
med segregation. Dock är det samhällets övre skikt som
befaras urskiljas från resten av befolkningen.

Storleken och skalan på bebyggelsen tas också upp i som-
liga artiklar, som något som avviker från Helsingborgs
allmänna karaktär mot vattnet. Den rumsbildning som
de nya huskropparna bildar är ett nytt element, både vad
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83 Norra hamnen en katastrof, 1997, s 3
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det gäller rummen mellan husen men också i det stora
landskapsrummet, vilket flera artikelförfattare har upp-
märksammat. Den storskaliga karaktären som höjer sig
mot vattnet uppfattas som ett främmande element. I
anslutning till detta lyfts också antikvariska motiv fram.
Problemet uttrycks som �sekelskiftesfasaden på Karl-
Johansgatan 20 försvinner i en sörja av höga bygg-
klossar�84 i en insändare.

En hel del utrymme ägnas också åt färgen på byggna-
derna bland artiklarna. Färgfrågan har varit föremål för
en livlig debatt, inte minst i Helsingborgs byggnads-
nämnd. Där var spörsmålet om vilken nyans av vitt som
skulle användas, tanken var att den skulle vara densamma
som konserthuset. Bland insändarna förefaller det råda
delade meningar om denna vithet. Någon tycker att
färgsättningen varit väl diskret och medfört att bebyg-
gelsen blivit enformig och ointressant, men flertalet näm-
ner det inte uttryckligt.

En förskjutning av åsikterna kan skönjas med tiden. Fler-
talet av artiklarna före färdigställandet är inte sällan
mycket kritiska. Artiklarna av senare datum överlag mer
positiva, åtminstone vad det gäller själva utformningen.

försiktig kritik
Även i fackmännens artiklar är det kostnaderna som
dominerar det första intrycket. Att det är dyra och ex-
klusiva lägenheter det är frågan om råder det inget tvivel
om. Av kanske naturliga skäl framstår inte prisbilden som
ett direkt problem utan snarare en konsekvens av bris-
tande intresse av att bygga billigare.

Ur ett estetiskt perspektiv är det de olika planlösninga-
rna som ägnas störst uppmärksamhet. De omdömen som
framkommer varierar, men motsäger inte nödvändigtvis
varandra. Å ena sidan lyfts de boendes påverkan på den
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84 Viktiga Norra hamnen-frågor, 1997, s 2

Sekelskiftesfasaden på Karl-Johansgatan bildar fond
till de �modernistiska byggklossarna�.
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individuella utformningen fram, å andra sidan kritiseras
detta till att ibland leda till överdrivet fria lösningar som
blir ganska egendomliga.

Vad det gäller den yttre rumsbildningen så ägnas den en
också en hel del uppmärksamhet. Det slutgiltiga plan-
förslagets lamellstruktur är en kompromiss som arkitek-
ten bakom förslaget, Jens Arnfred på Vandkunsten, inte
är nöjd med. Enligt honom har en del av ursprungs-
förslagets arkitektoniska kvalitet gått förlorat bland an-
nat genom den utglesning som skett85. Någon närmre
precisering av vad som ursprungsförslagets bestod av
ges dock inte. Olika sidor i lamellstrukturen lyfts fram i
de olika artiklarna. Den visuella kopplingen mellan sta-
den och vattnet upplevs som ett positivt drag, men dess
rent praktiska negativa aspekter som risken för vind-
tunnlar påtalas också.

Fasadernas utformning och de material som använts i
de olika husen noteras ganska objektivt i artiklarna. Den
rent strukturella uppbyggnaden av fasaderna i zoner
beskrivs exempelvis ganska ingående. På ungefär samma
sätt följer sedan beskrivningar av balkongernas karaktär
och fönstersättningen på husen. Det som lyfts fram är
de kvaliteter, och i vissa fall besvär, som dessa element
medför för de boende. Det fälls inga egentliga värde-
ringar om de olika lösningarna är bra eller dåliga.

