
Linnéa Olofsson
Examensarbete 30 hp, magisterprogrammet i Fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola 2007

En diskussion om förhållningssätt till omgivningen.



 



1

Förord
Gösta Blücher har handlett mig under arbetets gång 
med bra synpunkter och intressanta samtal. Anders 
Thörnqvist har fungerat som biträdande handledare. 
Marie-Louise Öberg tillhandahöll kartmaterial från 
Stockholms Stad och Maria Tognolina opponerade vid 
mittseminariet. - Tack ska ni ha!

Linnéa Olofsson
Gubbängen 2007



2

SAMMANFATTNING
Examensarbetet är en belysning av det breda ämnet att anpassa eller avvika från omgivande karaktärer i 
ny bebyggelse. Kan kontraster förstärka varandra? Vad fi nns det att läsa om planerare och arkitekters olika 
synsätt? 

Jag började med Gillgren som skrivit en handbok om planering och byggande i miljöer med kulturhisto-
riska värden. Han vill se en tydlig helhet i nyplanerade miljöer. Nya byggnader får gärna använda form-
språk från kringliggande populär bebyggelse. Efter detta blev jag naturligtvis nyfi ken på vad Koolhaas 
menade med uttrycket ”ned med karaktären”. Han har skrivit ett (ironiskt) inlägg om utopin den generella 
staden som tillåter allt förutom historiska, oanvändbara inslag i den byggda miljön. Fler fl ygplatser och 
multinationella företag, tolkar jag. Tvilde & Ellefsen utarbetade den realistiska stadsanalysen, en visuell 
analysmetod som kan vara ett underlag för planering. Metoden för fram fakta om den bebyggda miljöns 
utseende, ur denna kunskap kan man sedan välja om man vill att staden ska fortsätta förändras eller inte. 
Utmärkt redskap som kan ge goda argument för att planera för något avvikande, tror jag! Frampton erbju-
der det synsätt som jag faller mest för: den (själv-) kritiska regionalismen. Han tillåter kontraster men på-
bjuder också en ytterligare dimension till mötet mellan olika byggnadsstilar. Om modern arkitektur lånar 
och omtolkar ett traditionellt formspråk utvecklas både modern som traditionell arkitektur, tycker jag. 

Den samtida svenska diskussionen bland planerare och 
arkitekter handlar mycket om rädslan för att göra ett 
lika stort misstag som miljonprogrammet om vi avvi-
ker för mycket från konventionell arkitektur. 

Stockholms byggnadsordning ingår i översiktsplanen 
och där fi nner jag stöd för att avvika från befi ntliga 
karaktärer. 

Med denna studie i åtanke tittar jag på samtida exem-
pel på kontraster/anpassning. Huset på bilden är ett 
ovanligt lyckat exempel på kritisk regionalism, tycker 
jag.

Förslaget är en egen form av kritisk regionalism. Efter 
en genomgång av Hammarbyhöjdens tillkomsthistoria 
beskriver jag vad jag uppfattar som karaktäristiskt i 
området. Denna beskrivning omtolkar jag sedan och 
använder de nya begreppen i gestaltningen av ny be-
byggelse i kvarteret Åstorp. 

De två områdena har helt olika förutsättningar. Ham-
marbyhöjden ligger på en höjd och har bevarad, kuperad naturmark mellan husen. Kvarteret Åstorp är 
platt och har i stort sett ingen vegetation eller naturmark alls. Naturen mellan husen blir istället skapad, 
med överdrivet många björkar i raka led på de gemensamma ytorna. De ljusa björkarna kontrasterar mot 
den mörka bebyggelsen i förslaget på motsvarande sätt som de mörka tallarna konstrasterar mot de ljusa 
husen i Hammarbyhöjden. 

I likhet med Hammarbyhöjden får kvarteret Åstorp en stram arkitektur, men med ett helt annat utseende, 
husen är mörka och har platta tak, vilket förstärker intrycket att Åstorp liggen nedanför Hammarbyhöjden. 

På så sätt försöker jag göra så att kontrasterna mellan områdena förstärker varandras karaktärer. Vilket jag 
ville undersöka i syftet. Leve karaktären!
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INLEDNING
BAKGRUND

Att anpassa ny bebyggelses utseende och struktur 
till omgivande byggd miljö är ofta en utgångs-
punkt i planering och arkitektur. 

När Stockholmsförorten Hammarbyhöjden förtäta-
des på 1980-talet anpassades de nya byggnaderna 
till de befi ntliga i färg, material och till viss del 
i volym. Den ursprungliga bebyggelsen i Ham-
marbyhöjden är ett resultat av 1930- och 40-ta-
lens ideal och behov och är idag en karaktäristisk 
(och därför värdefull) representant för denna era i 
svenskt bostadsbyggande och politisk verklighet. 
I den fysiska utvecklingen i Hammarbyhöjden 
är det önskvärt att karaktären av ett tidigt och 
konsekvent byggt smalhusområde i Stockholm 
inte förstörs. Att bygga vidare på samma struktur; 
volymen och husens fria placering med naturmark 
mellan byggnaderna et cetera, är sätt att respektera 
områdets karaktär. 

Syftet med en anpassning av utformningen till be-
fi ntlig bebyggelse är att få nytillskottet att smälta 
in i området så att ett enhetligt intryck behålls, 
trots att husen är byggda med ibland mer än ett 
halvt sekels mellanrum. Resultatet av en anpass-
ning är ofta ett enhetligt helhetsintryck, men i 
detaljerna syns det att husen inte är samtida. Jag 
anser att arkitektur som har som främsta mål att 
smälta in ofta är slätstruken, den säger inte mycket 
om den tid den kommer från, samtidigt som den 
inte har de kvaliteter som bebyggelsen den anpas-
sats till har. Jag tror att nya byggnader kan förhålla 
sig till och respektera det befi ntliga utan att okri-
tiskt härma kulör, formspråk och fönstertyper. 

SYFTE

Syftet med rapporten är att studera och diskutera 
olika planerare och arkitekters syn på anpassning 
eller avvikande från omgivande karaktärer. Jag 
ska även diskutera exempel där nya byggnader 
kontrasterar från omgivande bebyggelse. Med ut-
gångspunkt i min diskussion av dessa studier gör 
jag sedan ett planförslag i anslutning till Hammar-
byhöjden. 

FRÅGESTÄLLNING

· Vad säger teoretiker och planerare om anpass-
ning/kontraster?

· Finns det exempel på kontraster som samspelar 
på ett lyckat sätt. Där kontraster fungerar bättre än 
anpassning skulle ha gjort? 

· Jag undrar hur det skulle ha sett ut om komplet-
teringsbebyggelsen i Hammarbyhöjden avvek från 
den befi ntliga bebyggelsen. Skulle det kanske vara 
mer rättvist mot befi ntlig bebyggelse om den nya 
hade en helt annan karaktär? Och skulle de olika 
karaktärerna kunna förstärka varandra? Hur skulle 
ett sådant möte mellan 1930- och 40-talsfunktio-
nalism och en ny karaktär kunna gestaltas? 

DISPOSITION

Examensarbetet består av två delar. I första delen 
presenteras fyra planerare och teoretikers olika syn 
på anpassning till respektive avvikande från om-
givande karaktärer. Jag studerar även Stockholms 
översiktsplan och en del av den svenska diskus-
sionen. Med mina refl ektioner av litteraturstudien i 
åtanke presenterar jag exempel där ny bebyggelse 
kontrasterar till omgivningen på ett bra sätt.

Syftet med den andra delen är att utarbeta ett för-
slag där jag på ett eget sätt gestaltar ett möte mel-
lan två olika karaktärer. 

METOD

Till grund för den teoretiska delen ligger littera-
turstudier. För att hitta bra exempel har jag foto-
graferat relativt nya byggnader som kontrasterar 
mot omgivningen. Inför förslaget i del två har 
jag inventerat förslagsområdet samt studerat pla-
ner och litteratur i området. För en förståelse av 
förslagsområdet har jag tillämpat Kevin Lynchs 
analysmetod som beskrivs i boken ”The Image of 
the City”. 
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LITTERATUR-
STUDIER 
& EXEMPEL
För att få en mångsidig bild av diskussionen 
om förhållanden till kontexten har jag studerat 
vitt skild litteratur. Författarna har haft olika 
syften men gemensamt är att de på ett eller 
annat sätt avslöjar ett förhållningssätt till 
omgivningen. Jag har läst Gillgrens skrift om 
planering i kulturmiljöer, studerat Tvilde & 
Ellefsens modell för realistisk stadsanalys och 
läst Koolhaas essä om den generella staden 
samt Framptons presentation av kritisk regio-
nalism. Kapitlet innehåller även en samman-
fattning av en svensk diskussion i ämnet och en 
studie av Stockholms Stads gällande översikts-
plan. Slutligen diskuteras anpassning/kontras-
ter utifrån fyra exempel.

PROJEKTETS AVGRÄNSNING

Jag har endast studerat några av alla de inlägg 
som fi nns i diskussionen om anpassning till om-
givningen. Exemplen är valda för att representera 
skilda synsätt. 

Förslaget i del tre ska ses som ett principiellt ex-
empel på ett tillägg med avvikande arkitektur i 
en karaktärsstark miljö. Planförslaget innehåller 
endast bostäder för att göra det mer jämförbart 
med Hammarbyhöjdens bostadsbebyggelse. Jäm-
förelserna i projektkapitlet görs endast med Ham-
marbyhöjden.
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HANS GILLGREN:
”PLANERING OCH BYGGANDE I 
KULTURMILJÖER”

I boken ”Planering och byggande i kulturmil-
jöer” presenterar Hans Gillgren en modell för 
planering och byggande utifrån kulturmiljöns 
resurser. För författaren är kulturmiljön och 
ett bevarande av stadskaraktärer centralt. Han 
menar att en miljö där kulturmiljöer och ka-
raktärer är väl bevarade är viktigt för att fram-
häva ortens identitet och kan vara en resurs i 
orters ekonomiska tillväxt genom att locka till 
sig människor och företag. 

Utvecklande bevaring
Gillgren ser en allt mer snabbt föränderlig eko-
nomi och menar att i den verkligheten kan möjlig-
heten att erbjuda kreativa entreprenörsmiljöer vara 
avgörande för en orts överlevnad. Gillgren menar 
att en väl bevarad kulturhistoria ska ses som en 
resurs som kan bidra till ortens konkurrenskraft. 
Han menar att en orts identitet till stor del utgörs 
av dess historia, om vilken karaktärsfulla kultur-
miljöer har förmågan att berätta. En kulturmiljö 
defi nierar han som ”hela den omgivning vi män-
niskor skapat genom att omvandla naturen genom 
odling och bebyggande. (…) den består också 
av de människor som levat och lever i den, deras 
historia, försörjning, traditioner och levnadssätt.” 
(Gillgren 2000, s. 8) 

Författaren vill med boken påverka dagens sam-
hällsplanerare så att de ser kulturmiljön som en 
resurs och inte ett hinder för utveckling och menar 
att förändringar i en stad skall sättas i relation 
till ortens historiskt framvuxna helhet. Gillgren 
har utvecklat en metod som sätter den fysiska 
utvecklingen i relation till den karaktär orten vill 
uppnå utifrån kulturmiljöns resurser. Metoden går 
ut på att först måla upp en bild av vad man vill 
uppnå, att defi niera den helhet – karaktär – man 
vill skapa och sedan jobba med dellösningar som 
blir komponenter till helheten. Här blir de enskilda 
byggprojekten inte ett värde i sig själva utan får ett 
värde i relation till helheten. Man ställer sig frågan 
”vilken slags stadsmiljö vill vi ha?” och bestäm-
mer sedan gatans utformning. (Gillgren 2000, s. 
12)

Helheten
Det är viktigt att ha en väl defi nierad bild av 
helhet/mål, sedan kan åtgärderna värderas olika 
beroende på vilket mål man defi nierat. Gillgren 
exemplifi erar med trafi ksituationer med köer och 
trängsel, dessa problem kan ha olika lösningar 
beroende på om man vill skapa en stad med god 
tillgänglighet för bilar eller om man istället vill 
satsa på framkomlighet för fotgängare. Om målet 
för helheten är odefi nierad kan det vara svårt att 
rättfärdiga de olika åtgärderna. Gillgren skriver:

Innan man börjar bygga ut staden för att det be-
hövs mer bostäder och kommersiella lokaler stäl-
ler man sig frågan: Vad vill vi skapa för kultur-
miljö och vilken stadsmiljö uttrycker detta bäst? 
Hur ska det nya bygga vidare på det vi redan har? 
Hur ska der fungera ihop med det gamla? (…) 
Kort sagt: Hur ska helheten se ut? (Gillgren 2000, 
s. 12)

Begreppet ”helhet” innefattade under epoken för 
förortsbyggandet allt från infrastruktur till husty-
per inom ett avgränsat område. Men en helhetssyn 
kan istället bygga på de karaktärsskapande dragen 
i en stadsmiljö. En stads karaktär består enligt 
Gillgren av nedanstående komponenter.

Tillkomsthistorien. Stadens ekonomiska historia 
och vilka ideal som avgjorde den fysiska utform-
ningen. De historiska drag man kan se i staden 
idag.

Kommunikationsstruktur. Gatu- och vägsys-
temen och den inbördes hierarkin huvudgator, 
sekundära gator, platser, mötespunkter samt kol-
lektivtrafi k.

Innehållet i staden och dess lokalisering i förhål-
lande till varandra. Uppdelningen eller interaktio-
nen mellan olika funktioner som bostäder, verk-
samheter, arbetsplatser.

Bebyggelsekaraktärer. Bebyggelsen och de 
allmänna platsernas struktur, täthet, ålder, skala, 
rumslighet, material och utformning.

Metoden
Gillgren har utvecklat en metod i fyra steg för pla-
nering med utgångspunkt i kulturmiljön. Metoden 
presenteras i boken och jag ska kort återge princi-
perna för metoden. 
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1. Karaktärsbeskrivning
Staden delas in i områden på basis av den his-
toriska framväxten. Områdenas mest karaktärs-
skapande komponenter beskrivs var för sig. För 
att beskriva en stadskaraktär är det nödvändigt att 
känna till historien och den samhällssituation som 
låg bakom stadens utveckling i olika skeden och 
vad bebyggelsen representerar för olika synsätt på 
formandet av staden. (Gillgren 2000, s. 24)

2. Defi nition av önskad helhet
Det är viktigt att skapa sig en bild av helheten. Om 
staden växer utan att följa en bild av en helhet blir 
det för brokigt och man når inte den stadskaraktär 
man vill ha. Städer och orter behöver ta tillvara 
på och utveckla sina särdrag, känna till och möta 
människors behov, profi lera sig gentemot andra 
och marknadsföra sin stad eller ort. (Gillgren 
2000, s. 16)

Den önskade helheten ser förstås olika ut beroende 
på vad målet för förändringen är. Det kan vara att 
stärka ortens konkurrenskraft i förhållande till an-
dra orter, och då gäller det att framhålla och ut-
nyttja de förutsättningar orten redan har och skapa 
en attraktiv miljö för den målgrupp man har. Den 
framtida karaktären ser Gillgren som en förening 
av den nuvarande karaktären, människors behov 
av attraktiv livsmiljö samt stadens roll i omvärl-
den. 

Stadens nuvarande karaktär är den mest stabila 
och därför viktigaste delen i defi nierandet av 
den önskade helheten. Människors önskemål för 
livsmiljön och omvärlden kan däremot förändras 
betydligt snabbare. Det är nödvändigt att göra en 
viss framtidsanalys och väga in både dagens be-
hov och de man kan förvänta sig i framtiden.

Genom en omvärldsanalys får man en medve-
tenhet om vilken roll orten spelar i omgivningen, 
vilka särdrag och vilka likheter orten har gentemot 
andra. Man får även veta vad man är bra på och 
vad man behöver bli bättre på. En kartläggning 
kan göras av vilka orter som är potentiella konkur-
renter samt deras för- respektive nackdelar. 

Genom en sammanvägning av resultatet från 
karaktärsstudien, bilden av de framtida behoven 
(ur framtidsstudien) samt konkurrenssituationen 
(ur omvärldsanalysen) defi nieras den framtida 
karaktären. Defi nitionen ska locka fl era grupper 
men särskilt den grupp man vill locka. Den bör 
särskilja sig från något sätt från andra potentiellt 
konkurrerande orter. Den ska vara konkret och lätt 
att förmedla och förstå. Invånare kan engageras 
och de enskilda ansträngningarna ska samordnas i 
form av ett tydligt ledarskap. Resultatet kan bli en 
slagkraftig slogan med en utförlig beskrivning.

3. Analys av kvaliteter och brister
Detta moment handlar om att jämföra den nuva-
rande helheten eller karaktären med den efter-
strävansvärda och att analysera vilka egenskaper 
som är kvaliteter och vad det fi nns för brister som 
måste åtgärdas för att nå målet. 

4. Utformning av dellösningar
Defi niering av riktlinjer och bestämmelser för att 
värna kvaliteter och åtgärdar brister. 

Analys av handlingsalternativ
Gillgren rekommenderar att skissa på olika åt-
gärdsalternativ som täcker hela skalan från ett 
nollalternativ (ingen förändring) till en total för-
ändring av stadskaraktären. 
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Genom att kontinuerligt jämföra de olika alter-
nativen med önskad helhet riskerar man inte att 
en del dellösningar verkar i fel riktning. Gillgren 
poängterar vikten av att defi niera gränsen där den 
nuvarande karaktären övergår i en ny. Han skriver:

En kulturmiljömedveten planering tenderar natur-
ligt nog att prioritera läsningar inom området BS, 
befi ntlig stadskaraktär, men det utesluter inte att 
man kan välja att medvetet förändra stadskarak-
tären i en del av staden för att stärka hela stadens 
karaktär. Ett sådant exempel skulle kunna vara att 
man väljer att riva ett centralt beläget parkerings-
hus eller ett helt kvarter med centrumbebyggelse 
från 1960-talet för att kunna återskapa en bebyg-
gelse som bättre stämmer med övriga stadens ka-
raktär. (Gillgren 2000, s. 22)

Åtgärdsalternativen sorteras i tre kategorier enligt 
tabellen ovan. I den ena kategorin som syftar till 
åtgärder strävar man efter att bevara den befi nt-
liga stadskaraktären. I den andra kategorin ställs 
åtgärder som syftar till att skapa en ny karaktär, 
med eller utan historiska kopplingar. En stadska-
raktär med historiska kopplingar kan innebära att 
den nya karaktären tar upp typiska drag för staden 
eller innebär en förlängning av en angränsande 
stadsdels karaktär. Den sista kategorin innebär 
att utformningen av ny stadskaraktär utgår från 
andra värden än en koppling till stadens karaktär 
och historia. Det kan vara importerade eller lokalt 
nyskapande idéer om hur framtidens stad ska se 
ut och fungera, som skiljer sig radikalt från den 
äldre staden. Gillgren påvisar Hötorgscity som 
ett tydligt exempel på detta. De olika alternativen 
man har för åtgärder sorteras in i kategorierna och 
jämförs med den eftersträvansvärda helheten för 
att åskådliggöra de olika alternativens inverkan 
och riktning. 

En historisk medvetenhet
Gillgren poängterar vikten av att känna till en 
stads historia och den samhällssituation som legat 
bakom stadens utveckling för att förstå dess ka-
raktär. Han rekommenderar att kulturmiljövårdare 
deltar i samarbete med kommunens planerare i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen. Planerare bör 
tillsammans med en kulturmiljövårdare gå igenom 
stadsbyggnadshistorien och eventuella kulturmil-
jöprogram. En kulturmiljövårdare kan även delta 
i en diskussion med planerare om hur mindre be-
varandevärd bebyggelse kan hanteras för att bibe-
hålla, återställa eller förändras på olika sätt. 

Diskussion 
Kulturmiljön består inte bara av förhistoriska 
lämningar, bebyggelse och andra anläggningar 
som människan skapat, den består också av de 
människor som levat och lever i den, deras histo-
ria, försörjning, traditioner och levnadssätt. (Gill-
gren 2000, s. 8)

Detta håller jag med om, men jag tycker inte att 
synsättet framgår i Gillgrens text. Kulturen och 
människors behov förändras ständigt, men i staden 
bor människor i fl era hundra år. Alla tiders ideal 
och behov borde få återspeglas i den fysiska mil-

Hötorgscity, exempel på NSO - ny stadskaraktär obe-
roende av historisk koppling.

S:t Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm, ex-
empel på alternativ BSF, förändring inom ramen för 
befi ntlig karaktär.
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jön. Tveksamt om detta kan förverkligas med en 
allt för tydligt defi nierad bild av helheten. Det är 
svårt att idag avgöra vad vi kommer att uppskatta 
i framtiden. Jag tror på samma sätt att det är omöj-
ligt att skapa en karaktär, så länge karaktären inte 
accepterar variation. 

Jag tycker generellt att Gillgren lägger in egna 
värderingar i sin text. Han vill reparera fysiska 
”misstag” genom att återskapa det som var på 
platsen innan. Det framgår att han inte tycker om 
byggnaderna som kom i och med centrumförnyel-
serna på 1960-talet. Jag tror dock att den generella 
uppfattningen om sådana byggnader sakta föränd-
ras och att de uppskattas mer och mer. För många 
av oss har de funnits i hela livet! 

Liksom Gillgren tycker jag att det fi nns en poäng 
i att visa upp en stads historiska lager. Värdet i 
det anser jag ligger i att visa upp en ärlig bild av 
stadens framväxt. Den bebyggelse som dominerar 
centrum i många svenska städer, är en karaktäris-
tisk lämning från en progressiv tid i landets histo-
ria. 

Att bevara är att förändra!
Jag undrar: är det ens möjligt att bevara en karak-
tär? Då kulturen skiftar, förändras även miljön. Jag 
tror att kulturmiljöer som används per defi nition 
inte kan bevaras. En karaktäristisk kulturmiljö 
skapas utifrån behov och ideal i samtiden. När an-
vändning av byggnader förändras fungerar husen 
som kulisser. Inget fel i detta, men då måste mo-
dern arkitektur accepteras som granne. Att bevara 
en kulturmiljö är en paradox. 
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TVILDE & ELLEFSEN:
REALISTISK STADSANALYS

I boken ”realistisk byanalyse” presenterar Dag 
Tvilde och Karl Otto Ellefsen den realistiska 
stadsanalysen. Analysmetoden fokuserar på 
transformationsprocesser, det vill säga för-
ändringar i staden över tid. Analysmodellen 
betonar historien och kulturhistorien och dess 
betydelser för stadens utveckling. Då föränd-
ringar alltid ägt rum och kan sägas tillhöra 
kulturhistorien kan modellen ses som ett stöd 
för en fortsatt transformation av staden.