Lika ambivalent är behandlingen av hur helhetsbilden
av den yttre miljön ter sig. En artikelförfattare undrar
om den stringens som fanns i Vandkunstens plan hade
tillfört något mervärde? Eller hade den kanske gjort
området för ensartat?
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miljonprogramsnostalgi
I fallet Navestad är det knappast risken för
att skapa nya barriärer som är fokus för
artikelförfattarnas uppmärksamhet. Istället
uppehåller sig en hel del av författarna vid
en misstanke om att dagens förändring av
Navestad bara är kosmetika, det gamla finns
kvar under den nya putsen. Men i fallet
Navestad är det faktiskt mycket svårt att ut-
tolka vad författarna egentligen tycker. Fler-
talet av artiklarna tycks präglas av en slags
uppgivenhet och försiktigt undrande varför
man egentligen har tagit sig för denna reno-
vering. Fokus är alltså snarare själva idén att
ändra Navestads utformning än hur det ser
ut. Kanske är detta inte så konstigt. Jämfört
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som lite för trendig och spås vara lika �ute� om 20 år
som den befintliga är idag. I en annan lyfts fram att drygt
80 % av invånarna var nöjda med sitt boende 198387,
vilket också rimligtvis måste innebära att även den fy-
siska miljön ansågs vara bra. En del artiklar tar också
fasta på de kulturhistoriska värdena i Navestad, en del
med direkta referenser till den dokumentation som ge-
nomfördes 1998. Den enorma skalan på bebyggelsen
som är ritad för att ses i 90 km/h vars form bara går att
uppskatta från luften omtalas i positiva ordalag88. De
flesta av artiklarna är dock formulerade mer som kom-
mentarer än debattinlägg. Få av författarna verkar egent-
ligen upprörda eller ens engagerade i frågan. Jag miss-
tänker att den egentliga bakomliggande drivkraften är
rädslan att hyrorna kommer att skjuta i höjden, inte mil-
jön som sådan. Detta förhållande är något som återkom-
mer i texterna kring Navestad. Någon egentlig debatt
om de estetiska värdena tycks inte ha förkommit. Istället
verkar de flesta tycka att problemet med Navestad inte
är dess form och miljö utan det dåliga rykte som områ-
det har fått under åren89.  Ingen verkar göra kopplingen
mellan dåligt rykte och fysisk miljö.

De enda som faktiskt uttrycker sig positivt om det nya
Navestads form är några nyinflyttade som intervjuas i
DN. En av de intervjuade nämner att hon ursprungli-
gen är från Navestad, men kunde tidigare aldrig tänka
sig att flytta tillbaka dit. Anledningen till denna helom-
vändning var just att det blivit �fint� i området90. De in-
flyttade preciserar dock inte närmare vad det är som bli-
vit bättre.
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85 Bandolin, G., 1999, s 4
86 Svärd, M., 2001, s A6
87 Strand M. & Stenström J., 2002
88 Granberg M., 2001
89 Svärd, M., 2001, s A6
90 Löfberg, K., 2003, s A6

med Norra Hamnen så finns ju faktiskt
Navestad rent fysiskt. Det är ett område som
har satt sitt avtryck djupt i Norrköpings-
bornas medvetande under en lång tid.

Det märkliga är att det som upptog de fles-
tas intresse i debatten som föregick Norra
hamnen, storleken och skalan, nästan helt
lyser med sin frånvaro i Navestadsdebatten
trots att det senare området verkligen är
storskaligt. Istället är det färgsättningen som
upptar skribenternas uppmärksamhet. I en
artikel framgår att en hel del av de boende i
Navestad tyckte att det var bra som det var86.
Den nya färgsättningen beskrivs inte sällan

Navestad (vänster) har påfallande likheter med
det något tidigare Grindtorp (ovan) i Täby. Båda
är områden som har fått en form som är
anpassad för att kunna uppfattas i 90 km/h.
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tystnad från fackpressen
I fackpressen har Navestad inte fått någon större upp-
märksamhet. Exempelvis så har tidskriften Arkitektur
har inte ägnat det någon artikel överhuvudtaget, varken
under dess uppförande eller under renoveringen91. Fler-
talet av de artiklar som faktiskt publicerats behandlar
områdets kretsloppstänkande och de rena miljöaspekte-
rna på ombyggnaden. Den enda artikel som faktiskt be-
handlar områdets nya form är författat av upphovsmän-
nen bakom dokumentationen av Navestad, Per Elias-
son och Nilson Samuelsson, och publicerat i MAMA92.
Denna artikel är naturligtvis en komprimering av
dokumentationens kulturhistoriska agiterande över
Navetstads stora arkitektoniska värden. Det som man
siktar in sig på i dessa texter är att man med den senaste
imageförändringen förvanskar det tidsdokument från
folkhemsbyggandets era som Navestad utgör. Samtidigt
understryker författarna de arkitektoniska kvaliteter som
fanns i områdets klassiska referenser, ljusbehandling mm.
Jag läser texterna i första hand som ett långt försvarstal
till det erkänt kompetenta arkitektarbete som faktiskt
lades ner på Guld- och Silverringen. Något utrymme
för reflektion kan jag inte finna i texterna. Jag vill inte
förneka att det säkert fanns estetiska värden i området
och jag tror säkert att arkitekten Erik Ahlin och konst-
nären Arne Jones hade de bästa intentioner för framti-
dens boende i Navestad. Liksom i fallet med Norra ham-
nen så använder Samuelsson och Eliasson ett synnerli-
gen fackmannamässigt språk och uttrycker sig mycket
medvetet med de termer som används i PBL. Det märk-
liga är att deras texter tycks ha fått ett enormt genomslag
hos allmänheten.
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Anvisning för proportionering av
kapitäl från Palladios Fyra böcker om
ark i tek turen.  Det  ursprungl iga
Navestad hade referenser till klassisk
arkitektur översatt till det löpande
bandets förutsättningar.
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folkhemssorg
Efter att ha läst igenom artiklarna om Navestad är det
omöjligt att inte ställa sig frågan varför är så många så
skeptiska till ombyggnaden? Varför slår så många vakt
om ett område som en stor del av Norrköpings befolk-
ning aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sin fot i? Trots
fakta som att nästan hälften av bostäderna under i stort
sett hela Navestads livstid har stått tomma så uppfattas
detta inte som ett problem av författarna. Som jag tolkar
det gömmer nära nog samtliga skribenter sina åsikter
bakom en skärm av kulturmiljöintresse. Jag tror att detta
är något som de har hämtat från Samuelsson och
Eliassons dokumentation.

Jag vill beskriva denna effekt som en slags sorg över det
folkhem som nu nästan har försvunnit. I flera av artik-
larna som är författade av lekmän uttrycks en känsla av
att de blivit övergivna av Hyresbostäder som de varit
trogna till under lång tid. Istället tycker de att bostads-
företaget satsar på nyinflyttning, försäljning av fastighe-
ter etc. Ett smärtsamt dokument på att det samhälle som
skapade Navestad inte längre finns. Jag tror att det är i
detta som debatten också bottnar. Att så många förefal-
ler att värna om den grå, trista och problemtyngda
betongghettot är i mina ögon märkligt. Men ser man det
i perspektivet av att folkhemstanken var extremt stark i
Norrköping som upplevde sin glans dagar under indu-
strialismens högvarv under 50- och 60-talen så kanske
det blir mer begripligt. Navestad tolkar jag som en sista,
högst påtaglig, yttring av den framgångsperiod som nu
är borta. Förlusten av denna måste ha satt djupa spår i
folks medvetande. Samuelsson och Eliassons dokumen-
tation tror jag har fungerat som en tröst för de männis-
kor som har hela sin identitet uppbyggd kring det bo-
stadsområde som nu har fått en ny kostym. e
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91 Detta resultat är baserat på att det i tidskriften

Arkitekturs register inte finns någon artikel som
har varken Navestad eller Ringdansen i rubriken.
Inte heller vid en översiktlig genomgång av samtliga
artiklar med �Norrköping� i rubriken förefaller det
finnas någon artikel som behandlar Navestad.

92 Eliasson, P. & Samuelsson., 1998b, s 42-43
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potatisåkern
Som nämns i inledningen till detta kapitel så har jag inte
haft möjlighet att studera artiklar från dagspressen som
behandlar Potatisåkern i någon större utsträckning. De
artiklar som finns tillgängliga är i samtliga fall publice-
rade av tidningar utanför regionen och speglar knappast
de boendes åsikter. Det som här har fått mest uppmärk-
samhet är att lägenheterna på Potatisåkern verkligen är
lyxlägenheter med exklusiva material och fantastisk ut-
sikt. Framför allt är det inredningsdetaljer som poängte-
ras särskilt, men en del av de aspekter som jag vill un-
dersöka i denna uppsats skymtar fram på några ställen.
Bland annat så beskrivs rumsligheterna som crescenten
skapar både ute och inne. De lite speciella rumsligheter
som olika öppna planlösningar har medfört i flertalet av
lägenheterna omtalas i mycket positiva ordalag. Både för
att själva lägenheten får mer spännande rumsförlopp,
men också för att interaktionen mellan de som befinner
sig i olika rum i lägenheten ökar93. Även det rum som
crescenten skapar ut mot havet tillägnas en del uppmärk-
samhet94. De klassiska förebilder som formen har i sig
och själva förhållningssättet till det stora landskaps-
rummet beskrivs som en bärande idé för området. De
referenser som Potatisåkern har till de intill- och närlig-
gande bostadsområdena från 1900-talets förra hälft
nämns också. Mer eller mindre direkt uttalat tas fasader-
nas putsning och färgsättning såväl som själva utföran-
det av byggnaden upp. Det förefaller som man i flera
artiklar gör kopplingar mellan det hantverksmässiga,
högkvalitativa byggande som präglade exempelvis 1920-
talets arkitektur har varit ledstjärna för byggandet av
Potatisåkern95.

Samtliga av de artiklar som studerats i det föregående
stycket är författade av journalister och är i de flesta fal-
len ganska objektivt hållna. Det går inte att uttyda några
tydliga åsikter om vad författarna själva tycker om om-
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Vy mot havet från Potatisåkern.
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rådet. Någon har en sarkastisk kommentar om prissätt-
ningen eller om den segregation som förväntades i om-
rådet. Men rent estetiskt finns det inte mycket att hämta.
Artiklarna är också sådana till sin karaktär att de beskri-
ver snarare än undersöker. Resultatet är att det inte finns
några intervjuer med boende med i artiklarna, vilket na-
turligtvis gör att de knappast heller speglar vad Malmö-
borna tycker om Potatisåkern.

en främmande fågel
Inte heller i fackpressen har Potatisåkern figurerat sär-
skilt mycket men det finns dock några artiklar som är
värda att studera. Det intressanta är att arkitekterna fö-
refaller att vara ganska kluvna till bostadsområdet. Det
beskrivs ibland i berömmande ordalag för dess höga
kvalitetstänkande och genomarbetade utförande. Men i
somliga fall beskrivs det som en främmande amerikansk
fågel som gjort sitt nedslag i den skånska myllan. Det
finns med andra ord inte någon enad kår kring detta
projekt.
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93 Tarschys, R., 1996, s B5
94 Gummeson, O., 1995
95 Ibid.