Arkitektursyn
Analysmetoden syftar till att förstå staden och 
dess struktur; dess arkitekturs inre sammanhang, 
hur den har utvecklats över tid. Tvilde och El-
lefsen menar att staden som fysiskt fenomen är 
uttryck för den mänskliga kulturen. Kulturen har 
utvecklat bestämda mönster och fysiska ordnings-
principer som stadens struktur och arkitektur föl-
jer. De anser att planering ska söka kontinuitet i 
utvecklingen och förhåller sig därför analytiskt till 
utvecklingen och söker de logiska sammanhangen. 

Staden ses som ett resultat av olika krafter som 
inverkat under historien, en historisk produkt. De 
enskilda fysiska objekten fungerar som pusselbitar 
i stadens historia. Det är alltså i historien man kan 
fi nna kunskap om stadens arkitektur och inten-
tioner och kulturella mening. De olika delarna är 
kulturella meningsbärare. (Ellefsen/Tvilde 1991, 
s. 8)

Viktiga begrepp
Den realistiska stadsanalysen använder sig av sju 
begrepp för att klassifi cera de olika fragmenten i 
stadens arkitektur och visa på de fysiska föränd-
ringarna; transformationerna. 

Primära element
De faktorer som verkat som katalysatorer för 
stadens utveckling och som gör att staden ser 
ut som den gör idag. Kännetecknas av att de är 
permanenta och påverkar stadens arkitektur och 
struktur. De kan vara naturgivna förhållanden som 
topografi , ägandeförhållanden, kommunikationer 
eller viktiga händelser som stadsbränder eller reg-
leringsplaner.

Bebyggelsestruktur
Beskriver de ordningsprinciper som bebyggelsen 
är ordnad efter. Geometriska principer som visar 
funktionella eller kulturella villkor. 

Topologi
Stadens rumsliga sammanhang som gator, torg och 
platser. Det fi nns även ett samband mellan bebyg-
gelsestrukturen och de rumsliga sammanhangen. 

Bebyggelsemönster 
Inom en huvudstruktur, till exempel kvartersstruk-
tur, kan bebyggelsen ordnas enligt olika principer. 
Betecknar dels hur enskilda tomter är bebyggda, 
men även på en högre nivå hur ett kvarter är be-
byggt. Betecknar även tomtindelning och byggna-
ders förhållande till varandra och gatan. 

Typologi 
Uttrycker byggnadens princip. Den är påverkad av 
arkitekturtraditionen samt av kulturella och sociala 
förhållanden. 

Morfologi
Läran om formutveckling, betecknar i analysen 
variationer i byggnadernas uttryck. 

Ikonografi ska spår
Meningsbärande symboler av social eller kulturell 
karaktär som syns som fysiska tecken i stadens 
arkitektur. 

Metoden
Huvudsyftet med analysen är att ge ett bra un-
derlag för den fortsatta fysiska utvecklingen av 
staden ur en arkitektonisk, strukturell och plan-
mässig synvinkel. Grundläggande för förståelsen 
av stadens karaktär och särdrag är en förståelse 
av de processer som skapat den. Den är inte i sig 
själv en värdering av arkitekturen som god eller 
mindre god utan söker beskriva stadens arkitektur 
med mått som kan prövas efteråt. Syftet med detta 
är att analysen ska ge en dokumentation som ska 
ligga till grund för en diskussion av nya projekt. 
Att metoden är realistisk innebär att den försöker 
beskriva de faktiska omgivningarna som de objek-
tivt framstår och fånga de typiska och grundläg-
gande ordningsprinciperna bakom stadens form. 
Målet är att förstå dagens stad och hitta de primära 
element som lett till att staden ser ut som den gör 
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idag. Stadens historiska utveckling jämförs med 
hur den ser ut idag. 
Analysen går kortfattat till på följande sätt: 

1. Dokumentation
Analysmetoden börjar med en omfattande fak-
tainsamling, en dokumentation av staden som 
tar sin utgångspunkt i bebyggelsens utveckling. 
Beskrivningen skall vara realistisk, det vill säga 
den ska beskriva omgivningen så som det framstår 
objektivt mätbart och kontrollerbart för att i vär-
deringen av en ny plan fungera som en objektiv 
grund. Analysen ska uppmärksamma det mest 
typiska – bortse från det oväsentliga – och iden-
tifi era arkitekturens grundläggande principer för 
utformningen. 

Historiska kartor studeras, ofta lager-på-lager för 
att tydliggöra utvecklingen. Målet är att hitta de 
primära element som lett fram till nuvarande form.

2. Stadens överordnade strukturella ele-
ment
Analysen av stadens transformationer utgår från 
dokumentationen. De primära elementen abstra-
heras ur de historiska planerna. Resultaten av 
förändringarna, dagens form, och förändringarna i 
sig är kulturbärare. Förändringarna kan knytas till 
ett kulturellt mönster som beskriver kontinuiteten 
och är vägledande för framtida planer. De primära 
elementen kategoriseras utifrån vilken typ av kraft 
det rör sig om: topografi , ägoförhållanden, kom-
munikationsstråk, viktiga händelser (som bränder) 
eller styrande planer. 

De primära elementen står inte nödvändigtvis i 
inbördes förhållande till varandra och staden har 
alltså inget enhetligt sammanhang utan är en sam-
mansättning av olika delar som har sina egna ka-
raktärer. Å ena sidan är bebyggelsen avhängig av 
vad den ska förhålla sig till i den fysiska eller kul-
turella omgivningen. Å andra sidan beror den på 
de historiska kontexter den har utvecklats i, något 
som inte behöver vara helt uppenbart vid en första 
anblick. (Ellefsen/Tvilde 1991, s. 12)

3. Stadens bebyggelsestruktur
Söker stadens fysiska organisationsprinciper. Be-
byggelsestrukturen kan vara resultat av enstaka 
byggnader som orienterats slumpmässigt längs en 
gata. Bebyggelsestrukturen kan även följa vissa 
regler och principer, till exempel styrande planer. 

Principerna syns i stadens rumsliga bild, ibland 
fragmentariskt, och beskriver bebyggelsens förhål-
lande till helheten. 

4. Avgränsning av homogena områden 
I det sista steget delas staden in i olika områden 
med strukturell, typologisk och morfologisk ho-
mogenitet och som kan studeras oberoende av 
varandra – områden med olika karaktärer. Fysiskt 
kännetecknas det av att de sammanfaller i tidpunkt 
för byggnation, organisatoriskt och socialt. 

Jämförelser och värdering
De fyra stegen utgör ett underlag som nya planer 
kan diskuteras i förhållande till. Analysen gör det 
också möjligt att dela in nya projekt i kategorier 
efter hur de vill förhålla sig till stadens form och 
i vilken grad de strukturellt vill påverka sin om-
givning. Tvilde och Ellefsen delar in projekt i tre 
nivåer beroende på hur de förhåller sig till sin om-
givning:

· Regularistiska projekt är omfattande och ver-
kar i sig själva strukturerande på sin omgivning, 
antingen inom eller genom fl era områden. De ger 
djupgående förändringar och utgör kärnan för en 
urban transformation.

· Kontextuella projekt är avsedda att utformas 
inom ett homogent område med en entydig kon-
text. Projektet refererar till kontexten. Mönstret i 
området kan följas eller avvikas från, men det nya 
projektet diskuteras ändå utifrån omgivningen. Ett 
projekt som bryter mot omgivningen innebär en 
lokal transformation.

·Projekt i amorfa zoner är sådana som utvecklas 
där olika strukturer möts och där det inte fi nns en 
klar logik att utgå från. Projektet måste ta ställning 
till och strukturera förändringsprocessen. Antingen 
knyter den samman de omgivande strukturmönst-
ren eller skapar den en stark egenstruktur i områ-
det. 
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Diskussion 
Metoden är en analysmetod vilken objektivt ska 
beskriva en miljö. Den är följaktligen inte nor-
mativ, vilket jag tycker är bra. Jag tror inte att 
hjälpmedel/metoder som lägger in värderingar är 
särskilt användbara en längre tid. Det fi nns inget 
rätt och fel, och jag tror inte heller att vi VILL ha 
en defi nition av de begreppen.  

Författarna poängterar, liksom Gillgren, vikten 
av att känna till stadens (tillkomst-) historia. Jag 
tror också att detta är viktigt. Med en historisk 
kännedom får man en bredare grund att referera 
nya projekt till, vare sig man väljer att kontrastera 
eller anpassa. Som ett exempel menar jag att om 
man känner till intentionerna som fanns när ett 
bostadsområde kom till, kan man vid en förtätning 
tillämpa samma intentioner, men genomföra dem 
med moderna/andra lösningar. 

När projekten delas in i olika kategorier bör man 
även motivera varför det nya projektet förhåller 
sig på ett visst sätt till omgivningen. Jag tror att 
det kan bidra till en hög kvalitet och medvetenhet i 
mötet mellan olika områden. 
 
Tvilde och Ellefsen menar att man ska bygga vi-
dare på kulturhistorien och låta staden fortsätta 
genomgå transformationer. Det håller jag med om. 
Jag tror att metoden kan lyfta fram kunskap som 
håller som argument FÖR förändring och utveck-
ling i den bebyggda miljön. 
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REM KOOLHAAS:
”DEN GENERELLA STADEN”

Koolhaas essä om den generella staden är ett 
(ironiskt) inlägg i debatten om förankring i 
historia och lokala kontexter samt kritik mot 
det postmoderna byggandet där idén om an-
passning varit central. Texten presenteras i es-
säsamlingen Arkitekturteorier från 1999.

Ned med karaktären!
Ett raderande av identitet ses ofta som en förlust, 
men Koolhaas ställer frågorna: ”vilka är nackde-
larna med identitet?” och ”vad är fördelarna med 
blankhet?”. Vi lever i en tid när allting utvecklas 
allt fortare och stadens invånare är allt mer rörliga 
och har behov av en stad – en struktur – som är 
fl exibel och följer våra behov. En historisk förank-
ring och upprätthållande av en identitet begränsar 
möjligheterna för staden att vara just dynamisk. 
Anpassning till identiteten blir en fälla. Han skri-
ver: ”ju starkare identiteten är, desto mer spärrar 
den in, desto mer motstår den expansion, tolkning, 
förnyelse, motsättningar”. (Koolhaas, Arkitektur-
teorier 1999, s. 218) 

Hypotetiskt tänker han sig att homogenisering var 
en medveten process och att vi då skulle bevittna 
en global befrielserörelse med devisen ”ned med 
karaktären!” som motto. Resultatet kallar han 
”det generella”. Här börjar defi nitionen av den 
generella staden. Den generella staden, menar 
Koolhaas, är en refl ektion enbart över nuvarande 
behov och möjligheter. Den har ingen betungande 
historia och är tillräckligt stor eller liten för alla. 
Den expanderar efter behov eller självförstörs och 
återuppstår om den blir för gammal. Den är alltså 
helt fl exibel efter behov, och ”likt en Hollywood-
studio kan de producera en ny identitet varje mån-
dagsmorgon”. (Koolhaas, Arkitekturteorier 1999, 
s. 220)

Historien är någon annanstans
Den generella staden, den globala, består av hela 
världen och utvecklas osentimentalt framåt. Den 
är pragmatiskt med framtiden som sitt enda mål. 
Om historiens närvaro skriver Koolhaas:

Sörjandet av historiens frånvaro är en tröttsam 
refl ex. Det uttrycker en outtalad konsensus att his-
toriens närvaro är något önskvärt. Men vem säger 

det? En stad är ett plan som är befolkat av män-
niskor och processer på det mest effektiva sättet, 
och i de fl esta fall försämrar historiens närvaro 
endast dess funktion. (Koolhaas, Arkitekturteorier 
1999, s. 238 f.)