Byggnaderna på Potatisåkern omgärdas av en
parkeringszon.
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Det är främst fasadernas utformning och hur dessa för-
håller sig till interiören som förefaller att ha väckt
fackpressens uppmärksamhet. I en artikel i Arkitektur
anser skribenten att arkitekterna har blivit alltför inspi-
rerade av Fridhemsområdets villor96. Detta anses ge en
fasadutformning som visserligen är gedigen men lite trå-
kig. Man saknar den lekfullhet som arkitektkontoret har
uppvisat i tidigare projekt. Däremot anser skribenten i
samma artikel att crescenten som rumsbildande element
är lite väl yvig. Det som lyfts fram i denna artikel som
den verkliga innovationen är hur situationsplanen är dis-
ponerad. Den upplösta rumsstrukturen utan någon tyd-
lig fram- eller baksida presenteras som en av projektets
största förtjänster. I en annan artikel i samma tidskrift är
omdömet inte lika positivt97. Här efterlyser artikelförfat-
taren en större samstämmighet mellan fasadernas stor-
slagenhet och lägenheternas planlösningar. Istället för
att fortsätta på det spår som man slagit in på med husets
bågform och alla de associationer som det väcker anser
författaren att interiören är mer konventionell och en
aning tråkig. Artikeln avslutas med ett lakoniskt konsta-
terande att Potatisåkern säkerligen inte kunde ha sett li-
kadant ut om inte det amerikanska kontoret varit inb-
landat men det är tveksamt om det kan ses som annat än
en vitamininjektion för de inblandade98. Några mer långt-
gående effekter för det svenska byggandet spås
Potatisåkern inte få.

Estetisk debatt?
Det visade sig ganska snabbt vid genomläsningen att de
7 kriterierna som hämtats från PBL-arbetet inte var till-
räckliga för att beskriva vare sig fackmännens eller all-
mänhetens åsikter. Olika världsliga faktorer som eko-
nomi och rent vardagliga, praktiska problem spelar en
stor roll för helhetsuppfattningen för båda kategorierna
av författare. Cornells första tes om att arkitekturen är
till sin natur sådan att det inte är möjligt att separera de
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96 Brunnberg, K., 1996, s 18 f.
97 Hultin, O., 1997, s 20 f.
98 Ibid.



99

estetiska från de praktiska aspekterna av en byggnad,
förefaller i mina ögon vara fullt riktig i detta fall.

Ur ett estetiskt perspektiv är det främst en skillnad som
jag tycker är mest slående, och samtidigt ganska väntad.
Fackmännen skriver mycket mer uttryckligt och tydligt
om fasader, planer och rumsligheter. Lekmän har betyd-
ligt svårare att uttrycka vad de uppfattar som ett pro-
blem i miljön och språket blir därmed betydligt mer svä-
vande och lämnar större utrymme för tolkningar. Med
tanke på att samma mönster framkom i tyckomhus.nu-
omröstningen verkar detta vara en generell tendens.

Med undantag för planlösningarna så förefaller dock båda
kategorierna av författare att uppehålla sig vid i stort sett
samma frågor i den mån de estetiska värdena behandlas;
skalan och rumsligheterna. Personligen tror jag att plan-
lösningar är allt för abstrakta för att vara allmänna
diskussionsämnen. En plan är en ren skrivbordsprodukt
som egentligen inte kan uppfattas i verkligheten utan
vana i att studera dem. Planerna ger dock den invigde
också en ganska god överblick av helheten vilket kanske
också förklarar att de ges ett så stort utrymme i fack-
pressen. Skala, storlek och rumslighet däremot är mer
påtagliga i verkliga livet, de kräver ingen utbildning för
att uppleva! Vad man sedan tycker beror på vilka prefe-
renser man har och hur man tolkar helhetsbilden. Utta-
landet i fallet Norra hamnen om att man måste �stå emot
havets kraft� visar på en, enligt min uppfattning, väsens-
skild uppfattning om landskaps- och stadsrummets na-
tur jämfört med dem som anser att Gröningens strand-
promenad är det ideala mötet mellan land och hav. Båda
lägrens slutsatser är nog riktiga utifrån de estetiska pre-
ferenser som de anger.

Trots likheterna finns det ändå en stor skillnad mellan
de båda grupperna. Fackpressen uttrycker sig extremt
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Serial vision. Rumsliga samband kräver ingen
utbildning för att uppfatta. Skisser från en övning
baserad på Gordon Cullens �Townscape�.
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försiktigt och i allmänhet i positiva ordalag, möjligtvis
med undantag för något fall som behandlar Potatisåkern.
Kanske är detta naturligt med tanke på att det är en gan-
ska liten yrkeskår och det kan vara känsligt att hänga ut
någon arkitekt eller arkitektkontor. I den mån som man
har någon kritik så uttrycks detta mest genom att inte
lämna något omdöme, eller i bästa (värsta?) fall genom
en syrlig kommentar. Artiklarna i dagspressen uttrycker
däremot betydligt klarare författarens åsikter om vad som
avhandlas. Naturligtvis är det så i detta fall, liksom i de
allra flesta, att vi reagerar på något som vi tycker är då-
ligt och påverkar oss negativt. Det är betydligt mer säl-
lan som någon spontant skriver en artikel för att hylla
något. Detta förhållande gör naturligtvis att de artiklar
som författats av lekmän kanske inte är representativa
för vad allmänheten faktiskt tycker. I ett fall har jag hittat
en artikel där författaren faktiskt gör avbön och skriver
att det blev faktiskt bra, trots alla hans farhågor.

Ser man på det föregående stycket utifrån Wittgensteins
tanke om att ett av de viktigaste momenten i den este-
tiska upplevelsen är att kommunicera den, blir fackpress-
ens försiktighet ett problem. Om man inte värderar och
lyfter fram vad man faktiskt tycker kan det inte heller
skapas ett estetiskt debattklimat. Wittgenstein lyfter fram
individens behov av att bekräfta sin estetiska upplevelse
genom att kommunicera den. Om situationen istället
präglas av en icke-kommunikation om det estetiska så
bör det skapa en osäkerhet om åsikternas legitimitet.
Arnfred har kanske rätt när han kritiserar
försvenskningen av planen som enligt honom blev till
en mer lagom och ängslig arkitektur. Jag tror att man
kan se fackpressen som ett slags kvitto på vad som anses
vara god arkitektur inom landet. Om den estetiska de-
batten förs i dagspress och inte i fackpress kan man undra
om det verkligen blir någon faktisk feedback till själva
skapandeprocessen.
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sammanfattning / diskussion
Vilken bild av estetiska värden ger de tre fallstudierna?
Det första som jag har noterat är att samtliga områden
beskriver en relativt stor area i modellen, det vill säga att
de estetiska värdena är väl representerade i samtliga fall.
Det andra som är slående är att det finns så stora likhe-
ter trots den variation som områdena faktiskt har.
Visserligen är värdena för de olika polerna inte iden-
tiska för de tre områdena, men tendenserna är tydliga. I
samtliga fall är faktorn avsikt hög och originalitet rela-
tivt låg. Detta vill jag förklara med att alla tre områdena
är medvetet planlagda bostadsområden och är till sin sam-
mansättning ganska likartade. Med lite olika varianter så
är det en föreställning om det goda boendet som har
varit en av de primära drivkrafterna bakom projekten.
Orsaken till att originaliteten är så likartad i alla tre bil-
derna tror jag beror på den spänning mellan positiva
och negativa originalitetsaspekter (se nedan). I Norra Ham-
nen har man enligt mig hittat den gyllne medelvägen.
Bebyggelsen är självständig i sin utformning, samtidigt
som den inte alltför avvikande från normen för hur ett
bostadsområde bör se ut. Potatisåkern är istället tvärt
om, avvikande men inte lika självständigt i utformningen.
Navestad befinner sig någonstans i mellan de båda an-
dra, det påminner mycket om Norra hamnen men är
inte lika självständigt i utformningen. I den tvådimen-
sionella modellen blir bilderna av denna parameter där-
för ganska lika varandra.

Även faktorn utförande är hög i samtliga studerade fall,
i synnerhet Norra hamnen, vilket jag vill tolka som att
den tekniska kvaliteten på bebyggelsen är hög. Samtliga
områden är också relativt nya ännu och kan därför kan-
ske ge sken av att vara bättre än de är, men i nuläget
finns det inget som pekar på det.

Likheterna mellan de studerade områdena är följaktli-
gen flera. Men det finns också betydande skillnader.
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Funktionen är en parameter som är starkt representerad
i Norra hamnen men tämligen liten i de övriga två om-
rådena. Orsakerna till detta förhållande är dock lite olika
i de båda fallen. I fallet Norra hamnen är det styrkan i
den rumsliga utformningen som är den tongivande funk-
tionen. I Potatisåkern är det istället bristen på rumslig-
het som medfört bedömningen. I Navestad finns det
rumsliga greppet, men det är lite övertydligt. Effekten
av att man försökt att mildra övertydligheten har blivit
att totalintrycket bli något otydligt. Den klart största skill-
naden mellan områdena är dock integrationsparametern.
Det är egentligen bara i Norra hamnen som denna har
tagits tillvara. De övriga två saknar i stor utsträckning
helt integrationsfrämjande element.