Den generella staden har inga lager av historia. 
Koolhaas liknar den vid ett utkast som aldrig blivit 
genomarbetat, som har övergivits innan det har 
utvecklats. Inte likt gamla städer som alltid/länge 
legat och utvecklats/förändrats på samma plats 
och där arkeologer kan fi nna lager av tidigare/his-
toriska liv. Alla generella städer har sitt ursprung 
i tabula rasa och om det fanns något där innan har 
de ersatt det. Och har den generella staden histo-
riska lager fi nns de i så fall någon annanstans. 

För mycket tyngd på centrum 
Koolhaas riktar kritik mot den tyngd som läggs 
vid centrum, fokuseringen på en punkt. När 
centrum expanderar och påverkas av allt fl er in-
fl uenser försvagas kärnans styrka och auktoritet 
varpå avståndet mellan centrum och periferi ökar. 
I fokuseringen på centrum får periferin sitt värde 
endast som ett bekräftande av centrum. Vid en 
liknelse av centrum som modern och periferin som 
dess avkomma skriver han:

begreppsligt föräldralös blir periferin allt sämre 
på grund av att modern fortfarande lever, stjäl 
föreställningen och betonar avkommans otillräck-
lighet. (Koolhaas, Arkitekturteorier 1999, s. 218)

Det utmattade centrumet ser inte längre perife-
rin som sin kritiska massa och går mot sin egen 
implosion då det blir för litet för att klara av sina 
åtaganden och kan inte längre ses som ett riktigt 
centrum utan en uppblåst hägring. Illusionen om 
dess närvaro berövar ändå resten av staden sin 
legitimitet. 

Han gör här en liknelse vid New York: ”Manhat-
tan nedvärderar dem som behöver infrastruktur för 
att nå staden, genom att kalla dem ‘bro-och-tun-
nelfolket’ och låta dem betala för det”. Detta syn-
sätt gör oss enligt Koolhaas till ett stumt kollektiv 
i exil från centrum.

En fokusering på centrumet blir samtidigt till en 
paradox, menar Koolhaas. Centrum som roten för 
allt värde och mening måste hela tiden modernise-
ras, samtidigt som den är den äldsta platsen. Den 
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mest dynamiska, samtidigt som den är ursprunget. 
Som exempel tar han Zürich, som nu expanderar 
inåt mot jordens centrum. Där de nya lagren av 
modernitet konstrueras under centrum, utan syn-
liga exempel på de behov samtiden ställer på ett 
fungerande centrum. Genom detta upprätthållande 
av historien töms staden på sin autencitet. 

Gatan är död!

Gatan är död, upplyser Koolhaas, och kritiserar de 
försök vi gör för att återuppliva den med offentlig 
konst och omvandling till gågator. Där specifi ka 
städer diskuterar arkitekters och planerares miss-
tag (segregering och trafi kseparering) njuter den 
generella staden av sina uppfi nningar. Den överger 
det som inte fungerar och accepterar vad som än 
kommer att gro istället. Gatan är redan död och 
idén om den är övergiven. 

”Den generella staden är vad som fi nns kvar efter 
att stora delar av det urbana livet har fl yttats till 
cyberspace” (Koolhaas, Arkitekturteorier 1999, s. 
221). Stadens huvudattraktion är dess normlöshet. 
Han skriver:

Den generella staden har uppnått stillhet genom 
att evakuera den offentliga sfären, som i en brand-
övning. Staden yta innehåller nu endast nödvän-
diga företeelser, framför allt bilen; motorvägar är 
en överlägsen version av boulevarder och torg, 
och de tar allt större plats i anspråk; deras design, 
som syftar till en automatisk effektivitet, är faktiskt 
överraskande sensuell, en nyttoinriktas förevänd-
ning som träder in i det släta rummets domän. 
(Koolhaas, Arkitekturteorier 1999, s. 221 f.)

Flygplatsstaden
Från att ha varit den ultimata neutraliteten i städer 
som vi känner dem idag, är fl ygplatsen i den ge-
nerella staden de mest karaktäristiska elementen i 
den generella staden. Flygplatserna är en koncen-
tration av det mest lokala och det mest globala; 
här kan man hitta saker som man inte ens kan 
fi nna i staden (globalt), samtidigt som man kan 
fi nna saker här som man inte kan fi nna någon an-
nan stans (lokalt). 

Flygplatsen är autonom och utrustas med allt fl er 
faciliteter som inte har att göra med resande. Att 
vara i transit håller på att bli ett universellt till-
stånd, fl ygplatsens population innehåller miljon-
tals människor. En fl ygplats som har allt fungerar 

som ett kvarter i den generella staden, ibland till 
och med som dess centrum. 

Den generella staden är grundad av människor 
i transit, i rörelse och har därför ingen substans. 
Flygplatsen är infrastruktur och stad. Människor 
på väg någonstans som liksom av en händelse 
etablerar en bosättning. Så föds den generella sta-
den. Utan tanke på framtiden och utan behov att 
manifestera platsens lokala traditioner. (Koolhaas, 
Arkitekturteorier 1999, s. 224)

Planeringen är också död
En stad som anpassas till dagens (eller de väntade 
framtida) behov skulle se ut så här: 

I en tid när arbete hemifrån blir allt vanligare 
ställs nya krav på bostaden. Gamla kontorslokaler 
omvandlas till bostäder stora nog att användas 
som kontor och möteslokaler. Shopping fi nns 
överallt. Att shoppa är det enda vi gör. Hotellen 
är vanligaste byggnadskroppen då hotell är den 
mest generella boendeformen. Hotell strävar efter 
fullständiga faciliteter. Här fi nns även shopping. 
Och blir med sina nästan fullständiga faciliteter 
det närmaste vi kommer urban existens. Staden 
ligger i ett stabilt, behagligt klimat. Människorna 
är vackrare, mindre fi entliga och är mindre oroliga 
för arbete (Koolhaas, Arkitekturteorier 1999, s. 
238). Infrastrukturens utbyggnad är inte längre en 
lösning på problem utan fl era lösningar existerar 
bredvid varandra, ja, de faktiskt tävlar med varan-
dra och exploateras och expanderar främst för att 
bräcka och ta död på varandra. 

Den generella staden innebär planeringens död, 
skriver Koolhaas. Helt enkelt för att planeringen 
inte spelar någon roll. Byggnader och nätverk fro-
das eller förgås, folkmängder varierar, infrastruk-
turen blir otillräcklig eller förstörs och ekonomin 
är rörlig. Allt detta sker i allt snabbare tempo och 
i denna dynamiska verklighet står planering för 
något allt för statiskt.
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Diskussion
Koolhaas bild av den generella staden tycker jag 
är ett skräckexempel på hur staden kan bli om vi 
okritiskt släpper fram gallerior och externa shop-
pingcenter och bara köper mat från McDonald´s 
och kaffe från Starbuck´s. Jag tänker mig att det 
i den generella staden inte fi nns några offentliga 
rum där olika människor möts, för alla är online 
i sina hotelliknande lägenheter och har valt sina 
egna städer i Sim City. Det som gör staden mänsk-
lig är att människor lever sina liv där, de är inte 
bara där för att shoppa. 

Samtidigt är den generella staden väldigt till-
låtande. Inga människor skulle stängas ute från 
den, alla som använder den skulle vara välkomna 
att göra vad de vill av den. Om människor vill 
manifestera sig själva i staden ska de ha möjlighet 
att göra det. Kanske är den inte segregerad som 
många städer är idag. Så kanske skulle den gene-
rella staden vara intressant ändå. Kanske skulle 
till och med historiska referenser och pastischer 
tillåtas? 

Texten lockar till tankar om vad vi egentligen vill 
ha av en stad. Jag skulle defi nitivt sakna äldre mil-
jöer och byggnader. I mötet mellan gammalt och 
nytt fi nns något spännande, det mötet skulle förlo-
ras om allting bara speglade samtidens livsstil.   

Med Koolhaas ”den generella staden” i åtanke kan 
man fundera på hansastaden på den skånska slätt-
ten, Jakriborg. Den har klart historiska referenser, 
men de kommer inte från platsen utan från en tysk 
hansastad. På så sätt förhåller den sig inte på något 
sätt till den lokala identiteten, men med klara refe-
renser till en annan. Vad representerar det? 

Texten leder till en fråga om äkthet. Vad är det 
autentiska? Är det en stad som ser ut som den 
gjorde när den byggdes, eller är det en stad som 
ser ut som när vi använder den och anpassar den 
till dagens behov? 

Vad är det här?
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KENNETH FRAMPTON:
”MOT EN KRITISK REGIONALISM: 
sex punkter för en motståndets 
arkitektur” 

I samma essäsamling som Koolhaas presente-
rade den generella staden – Arkitekturteorier 
– lyfter Kenneth Frampton fram det han kall-
lar den kritiska regionalismen. Den är ett sätt 
att blicka framåt och använda sig av moder-
nitetens faciliteter utan att helt hemfalla åt 
en universell kultur utan inslag av den lokala 
identiteten.

Tekniken & arvet
Frampton menar att en universalisering (en gene-
ralisering av städers utveckling, utan koppling till 
kontexten) förstör de traditionella kulturerna och 
dess resurser som varit grunden för historiens sto-
ra civilisationer. Resultatet blir att vi alla närmar 
oss en och samma konsumtionskultur och förlorar 
vårt kulturella förfl utna. Frampton lyfter fram 
paradoxen att å ena sidan visa sitt kulturella arv, 
sin särart, och samtidigt ta del av en vetenskaplig, 
teknisk och politisk rationalitet, vilket ofta kräver 
att man överger sitt kulturella förfl utna.

Han kritiserar den tekniska rationaliteten som be-
gränsar möjligheterna att skapa ett meningsfullt 
stadsrum. Han avslöjar även den samtida arki-
tekturen som å ena sidan vill vara hightech och 
bestäms av produktionens krav, men som å andra 
sidan gömmer detta universella system bakom en 
kompensatorisk fasad (resultat: pastischer). 

Han menar att vi idag fallit in i en kedja av ”mål 
och medel” där tekniken blir ett mål och inte ett 
medel och teknik går före kultur och estetik. Han 
menar att där medel har blivit målet uppstår endast 
meningslöshet. (Frampton, Arkitekturteorier 1999, 
s. 121)

Avantgardets arkitektur har periodvis i historien 
drivit på moderniseringen och stundtals ställt 
sig kritisk till den industriella utvecklingen och 
framstått som ett historiskt avantgarde. Frampton 
menar att avantgardismen inte längre kan ses som 
en frihetlig modernisering, delvis på grund av 
mediernas dominans över masskulturen, delvis 
på grund av den destruktiva linjen av den tekno-
logiska utvecklingen som genom kärnvapenkrig 

gjort det möjligt att utplåna oss själva. (Frampton, 
Arkitekturteorier 1999, s. 124)

Den självkritiska regionalismen
Vad vi behöver är ett angreppssätt som odlar en 
motståndskraftig, identitetsskapande kultur men 
som samtidigt drar nytta av den universella tek-
niken, menar Frampton och presenterar arrière-
garde-positionen. Denna hållning tar avstånd både 
från en optimering av den avancerade teknologin 
såväl som från ytliga dekorationer med reaktionära 
tendenser; pastischer. Arrière-gardet är ”det enda 
sätt på vilket arkitekturen av idag kan bibehålla 
sin ställning som kritisk verksamhet” (Frampton, 
Arkitekturteorier 1999, s. 125). 