Den enligt min mening mest intressanta skillnaden mel-
lan områdena är dock skillnaden i spridningsbild av de
estetiska värdena. Norra hamnen täcker en stor yta i
modellen som sträcker över större delen av den dispo-
nibla arean sånär som på vid originalitetspolen. Nave-
stad består av ett ganska koncentrerat område högt upp
i modellen utan att sträcka sig extremt nära någon av
polerna. I fallet Potatisåkern är spridningen i huvudsak
koncentrerad kring den vertikala axeln mitt i modellen.
Detta vill jag ställa i relation till de sfärer som definiera-
des av ledande begreppen konst, arkitektur och stads-
byggnad som beskrivs i kapitel 4. När denna del läggs
på modellbilderna framträder en differentiering mellan
projekten. Alla har visserligen en estetisk bas, men de
har olika förskjutningar i tyngdpunkt. Norra hamnen har
en tydlig bas i den sfär som har sitt ursprung i stads-
byggnaden. Potatisåkern har däremot en spridning som
nästan helt sammanfaller med arkitektursfären. Navestad
är det område som har den mest tydliga förankringen.
Den höga tyngdpunkten i modellen gör att området rör
sig mellan de olika sfärerna utan att ha någon fast för-
ankring. Väger man dessutom in det resonemang som
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Om de r ingar som representerar
begreppen konst ,  ark i tek tur  och
stadsbyggnad differentieras projekten
från varandra. Norra hamnen är brett
förankrat  med en tyngdpunkt  i
stadsbyggnad och Navestad har en lite
vag position mellan sfärerna. Potatisåkern
är mest förankrad i arkitektursfären.

Norra hamnen

Navestad

Potatisåkern
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tidigare nämnts om att stadsbyggnad som
fenomen bygger på arkitektur får Norra
hamnen en extremt stark position. Jag vill
mena att Norra hamnen faktiskt är ett lyckat
genomförande av ekvationen 1+1=3! De
enskilda byggnadernas estetiska kvaliteter är
mindre proportionellt sett än de
stadsbyggnadsmässiga.

modellens projektion
Alla tre områdena har som konstaterats ovan
en relativt stor utbredning i modellen. Hur
ska detta så tolkas? Den mest grundläggande
slutsatsen är att en stor area inom modellen
medför en stark estetisk grund. Därmed inte
sagt att varje enskilt estetiskt värde (om nu
något sådant går att urskilja) är bättre än
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andra. Jag ser det som ett bevis på en mångfald av este-
tiska kvaliteter. Den stora spännvidden både vad det gäller
modellens bild och därmed de estetiska kvaliteterna ser
jag som en slags hållbarhetsaspekt. Enligt min mening
borde det vara bättre att det är måttliga värden på flera
axlar en ett fåtal väldigt höga värden. Ett område med
flera höga värden måste rimligtvis vara bättre rustat för
variationer i smak och preferenser över tiden. Detta kan-
ske också kan vara en förklaring till varför Potatisåkern
inte är så populärt som man kanske kunde förvänta sig
med tanke på ambitionerna. Exempelvis om färgen och
fönstersättningen blir omodern så kanske rumslighete-
rna och skalan fortfarande går att uppskatta. Samma re-
sonemang går att översätta till det ursprungliga Nave-
stad. Hade själva utförandet varit bättre hade det kanske
också varit möjligt att uppskatta avsikten och originali-
teten 30 år senare.

Borttagna skulpturer från
skulpturparken mellan
husen i Navestad ligger
och väntar på sitt öde.
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Sett ur detta perspektiv är Norra hamnen det område
som lyckats bäst. Jämfört med de andra studieobjekten
är området det som överhuvudtaget använder sig av flest
värden och har dessutom högst värden på flest poler.
Jag vill här lyfta fram den starka betoningen på plan-
processen som ledde fram till den slutgiltiga utform-
ningen. Det tog väldigt lång tid och många var inblan-
dade i processen vilket förefaller att ha lett fram till ett
resultat med bred estetisk förankring. Något som inte
minst bekräftas av den bild som ges av pressen. Både
Potatisåkern och Navestad drevs fram mer eller mindre
forcerat, i synnerhet det senare, och har i princip bara en
uppdragsgivare � det kommunala bostadsbolaget i båda
fallen. Utformningen av de båda områden förefaller båda
vara en frukt av ett nära samarbete mellan beställare och
arkitekt. Trots hög kompetens och skickliga fackmän så
blir resultatet ändå lite oinspirerat. Jag vill mena att slut-
satsen man kan dra av detta är att fler intressenter fak-
tiskt skapar bättre miljöer.

Att fler intressenter i planeringsprocessen skapar bättre
miljöer även ur ett estetiskt perspektiv var för mig en
något oväntad aspekt. Man kan föreställa sig att många
viljor skulle leda till ett rörigt intryck, vilket alltså inte
skett. Förklaringen tror jag ligger i att det hela tiden har
funnits en fast ledningsstruktur som hållit processen i
ett fast grepp. Men är då demokrati en parameter som
står bakom alla estetiska värden? Jag vill här referera till
Finks resonemang som refereras i kapitel 3. I huvudsak
går det ut på att en värdering bara är giltig i sitt bestämda
jämförelseunivers, det vill säga sin unika sociala kontext.
Demokrati är verkligen en företeelse som är central i vår
kultur och borde därför vara giltig för en lång tid framö-
ver.
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modellens utfall
Syftet med fallstudien var att pröva om mo-
dellen fungerade för att beskriva estetiska
värden i stadsmiljöer. Efter att ha genom-
fört och summerat studierna anser jag att
detta har fallit ganska väl ut. Som framgått
vid upprepade tillfällen tidigare så går det
inte att definiera precis vad estetik är eller
vilka värden som berörs. Jag vill också an-
sluta mig till dem som anser att detta är nå-
got som man inte bör göra. Modellen är
därför också helt subjektiv och preciserar
inte heller exakt vilka estetiska värden som
finns i områdena. Men den fungerar däre-
mot för att beskriva att sådana värden fak-
tiskt finns i det studerade objektet. De fem
polerna är fullt möjliga att identifiera i de
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flesta tänkbara projekt. Är de relevanta som indikatorer
på estetiska värden så visualiseras också de estetiska vär-
dena i det studerade objektet. Efter att ha genomfört
fallstudien vill jag mena att polerna är relevanta i sam-
manhanget. De fungerar utmärkt för att sortera huvud-
delen av de intryck som jag har fått från mina besök.
Den pol som har gav störst problem var originalitet som
diskuterats tidigare. Trots svårigheten att behandla denna
faktor vill jag ändå mena att den är meningsfull i sam-
manhanget. En självständig utformning är en nödvän-
dighet för att objektet överhuvudtaget ska gå att urskilja
från mängden. Kanske hade det varit lättare att utvär-
dera modellen om studieområdena var mer extrema och
skiljde sig mer från varandra. Men jag vill mena att det
resultat som fallit ut faktiskt ökar trovärdigheten för
modellen. Hade modellen skapat mer extrema bilder hade
detta snarare pekat på att faktorerna inte är de optimala
för att beskriva området.

Modellen kommer alltid att vara en projektion av de åsik-
ter som personen som genomför inventeringen har. Den
måste vara subjektiv för att kunna beskriva estetiska vär-
den, som visats i kapitel 3. Detta blir på sätt och vis också
ett argument för att den fungerar. Hade den istället varit
uppbyggd av mätbara egenskaper hade den inte varit lika
trovärdig. En stor poäng är däremot att modellen visua-
liserar värdena på ett sätt som är skenbart mätbart sätt
genom den area som utritas. På detta vis kan de estetiska
subjektiva värdena få en större plats bland andra mer
tekniska kvalitetsaspekter i byggandet. Ytterligare en in-
tressant aspekt är de samband som modellen pekar ut
mellan olika egenskaper i bebyggelsen. Cornells tes om
att arkitektur är en estetisk organisering av en praktisk
verklighet förefaller att bevisas genom modellen. Mo-
dellen beskriver en ständig dialog mellan de subjektiva
estetiska värdena och de objektiva egenskaperna.Vänster: Skulpturerna i Navestad för blicken uppåt mot