Frampton refererar arrière-garde-positionen till 
termen kritisk regionalism. En sådan ”sätter indi-
viduella och arkitektoniska särdrag framför mer 
universella och abstrakta” (Frampton, Arkitektur-
teorier 1999, s. 125). Dess strategi är att använda 
element som är indirekt hämtade ur platsens sär-
drag och på så sätt mildra den universella civili-
sationens genomslagskraft. En arkitektur som ba-
seras på en kritisk regionalism kan således hämta 
inspiration från t.ex. platsens topografi  eller ljus-
förhållanden och använder sig av det lokala form-
språket/konstruktionssättet. Frampton poängterar 
samtidigt att det är viktigt att skilja mellan kritisk 
regionalism och enfaldiga försök att återuppliva 
en traditionell byggnadskulturs former, den måste 
vara självkritisk.

Den kritiska regionalismen kan inte bara byg-
gas på former ur en lokal byggnadstradition. Det 
sammanhang somden kritiska regionalismen tar 
intryck från påverkas ju samtidigt av andra infl u-
enser, vilket också bör ges uttryck för i arkitektu-
ren. En sådan frihetlig regionalism tar intryck av 
och presenterar en region i samklang med tidens 
idéströmningar. En region som tar tillvara även 
andras idéer. Han exemplifi erar med en kyrka av 
Jörn Utzon som lyckats uppnå en självmedveten 
syntes mellan universell civilisation och världskul-
tur. Den har genom prefabricerade betongelement 
referenser till det generella universala byggandet, 
samtidigt som dess interiör för tankarna till en 
specifi k (österländsk) tradition (för de sakrala as-
sociationerna).
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Tydliga avgränsningar
Frampton kritiserar den degraderade roll som 
planering och arkitektur fått under de senaste de-
cennierna. Den har blivit till ett teoretiskt ämne 
som har lite att göra med det moderna byggandet. 
Stadsplaner har reviderats till abstrakta infrastruk-
turplaner för hela regioner.

Han menar att en förutsättning för att skapa en 
motståndets arkitektur är ett väl avgränsat rum. 
”Endast en väldefi nierad gräns kan ge den byggda 
formen styrka att stå emot megalopolens ändlösa 
fl uktuationer”. En avgränsad platsform i offentlig 
tappning har en tydlig koppling till demokratins 
historia. Den grekiska stadens politiska liv visade 
på den täta stadens kvaliteter. ”Den enda rent ma-
teriella förutsättning som ovillkorligen är nödvän-
dig för alstrande av makt är själva den mänskliga 
samlevnaden” citerar Frampton. Ett offentligt 
samtal, att mötas och att leva tillsammans är alltså 
nödvändigt för makt/demokrati. Ett rent bilsam-
hälle och ett samhälle utan offentliga rum står 
helt i motsatsförhållande till stadsbildningens ur-
sprungliga mål och mening; att leva tillsammans, 
menar Frampton. 

Den kritiska regionalismens strategi inriktar sig 
på att utgöra en motståndets arkitektur att bevara 
en uttrycksfull täthet som konfronterar människor 
med upplevelser. Den syftar till att skapa en kul-
turell täthet och att få människor att mötas, varför 
behovet av ett väl avgränsat fysiskt rum är nöd-
vändigt. Ett sådant rum i vår stadsmiljö kan vara 
ett kvarter, gallerior, atriumhus, förgårdar etc. 

Att anpassa osentimentalt
Den kritiska regionalismen har en dialektisk re-
lation till naturen menar Frampton, en kommu-
nikation mellan byggnaden och dess omgivning. 
Naturen kan kultiveras, till exempel kan en slutt-
ning terrasseras för att förenkla vid bebyggelse. I 
en byggnad kan den lokala naturen och kulturen 
”skrivas in”. 

Fönstersättning är kanske den byggnadsdetalj som 
påverkas mest av omgivningen, dess ljusförhål-
lande och klimat. Fönstersättningen har därför en 
förmåga att illustrera regionens karaktär i arkitek-
turen. Och Frampton konstaterar att ett införlivan-
de av dessa kriterier (lagom ljusinsläpp och isole-
rande/ventilerande egenskaper) står i fundamental 
motsatsställning till en optimerad användning av 

universell teknik. Att kunna avläsa fönstersättning 
och fönstrens utformning som en följd av lokala 
förutsättningar, är exempel på en osentimental 
anpassning. 

Taktila upplevelser
Sist presenterar Frampton den kritiska regionalis-
mens förhållningssätt till den taktila upplevelsen 
av arkitekturen. Han menar att vår förmåga att 
läsa omgivningen genom andra sinnen än synen är 
ett sätt att motstå den universella teknologins do-
minans. Mycket annat än det rent visuella regist-
reras i vår kropp. Den kritiska regionalismen vill 
komplettera våra visuella upplevelser med andra 
mänskliga sätt att varsebli sin omgivning. Den vill 
väcka viljan att vidröra och att känna materials 
textur, friktionen mellan fötterna och underlagets 
material, höra ljudet av våra egna steg mot under-
laget (känslan av höga eller låga trappsteg). ”Det 
taktila och det tektoniska har i förening förmågan 
att överskrida den rena teknologin, på liknande 
sätt som platsformen har möjlighet att motstå den 
globala moderniseringens oförsonliga angrepp” 
(Frampton, Arkitekturteorier 1999, s. 138).

Diskussion
Jag håller med om mycket i Framptons resone-
mang och tycker att hans sätt att förhålla sig till 
omgivningen är intressant. Det är en form av sub-
til anpassning som inte blir banal. Det känns som 
ett smart sätt, en anpassning som kan teoretiseras 
och beskrivas fi losofi skt. Eller som bara känns 
bra!

Framptons tankar fungerar både som en kritik mot 
den generella stad som Koolhaas målade upp och 
mot en alltför stor grad av anpassning.

Den är väldigt tillåtande och när referenser kan 
tas från både lokal kultur men även från tidens 
idéströmningar, en frihetlig regionalism. På så sätt 
uttrycker den mer från samtiden än bara en form 
och byggnaderna blir tydliga kulturbärare. 

Apropå taktila upplevelser tänker jag på Asplunds 
tillbyggnad till rådhuset i Göteborg. Jag har hört 
att trappstegen i trappan som leder till rättssalen 
från entrén är ovanligt låga och djupa. Detta för att 
anklagade och domare ska känna stundens allvar. 
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SVENSK DEBATT 

I Sverige fi nns en debatt om bristen på nytän-
kande i planering och arkitektur. Jag presente-
rar nedan en del i den debatten där arkitekter 
och andra debattörer ser bevarande och an-
passning som en bromskloss för nytänkande. 
Somliga anar en rädsla bland planerare, arki-
tekter och beslutsfattare vilket leder till medi-
okra resultat i stadsbyggandet.

Rädsla för misslyckande 
Lasse Vretblad och Catharina Gabrielsson vill inte 
se ett Stockholm med referenser till det gamla 
utan vill se staden växa längs de befi ntliga tun-
nelbanelinjerna med nya typer av bostäder. De är 
kritiska till att en stadsplanemodell med historiska 
förebilder reglerar stadens fysiska utveckling och 
har istället samtida förebilder och refererar till 
Koolhaas. De menar att gatan ska tillhöra det of-
fentliga men att man bör låta husen höra till det 
privata, vilket i praktiken innebär att stadsbygg-
nadskontoret ska ägna sig åt att planera och ordna 
infrastrukturen men inte lägga sig i de enskilda 
byggnaderna. (Tarschys 2002)

Vretblad menar att med miljonprogrammet som 
skräckexempel är det som styr bostadshusens 
utseende idag rädslan för ”ännu en visuell kata-
strof”. Detsamma antyder Ola Broms Wessel, Moa 
Tunström och Karin Bradley ”kan det vara så att 
upplevelsen av (…) miljonprogrammet som ett 
stort misslyckande har förlamat arkitekt- och pla-
nerarkåren, och gjort att man idag helst spelar med 
‘säkra kort’?” (Bor vi i samma stad? 2005, s. 15). 
Idag fi nns istället en konsensus för ”New Urba-
nism” menar bland annat Lars Mikael Raattamaa:

New urbanism är idag en stadsbyggnadshegemo-
ni, från kvällstidningarna till arkitekturskolorna. 
Alla ´vet´ vad som är en bra stad; och alla ´vet´ 
hur galet det gick på 30- och 60-talen när arki-
tekternas ambition var en annan än att bara vara 
välbetalda konsulter. (Bor vi i samma stad? 2005, 
s. 205)

Även Bradley, Broms Wessel och Tunström är 
kritiska mot den konsensus de menar fi nns för 
nyurbanism i Sverige idag. De menar i en debatt-
artikel i DN att nyurbanisterna har en allt för för-
enklad bild när de ställer sin modell av den goda 
staden som den med hus vid gator mot bostäder 

på gärden och vill pröva och se en diskussion om 
den uppsjö av alternativa lösningar för ny stads-
planering. De menar att den samtida litteraturen, 
konsten och arkitekturen försöker dekonstruera 
och ifrågasätta etablerade föreställningar om vad 
som skulle vara naturligt och onaturligt, centrum 
och periferi och så vidare. På så sätt, menar de, 
ges plats och röster åt marginaliserade perspektiv, 
vilket är en grundbult i ett jämställt och mångkul-
turellt samhälle. Nyurbanisterna å andra sidan har 
en alltför tillbakablickande syn på stadsbyggandet 
och vill införa förmodernistiska stadsstrukturer, 
sociala roller och hierarkier. ”[Nyurbanisterna] 
kritiserar också de modernistiska planerarna och 
arkitekterna för att ha varit ohistoriska samtidigt 
som de själva helst vill sätta en parentes kring 
de stora stadsprojekten mellan 1930 och 1970” 
(Bradley, Broms Wessel & Tunström, 2004).

Vretblad menar att allt som byggs i Sverige idag är 
på samma nivå. Samma byggbolag bygger samma 
typer av lägenheter för en inkomststark medel-
klass, det fi nns inga avvikelser. Han jämför med 
internationell arkitektur där man kan se betydligt 
mer skiftande exempel. Broms Wessel, Tunström 
och Bradley menar att det pluralistiska samhälle vi 
har idag, där kulturer och grupptillhörigheter stän-
digt förändras, har behov av många parallella och 
konkurrerande planer, visioner och arkitektur. De 
föreslår att det offentliga bjuder in olika aktörer 
till tävlingar, utställningar och idéverkstäder för att 
få fram olika idéer som visar på nya sätt att bygga. 
(Bor vi i samma stad? 2005, s. 17 & 225)

Nya förutsättningar och behov som ska fyllas kan 
ses som okänt och farligt, men Broms Wessel 
menar att det också är spännande och fyllt av möj-
ligheter och poängterar att man hela tiden måste 
ifrågasätta för att inte riskera att fastna i etable-
rade föreställningar som förlorat relevans. (Bor 
vi i samma stad? 2005, s. 215) Han menar vidare 
att när nya projekt ska ritas gäller det att det inte 
blir allt för repetitivt och jämt, då riskerar varje 
enskild betydelse att försvinna i mängden. För att 
undvika att fastna i ett perspektiv eller i en fråga 
gäller det, menar Broms Wessel, att man ständigt 
är på jakt efter kanter och nya rörelser, det är där 
förändringen sker och det är där ny betydelse ska-
pas. 
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Bevarande står i vägen för 
nytänkande
Broms Wessel menar att ett strikt bevarande av 
den stad vi känner låser våra värderingar och hin-
drar ett nytänkande som är nödvändigt för tron 
på framtiden. Han menar att bevarande och nytt 
måste existera sida vid sida och befrukta varan-
dra. Viljan att bevara och anpassning till historisk 
bebyggelse står ibland i vägen för nytänkande 
projekt. 