himlen.
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svagheter i modellen
Det största problemet med modellen är att den inte för-
mår att fånga upp positiva och negativa aspekter av po-
lerna, i synnerhet originalitet. I exemplet Navestad var
området egentligen mer originellt tidigare, d.v.s. innan
ombyggnaden som startade 1998. Originaliteten som var
mer tydlig tidigare bidrog enligt min åsikt till att stigma-
tisera området som problemområde Hade själva plan-
formen varit mer lik andra områden med liknande so-
ciala sammansättning och köpkraft hade antagligen inte
just Navestad blivit så impopulärt. Denna negativa di-
mension av faktorn är något som spelar roll för hur ett
område uppfattas. I princip kan jag tänka mig att alla
poler kan fluktuera mellan positiva och negativa egen-
skaper. Modellen skulle kanske kunna vidareutvecklas
till en tredimensionell bild, men jag misstänker att den
så skulle bli alltför komplicerad för att använda.
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Ovan: Modellen har en svaghet i att den inte förmår
att fånga upp positiva och negativa aspekter. Om den
tvådimensionella utbredningen beskrivs längs x- och
y-axlarna är det möjligt att införa en tredje axel z för
att beskriva denna aspekt. Tyvärr blir modellen då
ganska svåranvänd och oöverskådlig.
Höger: Området Jakriborg i skånska Hjärup. Området
är en pastisch av en Hansastad. Området skulle få
höga värden  i modellen trots att det till stor del är en
kopia av något som redan finns.
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Ytterligare ett inbyggt problem i modellen är att den inte
förmår att fånga upp pastischer och plagiat. En sådan
kopia måste av naturliga skäl få extremt låga värden vad
det gäller originalitet. Men om området har höga värden
i de andra fyra polerna så medför totalbedömningen att
området beskriver en stor area i modellen och har
därför hög estetisk kvalitet. Ett exempel på detta är om-
rådet Jakriborg i Skåne som är en nybyggd Hansastad på
den skånska slätten. Vid en bedömning skulle modellen
sannolikt ge en bild som inte är helt olik Norra hamnen.
Här finns en rumslig variation, tydlig avsikt, goda
förutsättningar för interaktion och ett tekniskt högt
utförande. Ändå är området i mina ögon ytterst märk-
ligt. Problemet som jag ser det är att området är helt
enkelt på fel plats och i fel tid. Modellen i sig kan inte
fånga upp detta, men om vi återigen erinrar oss Finks
jämförelseunivers så kan vi förstå vad det är som är fel.
Den kulturella kontexten stämmer inte överrens med vad
vi ser. Detta leder in i ett ringargument som gör model-
len oduglig. Modellen fungerar i princip bara i det
jämförelseunivers som existerar här och nu, vilket de
facto Jakriborg gör. Men å andra sidan är Jakriborgs
mer eller mindre en kopia av något som skapades för
flera hundra år sedan på en annan plats. Men ändå är det
naturligtvis fullt möjligt att ha åsikter om hur det ser ut.
Jag tror att ett eventuellt ogillande av Jakriborg snarare
är en moralisk-kulturell värdering än en estetisk.
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slutord
Vad är estetik? Det var med denna frågeställning som
jag påbörjade detta arbete. Som det framkommit i denna
uppsats så är det en omöjlig fråga att besvara. Estetiska
kvaliteter är subjektiva värderingar som aldrig går att mäta
objektivt. Det måste alltid finnas en person bakom vär-
deringen. Slår man alltför kategoriskt fast vad som är
estetiskt eller inte finns det en moralism bakom detta
som inte har med estetiken som sådan att göra. Trots
detta så finns estetiska värden runt omkring oss i alla
fall. Jag har under arbetets gång funnit ett antal ledtrådar
som jag anser vara värda att särskilt fästa uppmärksam-
heten vid. Wittgensteins tanke om att se något ur evighet-
ens synvinkel tror jag är en viktig grundläggande inställ-
ning att ta med sig. Att lyfta blicken från de närmast
förestående skeendena och göra en ansats till ett lång-
siktigt perspektiv är viktigt. I den modell som utarbetats
tar denna tanke sitt uttryck genom en stor area, vilket jag
tror stämmer bra överens med verkligheten. De områ-
den som har haft en stor area förefaller ha fler allmängil-
tiga värden och därmed bättre rustade i det långsiktiga
perspektivet än de andra. Likaså vill jag understryka att
det är viktigt att kommunicera sin åsikt. Jag tror att det
ligger mycket i Wittgensteins resonemang om att värde-
ringarna först får sitt värde i kommunikationen mellan
individer.

Jag vill också lyfta fram att det åtminstone på pappret
finns ett ganska gott stöd i lagen för de estetiska vär-
dena. Tyvärr verkar utfallet än så länge vara ganska då-
ligt, men jag vill uppmana till att pröva vart gränsen fak-
tiskt går. Kanske är det vi planerare som inte varit till-
räckligt djärva för att verkligen använda detta stöd? Slut-
satsen från Arkitekturårets omröstning kan inte vara
någon annan än att det finns ett utbrett intresse i befolk-
ningen för estetiska frågor i den fysiska miljön. Tyvärr
har det framkommit både under Arkitekturåret och i
fallstudierna att det finns ett begreppsmässigt glapp
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mellan fack- och lekmän vad det gäller att uttrycka sig
om den fysiska miljön. Kunde man överbrygga detta
glapp hade vi sannolikt haft god potential för en estetisk
debatt i landet.

Ur ett planeringsperspektiv är det onekligen hoppingi-
vande att det faktum att en lång planeringsprocess för-
faller att ge ett positivt resultat rent estetiskt. Fallstudien
visar att de områden som tagit lång tid att projektera och
som har haft en stor mängd inblandade parter verkar
vara de som har bredast estetisk förankring.

Slutligen vill jag understryka att vi är fullt kapabla att
fälla trovärdiga omdömen, vi måste inte göra analyser
för att ha en åsikt. Själva tyckandet är en förutsättning
för att estetiska värderingar ska kunna finnas. Trots att
vi inte exakt kan definiera vad det är som gör något este-
tiskt tilltalande, måste vi ändå våga uttrycka vår åsikt.
Gör vi det så kommer också de estetiska värdena att dem-
askeras!

Henrik Storm

Karlskrona i maj 2004
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