Även Ulf Nordström, VD för HSB Nordvästra 
Skåne, menar att stadsbyggandet i Sverige är allt 
för traditionsbundet och att det är svårt att gå 
utanför ramarna, han ser ett stadsbyggande där 
man hellre låter något bli dåligt än att pröva något 
nytt. HSB Nordvästra Skåne har gjort sig ett namn 
som ”spjutspetsbeställare” av modern arkitektur. 
Exempel är Anders Wilhelmsons slingrande rad-
hus, EOS i Helsingborg med korrugerad plåt som 
fasadmaterial och Vandkunstens svarta radhus ord-
nade som en ”nutida fi skeby”, Tre Gudor i Viken 
norr om Helsingborg. Vandkunstens förslag för ett 
höghus i Helsingborg stoppades dock av regering-
en då det bröt mot riksintresset stadens stadskärna. 
Nordström frågar sig hur man kan låta Bastionen, 
en gammal kungsborg, få sätta normen för en hel 
stad. ”Det var väl inte det de tänkte när de byggde 
den?” menar han. (Hallemar 2006, s. 30)

Redaktörerna för essäsamlingen ”Bor vi i samma 
stad?” poängterar, liksom Koolhaas, vikten att 
alltid omvärdera och anpassa sig till tidens behov. 
(…) det viktiga är inte att planerare och arkitekter 
söker bestämma eviga värden så som den för alltid 
goda, hållbara eller vackra staden. Istället är det 
viktigt att ständigt göra nya ställningstaganden, 
föra dialog med medborgare, vara moralisk, vär-
dera vad som är bra och dåligt, vad som fungerar 
och inte fungerar och söka nya angreppssätt på 
nya behov, levnadsformer och önskemål. (Bor vi i 
samma stad? 2005, s. 22)

Vretblad och Gabrielsson ser förorternas gamla 
centrumbebyggelse som attraktiva förtätningsom-
råden. Här fi nns all nödvändig infrastruktur och 
service och dessutom ett behov av fl er människor! 
Artikelförfattaren Rebecka Tarschys konstaterar 
att Stockholms innerstad förvandlas till ett ”bo-
stadsmuseum med pietetsfullt restaurerade gatu-
miljöer och smarta småbutiker”. Och avlutar med 
att säga att de 600 000 människor som under en 
30-årsperiod beräknas fl ytta till staden kommer att 

bo längs tunnelbanelinjerna i nya hus vägg i vägg 
med det gamla Folkhemssverige. (Tarschys 2002)

Diskussion
Jag tycker också att staden ska ses som ett resul-
tat, en summa av de människor som använder den 
och deras behov. Liksom Broms Wessel menar 
jag också att gammalt och nytt som samexisterar 
skulle kunna förstärka varandra. Jag tror också 
att kontraster mellan olika byggnader kan förhöja 
varandras karaktärer. 

Jag funderar själv en del kring hur vi kommer att 
se på vår samtida arkitektur om femtio år. Flera 
miljonprogramsområden går igenom förändringar, 
befi ntliga hus målas eller byggs om, viss komplet-
tering med andra bostadstyper sker för att möjlig-
göra en boendekarriär inom området. Finns det en 
chans att miljonprogramsområdens rykte förbätt-
ras? Och skulle det bli så på grund av de föränd-
ringar som sker inom områdena? Eller på grund av 
att det blir allt svårare att få tag på bostäder i stor-
städerna och miljonprogramsområdena blir poten-
tiella hem för en bredare grupp än idag? Om deras 
status höjs skulle vår (enligt Vretblad, Broms Wes-
sel m.fl .) rädsla för det stora misslyckandet minska 
och göra oss mer villiga att testa nya grepp inom 
planering och arkitektur i Sverige? 
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STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN

Stockholms byggnadsordning är en del i Stock-
holms översiktsplan som behandlar stadens ka-
raktärsdrag när staden förändras, förnyas och 
utvecklas. Syftet är att bidra till en gemensam 
syn på hur Stockholms skönhet och karaktär 
kan tillvaratas i stadens fortsatta utveckling. 
Den har sin utgångspunkt i stadsdelarnas ka-
raktärer. 

Stockholms översiktsplan pekar ut olika karaktärer 
i staden och redovisar vilket förhållningssätt som 
gäller för stadens karaktärsdrag. Allmänt gäller att:

Utveckling sker i samspel mellan bevarande och 
nyskapande. Bebyggelsen vårdas och nyskapas 
på ett sätt som är värdigt en historisk kulturstad. 
Stadens och landskapets grundläggande karak-
tärsdrag beaktas vis bevarande, förnyelse och 
nyskapande. (Stockholms stadsbyggnadskontor 
1999, s. 101)

ÖP skriver också att ny bebyggelse ska utformas 
med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Om ny 
bebyggelses förhållande till omgivande karaktärer 
står: 

Ny bebyggelse och nya stadsdelar gestaltas så att 
de till staden bidrar med samma tydlighet, läsbar-
het och uttryck som fi nns hos den äldre bebyggel-
sen. De infogas med omsorg om stadslandskapets 
helhetsverkan i samspel med eller i medveten 
kontrast till omgivande bebyggelse. Bebyggelsen 
utformas till stadens förskönande med sådan kva-
litet så att den motsvarar sin plats och betydelse i 
staden. (Stockholms stadsbyggnadskontor 1999, 
s. 101)

Om bevarande av karaktärer:

Karaktärsskapande stadsbebyggelse bevaras och 
förnyas varsamt. Bebyggelse av värde för stadens 
karaktär och skönhet vårdas så att varje tidsepok 
blir uppfattbar och stadens historia läsbar. Kultur-
historiskt intressanta byggnader eller byggnader 
av värde för stadsbilden bevaras. Förändringar 
görs med respekt för helheten samtidigt som de 
blir tydligt avläsbara. (Stockholms stadsbygg-
nadskontor 1999, s. 101)

Specifi kt om komplettering i områden med smal-

huskaraktär anslår ÖP att sådan kan ske om husen 
anpassas till smalhusstadens skala och karaktär. 

Kompletteringsbebyggelse kan ske med enstaka 
hus inordnade i planmönster och stadsbild eller 
som friare utformade husgrupper utanför stads-
delens sammanhållna miljöer men utan påtagliga 
intrång i omgivande grönstråk. Nya hus under-
ordnas normalt trädtoppshöjd och anpassas till 
terrängen. Sammanhållning i materialkaraktär och 
taklandskap är väsentlig. (Stockholms stadsbygg-
nadskontor 1999, s. 101)

I ÖP fi nner jag stöd för att medvetet bryta mot 
Hammarbyhöjdens karaktär. Mitt förslag innefat-
tar ingen förändring inom området utan omfattar 
ett område i angränsning till den karaktärsstarka 
stadsdelen.
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EXEMPEL PÅ KONTRASTER

Här visas exempel där jag tycker att nya 
byggnader på ett lyckat sätt avviker från 
omgivande karaktärer. Vad tycker de studerade 
författarna om de utvalda exemplen?

Jag tycker att Veras nybyggnad är ett bra exempel 
på en byggnad som är sin egen och som tydligt 
representerar sin tid. Samtidigt respekterar det om-
givande bebyggelse genom färg och volym som 
ansluter till de andra husen längs gatan. Så här ska 
man bygga nytt i stenstaden!

Om man, som Gillgren skriver, skapat sig en bild 
av en önskad helhet innan huset byggdes tror jag 
att risken är att det ansetts för avvikande. Beskriv-
ningen av gatans karaktär är kanske: variation!

Kv. Nejlikan, Vera arkitekter
På Surbrunnsgatan i Stockholm fi nns sedan 2003 
detta bostadshus i sju våningar ritat av Vera Ar-
kitekter. Det står mellan byggnader från olika 
tidsepoker. Huset kontrasterar stilmässigt till sina 
grannar. Alla hus i kvarteret mot Surbrunnsgatan 
har en karaktär från den tid de byggts i och kvar-
teret får en intressant variation mot gatan. Det nya 
husets färg, material och volym avviker dock inte 
avsevärt från omgivande byggnader. 
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Årstabroarna, C. Johansson/N. 
Foster

Strax väster om Cyrillus Johanssons Årstabro från 
1929 byggdes 2005 Nya Årstabron ritad av den 
brittiske arkitekten Norman Foster. Gamla Årsta-
bron med sina 19 valvbågar i betong är inspirerad 
av antikens akvedukter och är klassad som bygg-
nadsminne. Nya Årstabron är byggd i betong som 
färgats röd med anspelning på faluröda stugor. 
Bron svänger något över dalen och dess undersida 
buktar som undersidan av en val. 

Peder Alton skrev angående broarna i DN kultur: 
Tim Quick uttryckte det mycket exakt (…): ‘Att 
försöka upprepa formen i Cyrillus Johanssons 
gamla Årstabro hade varit respektlöst’. Just så! 
Idén om samspel mellan nytt och gammalt skapar 
ofta förvirring i stadsbilden som tömmer även 
historiska kvaliteter på liv. Fosters (och Quicks) 
bro fungerar främst genom att stå i tydlig kontrast 
till den gamla bron, snarare förhöjer än hotar eller 
förstör den. (Alton 2005) 

 

De två broarna är båda ambitiösa byggnader som 
utgör de fonden/ramen för varandra. Det är omöj-
ligt att beskåda den ena bron utan att samtidigt 
vara medveten om den andra. Med sina olika 
formspråk tycker jag ändå att de lever sina egna 
liv – de kan uppskattas var för sig. Då de är så 
olika konkurrerar de inte om uppmärksamheten 
utan snarare förstärker varandras särart. Hade bro-
arna haft samma färg eller om den nya bron hade 
anpassats till den gamla brons form tror jag dä-
remot att intrycket av de båda hade slätats ut. Då 
hade ingen av dem hade upplevts som speciell.

Den nya Årstabron är väl ett skolexempel på 
Framptons kritiska regionalism. Den färgen har 
han hämtat från svenska faluröda stugor. En bro är 
ett byggnadsverk som man långt ifrån associerar 
med knuttimrade torpstugor, på så sätt undviker 
hans färgval att bli banalt, tycker jag.
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Zeche Zollverein/SANAA:s 
skolbyggnad

Utanför Essen i Ruhrområdet i Tyskland ligger det 
gamla stålverket Zeche Zollverein. Industriområ-
det utgörs av byggnader i mörkt tegel med röda 
detaljer. Byggnaderna är strikta somliga kubiska. 
Fönstrens dimensioner påminner om byggnader-
nas former. Alldeles intill Zeche Zollverein liggen 
den nybyggda skolan för Management och design, 
ritad av det japanska arkitektkontoret SANAA. 
Huset är en betonggrå kub med kvadratiska föns-
ter i olika storlekar. De är ”slumpmässigt” place-
rade i fasaden. 

SANAA:s byggnad har lånat formspråk och vo-
lym från industribyggnaderna men sedan gjort 
något eget. Fönstren i Zollvereins byggnader är 
placerade strikt och samlade. SANAA har däremot 

placerat fönstren fritt/slumpmässigt. I färg och 
material avviker skolbyggnaden från omgivande 
byggnader. Det är svårt att titta på skolan utan att 
referera till industribyggnadernas formspråk. Detta 
tycker jag är ett sätt att respektera dem. Hade skol-
huset anpassats mer till industribyggnaderna – till 
exempel i färg, material eller fönstersättning – tror 
jag att inte att byggnaderna hade fungerat så bra 
tillsammans. Det är ett fi nt samspel mellan dessa 
tycker jag!

Skolbyggnaden kan också ses som en form av 
kritisk regionalism, där arkitekterna har lånat 
formspråket från Zeche Zollvereins eleganta bygg-
nader, men där resultatet ändå är något helt nytt!
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Zumthors påbyggnad på Böhms 
påbyggnad på en ruin

Köln bombades hårt under andra världskriget och 
staden har värnat mycket om de få byggnader som 
stod kvar. Ovanpå det som fanns kvar av kyrkan 
St. Kolumba byggdes på 1950-talet ett kapell ritat 
av Gottfried Böhm. Invändigt och utvändigt har 
kapellet en typisk femtiotalsstil. Ovanpå femtiotal-
skapellet har man i år (2007) byggt en stor bygg-
nad innehållandes ett museum för kyrklig konst. 
Museibyggnaden är ritad av Peter Zumthor. 

Byggnadens olika tidsepoker är väl synliga. Jag 
tycker att den nya påbyggnaden respekterar fem-
tiotalskapellet lika mycket som kyrkoruinen. Ka-
pellet har anpassats i höjd till de delar av ruinen 
som fi nns kvar. Det nyaste tillägget har lånat sin 
färgskala från ruinen, rastret i fasaden refererar 
till kapellets rutmönster ovanför entrén. Museets 

strama formspråk står i kontrast till ruinens valv. 
I färg anpassar den sig till ruinen och i form till 
kapellet.   

Centrala Kölns byggnader är nästan uteslutande 
från efterkrigstiden. Byggnaden har i sig genom-
gått tre transformationer: bombningen, 50-talspå-
byggnaden och nu Zumthors museipåbyggnad. 
Alla tre byggnadsstilar är fantastiskt fi na och 
uttrycker vördnad för varandra. 50-talskapellet 
använder den gamla kyrkans fönster för ljusin-
släpp och i den nyinvigda museibyggnaden visas 
utgrävningar av kyrkoruinen. Istället för en åter-
uppbyggnad av kyrkan som den såg ut före kriget 
utvecklar de två påbyggnaderna den ursprungliga 
byggnaden samtidigt som de tillför något modernt 
till staden.
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I kapitlet redovisas ett – principiellt – förslag 
till bebyggelse i kvarteret Åstorp som ligger i 
anslutning till stockholmsförorten Hammarby-
höjden, en tidstypisk funkisförort från 1930- & 
40-talet. Kapitlet inleds med en historisk ge-
nomgång av Hammarbyhöjden, vilka mål som 
fanns för bebyggelsen när den kom till. Jag gör 
därefter en analys som visar förutsättningarna 
för planområdet. Sedan följer en redovisning 
av förslaget samt hur det nya områdets bebyg-
gelse skall förhålla sig till Hammarbyhöjdens 
karaktär.

PROJEKT: 
HAMMARBY-
HÖJDEN & 
Kv. ÅSTORP 
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HAMMARBYHÖJDENS HISTORIA
 
Hammarbyhöjden kom till i ett brytningsskede 
i svensk stadsbyggnad, arkitektur och politik. 
Samhällsdebatten, sociala klyftor, internatio-
nella infl uenser är några anledningar till att 
området fi ck sin karaktär som smalhusområde. 
Områdets bebyggelse är enhetlig och utan de 
inbördes hierarkier som fanns i innerstaden. 
Området har kulturhistoriska värden som krä-
ver särskild uppmärksamhet enligt Stockholms 
översiktsplan 1999. Jag beskriver nedan den 
sociala och politiska situation som rådde och 
som är anledningen till att Hammarbyhöjden 
ser ut som det gör.

Arbetarnas levnadsvillkor
På Södermalm bodde stora arbetarfamiljer trångt 
i lägenheter med ett eller två rum med kök i stora 
”hyreskaserner”. Sängar var placerade i sovrum, 
kök och ibland i hallen. Det rådde bostadsbrist, 
befolkningen ökade snabbt och därmed hyrorna. 
Bodde man i en tvåa hade man ofta en eller två 
inneboende i ett av sovrummen för att dryga ut 
inkomsterna och få ner hyran. Trappuppgångarna 
i husen delades alltså av många människor liksom 
bakgårdarna med de gemensamma utrymmena 
som tvättstugor, vedbodar och utedass. Famil-
jerna bodde tätt inpå varandra och hjälptes åt med 
tyngre arbetssysslor. Då standarden i hemmen var 
låg och lägenheterna utgjorde den privata zonen 
möttes och umgicks grannar på bakgården. Män-
nen umgicks även ofta på gator och caféer. (Sax 
1985, s. 83)

Husen mot gatan hade en högre standard än gårds-
husen och inom gårdshusen med sina små lägen-
heter fanns i sin tur en tydlig hierarki. Lägenheter-
na i gårdshusen var mindre ju högre upp i husen. 
Människorna i arbetarkvarteren var beroende av 
varandra medan. Bättre bemedlade markerade sin 
ställning genom att göra sig oberoende av sina 
grannar. Drömmen för många var ett eget hem och 
att göra sig fri från känslan av underlägsenhet gen-
temot de borgerliga klasserna och deras fi na hem. 
(Sax 1985, s. 35)

Borgarklassens hemcentrerade livsstil
Borgarklassen var infl ytelserik i samhället vid 
sekelskiftet 1800-1900. Denna bodde i rymliga 
våningar i höga stenhus i stadens centrala delar. 
Som regel fanns även här hierarkin där våningarna 

var större och tjusigare en trappa upp från gatan, 
lägenheterna var mindre, standarden enklare och 
hyresgästerna mindre bemedlade ju längre upp i 
huset man kom. I borgarklassen befästes den nya 
”hemcentrerade livsstilen” där stor del av um-
gängeslivet fördes i de påkostade bostäderna. 

Ungdomar från arbetarklassen umgicks utanför 
hemmet, ofta på caféer. Dessa miljöer var osunda 
menade bland andra Alva Myrdal, och kunde leda 
till kriminalitet, alkoholism och prostitution. På 
gatorna fanns stora risker för att barn och ung-
domar skulle hamna ”i konfl ikt med sociala och 
moraliska normer”  (Sax 1985, s. 42). Borgerliga 
fi lantroper ville förmedla den hemcentrerade livs-
stilen till arbetarklassen. Enligt dem var ett eget 
hem att bry sig om och förbättrade materiella vill-
kor för arbetarklassen ett medel att fostra den till 
sundare levnadsvanor och minska klasskonfl ikter-
na i samhället. (Sax 1985, s. 35) Andra borgerliga 
fi lantroper hade mer altruistiska skäl till engage-
manget och hoppades på en drägligare tillvaro för 
arbetare genom att propagera för bättre bostäder 
och livsstil. Genom kampanjer för ett ”dygderikt 
familjeliv” togs livsstilen efter av småborgerliga 
grupper och bättre bemedlad arbetarklass. 

Samhällsdebatt
Den goda smaken
Arkitekter, läkare och många kulturpersonligheter 
som författaren Ellen Key och konstnären Carl 
Larsson engagerade sig socialt för att minska de 
djupa sociala klyftorna genom att skapa bättre lev-
nadsvillkor åt arbetarklassen. ”Om man gav arbe-
tarklassen bättre levnadsvillkor skulle de bli lyck-
ligare och bli bättre medvetna om hur man inredde 
ett hem vackert” propagerade William Morris och 
John Ruskin, två av Englands kulturpersonlighe-
ter som förespråkade naturnära, enkla, genuina 
traditioner i bohag. Enligt Key och Larsson var de 
borgerliga våningarna allt för överlastade och stil-
lösa. Key lyfte fram ljusa träslag och enkla möbler 
med bondstugan som förebild där sammanhanget, 
det hederliga, rena och gedigna gav skönhet till 
rummen. Larsson menade att ett rymligt och öppet 
hem som släpper in mycket sol och luft skulle ha 
stor betydelse för barnens välbefi nnande och fi ck 
medhåll av socialt engagerade läkare. (Sax 1985, 
s. 34) Istället för att ta efter den nya tidens stillösa 
hem skulle arbetarklassens förbättrade levnads-
villkor utspelas i hem inredda med enkelt men 
gediget bohag.
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Den kulturella kampanjen för ljusare och vackrare 
hem anammades av den organiserade arbetar-
rörelsen och blev därigenom verkningsfull. De 
borgerliga fi lantroperna, socialdemokraterna och 
fackföreningsrörelsen kämpade tillsammans för 
arbetarklassens högre sociala anseende, för bättre 
materiella villkor och för ett människovärdigare 
liv. Socialdemokraterna såg den tätbebyggda 
staden som en symbol för det gamla onda samhäl-
let. Arbetarnas bostäder på de mörka och trånga 
bakgårdarna var asocialt och ohälsosamt ur såväl 
hygieniska som moraliska hänseenden.

En röd-grön våg
Under början av 1900-talet uppstod en ”röd-grön 
våg” bland unga socialdemokrater. De menade att 
människor i den moderna stadskulturen förlorat 
sina rötter i hembygden. Man manade arbetare att 
göra revolution mot industrialismen och städerna, 
skapa sig egna hem som skulle ge dem hemkänsla 
och bli småbrukare. Detta förhållningssätt liksom 
Key och Larssons boendeideal, menar Sax kan 
knytas till de nationalromantiska strömningar som 
fanns vid denna tid.  I bilden av det moderna hem-
met skulle kvinnan arbeta i hemmet och sköta om 
barnen medan mannen hade ett inkomstbringande 
arbete, helt enligt de borgerliga idealen. 

Som ett resultat av denna röd-gröna våg började 
en utfl yttning från städerna. Först ut var männis-
kor från borgarklassen som fl yttade till villaorter 
som Djursholm, efter följde medelklassen och 
sedan arbetarklassen till egnahemsstäder som 
möjliggjorts genom stöd från stadens myndigheter 
med förmånliga lån. Vågen resulterade även i bil-
dandet av koloniföreningar för invånarna i stadens 
hyreskaserner. 

Det var dock de bättre bemedlade arbetarna som 
hade råd att anamma den hemcentrerade livsstilen 
och delta i den röd-gröna vågen genom att bygga 
egna bostäder i kooperativa bostadsföreningar som 
bildades från 1870-talet i Stockholm. På 1920-ta-
let bildades HSB och kooperativa bostadshus bör-
jade uppföras i större skala. (Sax 1985, s. 38)

Funktionalistiska ideal
Effektiva lägenheter
Sedan 1920-talet efter första världskriget rådde 
stor bostadsbrist i Tyskland. För att kunna bygga 
och bo så billigt som möjligt utarbetades och pro-
ducerades de så kallade minimibostäder. Lägenhe-
terna var yteffektivt utformade och husen var en-
dast 6-10 meter breda för att även små lägenheter 
skulle få ljusinsläpp från mer än ett håll. 

Slutna kvarter skymmer ljusinsläppet och en cen-
tral tanke hos dessa tidiga funktionalister var att 
hustypen skulle bestämma stadsplanen. De smala 
husen skulle därför placeras som friliggande 
huslängor parallellt med varandra istället för in-
placerade i kvarter. I Tyskland utvecklades även 
prefabricerade hyreshus. Många svenska stadspla-
nerare och arkitekter inspirerades av denna typ av 
byggande och det nya stadsbyggandet slog snart 
igenom även i Sverige. 

Tekniken som medel
Funktionalismen krävde inte en tillbakagång till 
naturen, den såg den tekniska utvecklingen och 
industrialismen som möjligheter i det nya samhäl-
let. För radikala socialdemokrater öppnade sig 
detta som en möjlighet att istället bygga ett nytt 
samhälle med nya familjetyper och nya bostads-
former. Barnen skulle spendera dagen på daghem 
eller i skolor och kvinnor skulle ut och arbeta. Till 
en sådan livsstil var den konventionella bostaden 
var inte anpassad och här gav ny teknik lösningar. 
Matlagningen kunde effektiviseras och förenklas 
med nya köksmaskiner och halvfabrikat varpå kö-
ken kunde göras mindre. Ett annat alternativ för en 
effektivare boendeform var kollektivhus där maten 
lagas centralt. 

I bostaden skulle man både kunna få avskildhet 
och umgås och få intellektuell stimulans genom 
en funktionsuppdelning i en privat del och en um-
gängesdel. En trivsam bostad skulle inte fördriva 
barn och unga från hem och familj till gäng på 
gatorna.

Olika professioner; läkare, pedagoger, arkitekter 
och socialarbetare, verkade för att ”fostra” med-
borgarna till bättre vanor i livet, inte minst i bosta-
den, och ge allmänheten en högre standard.
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Funktionalismen förespråkade, likt Key och Lars-
son, ändamålsenliga och enkla brukssaker. Funk-
tionalisterna kritiserade hemmen som de såg ut vid 
tiden och menade i ”acceptera” att ”hemmet näst 
efter religionen är det område där utvecklingen går 
långsammast”. Man är särskilt inom arbetarklas-
sen mycket konservativ i bostadsvanorna, även där 
man inte är tvungen till det.” Stockholmsutställ-
ningen 1930 blev kulmen för propagandan. Istället 
för stenstadens täta kvarter med mörka bostäder 
skulle staden bebyggas med trevåningshus i grön-
ska som skulle ge intimitet och hemkänsla även i 
storstaden. Genom en typisering av husen kunde 
byggkostnaderna hållas låga. (Sax 1985, s. 45)

Intentionerna anammas
Socialdemokraterna bildade regering 1932 och 
samhällets ansvar att ge allmänheten en högre bo-
endestandard och bostadskultur prioriterades högt. 
Målet var att avskaffa trångboddheten och att 
bygga bra och billiga familjebostäder. Det socia-
listiska målet var ”det egna hemmet” för familjer. 
I brist på pengar satsade man istället på det smala 
hyreshuset i tre till fyra våningar, vilket var betyd-
ligt billigare att producera. (Sax 1985, s. 49)

Ekonomisk debatt
Tjänstemän på stadsbyggnadskontoren (och främst 
fastighetsdirektören Axel Dahlberg) drev idén med 
smala hus. I smalhusen, med endast två lägenheter 
per trapplan, skulle inte så många familjer behöva 
trängas i samma hus. Men modellen för stads-
byggande väckte ekonomiska diskussioner. Den 
smala hustypen skulle bli dyr att bygga, menade 
byggherrar och politiker. Lägenheterna skulle vis-
serligen få fönster åt två håll, men de skulle bara 
ge plats åt två bostäder på varje våningsplan. I ett 
tjockare hus fi ck man plats med fl er lägenheter på 
varje plan, även om det innebar att lägenheterna 
fi ck ett ensidigt ljusinsläpp. 

Gärdet och Kungsklippan på Kungsholmen var två 
områden som byggdes samtidigt som diskussionen 
pågick. Områdena resulterade i ett effektivt utnytt-
jande av marken; tjocka höghus med enkelsidiga 
lägenheter, vilket gav området en hög exploate-
ringsgrad. Områden väckte en estetisk diskussion 
där Stockholms stadsfullmäktige och en del arki-
tekter ansåg att de stora husen var fula, trista och 
otrivsamma ”elefanthus”.

En bostadssocial utredning fastslog att smalhus 
gav bättre lägenheter och en mer trivsam miljö 

med en hushöjd på tre våningar och det mindre 
antalet lägenheter per trapplan. Tjockare högre hus 
däremot var mer ekonomiskt effektiva att bygga 
och att värma upp.

Dahlberg visade sedan på smalhusens yteffekti-
vitet. På samma yta som man i ett tjockt hus fi ck 
plats med en enrumslägenhet kunde man i de 
ljusare smalhusen rymma en tvårumslägenhet. 
Om man byggde i tre till fyra våningar skulle man 
inte heller behöva installera hiss, vilket minskade 
byggpriserna. En majoritet av politikerna i fast-
ighetsnämnden och privata byggherrar övertyga-
des av Dahlbergs argument. Det första området i 
Stockholm att byggas enligt smalhusets principer 
var Traneberg i västra Stockholm och det blev en 
stor efterfrågan på tomter i området. (Sax 1985, s. 
56)

Karikatyrbild av Axel 
Dahlberg som sår 
likriktade trevåningshus

Hammarbyhöjden
Innan Hammarbyhöjden blev det karaktäristiska 
bostadsområde det är idag var området söder om 
Söder stenigt och hade dåligt rykte. Hammarby-
höjden hade fram till mitten av 1800-talet varit 
Stockholms galgbacke och fungerade senare som 
en festplats med dans för ungdomar om lördags-
kvällarna. Stockholm Stad köpte marken norr om 
Hammarbyhöjden 1917 för att bygga Hammar-
bykanalen. Efter kanalen byggts växte ett stort 
industriområde med många fabriker upp, bland 
annat Luma. I Skanstull fanns många slakterier 
och det var en stor arbetsplats (slakthusområdet). 
De många slaktarna gav området dåligt rykte då 
de var ökända för att supa och slåss. Vid Gull-
marsplan fanns en sädeskvarn och Johanneshov 
arrenderades av staden som grustag. 
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Hammarbyhöjden byggs ut
Stockholm var under 1930 talets första hälft be-
redd att bygga ut den nya stadsformen med smala 
lamellhus. Outnyttjade markområden väster och 
söder om centrum ansågs vara lämpliga. Trane-
bergshöjden och södra Hammarby låg båda mellan 
centrum och stora egnahemsområden i Bromma 
respektive i Enskede. (Sax 1985, s. 69 ff.)

Kommunens fastighetsnämnd begärde att få in en 
plan för en del av södra Hammarby 1930. Året 
därpå fastställdes en stadsplan av Ragnar Östberg 
som efter omarbetande av fastighetskontoret bör-
jade byggas fyra år senare i Hammarbyhöjden. 
Sigurd Westholm, stadsarkitekt och ledamot i 
bostadssociala utredningen var entusiastisk över 
det nya området: ”Naturen har tagit ut sin rätt och 
tryckt sin stämpel på bebyggelsen”. 

Vid krigsutbrottet 1939 var största delen av bo-
stadsbebyggelsen i Hammarbyhöjden klar, det 
sista var färdigbyggt år 1946. De fl esta husen 
ägdes och förvaltades av privata fastighetsägare 
och endast ett fåtal utgjordes av bostadsrätter. Två 
kvarter bestod av barnrikehus. Delen söder om 
tunnelbanan byggdes ut under 1940- och 50-talen 
enligt en ny stadsform med punkthus i 4-5 våning-
ar längs Lidköpingsvägen. Under tidigt 1950-tal 
byggdes Nytorp som förvaltades av det allmännyt-
tiga bostadsbolaget Svenska Bostäder AB. (Stock-
holms byggnadsnämnds årsberättelse, 1937-38)

Detaljplan över Hammarbyhöjden 
upprättad 1931



30

Det sociala livet 
Stadsdelen byggdes upp som bostadsområde 
medvetet separerat från andra funktioner som till 
exempel arbetsplatser. Många av dem som först 
fl yttade till Hammarbyhöjden var unga par och 
barnfamiljer. Medan männen pendlade till sina 
arbeten i stan befolkades stadsdelen huvudsakli-
gen av barn och hemmafruar. (Sax 1985, s. 105) 
På Södermalm delade familjer gård och entréer 
till husen och gården blev en naturlig mötesplats. 
I Hammarbyhöjden fi nns inga gårdar med gemen-
samma utrymmen. Kontakterna mellan grannar 
och boende i området blev därför av en mer frivil-
lig karaktär än i stenstaden. Butiker och de all-
männa skogsbackarna fungerade som träffpunkter 
för hemmafruarna.

Service
Utbyggnaden av bostäderna i Hammarbyhöjden 
skedde under en ganska kort period men servicen 
etablerades inte lika snabbt. Här fanns under de 
första åren ingen skola, den byggdes trots stora 
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påtryckningar från de boende först 1943. Från bör-
jan fanns inte heller någon tunnelbaneförbindelse 
till Hammarbyhöjden. Från början fanns två spår-
vagnslinjer och så småningom kom en busslinje 
mellan centrala staden och Hammarbyhöjden. 
1958 kom äntligen tunnelbanan till Hammarbyhöj-
den. 

Befolkningen minskar
På 1940-talets andra hälft hade Hammarbyhöjden 
cirka 13000 invånare, men redan på 1950-talet 
började invånarantalet sjunka och 1985 var antalet 
invånare inte större än 5600. Några år efter att om-
rådet byggdes fi ck området en ”babyboom” och 
antalet småbarn var som störs på slutet av 1940-ta-
let. På 1960-talet började en utfl yttning från områ-
det då de unga vuxna fl yttade från området medan 
föräldrarna ofta bodde kvar varpå andelen äldre i 
området växte. (Sax 1985, s. 181 f)
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Förtätning på 1980-talet
I och med befolkningsminskningen i Hammarby-
höjden blev den också mer ensidig. Antalet pen-
sionärer och singelhushåll var stort och det fanns 
mest ettor och små tvåor. I Hammarbyhöjden 
fanns ett behov av olika typer av bostäder för att 
människor skulle kunna bo kvar i området då de-
ras behov och livssituationer förändrades. I Ham-
marbyhöjden fanns behov av stora lägenheter för 
familjer och bostäder med god tillgänglighet för 
äldre. För att öka invånarantalet, få en mer varie-
rad befolkningssammansättning och för öka un-
derlaget för servicen var det nödvändigt att skapa 
förutsättningar för olika boendegrupper.
 
På 1980-talet påbörjades en utredning kring möj-
ligheterna att förtäta Hammarbyhöjden. Det fanns 
ett behov av större bostäder för barnfamiljer i 
området, bostäder med god tillgänglighet för äldre 
och fl er boende i stadsdelen skulle innebära ett 
större underlag för den kommunala och kommer-
siella servicen. De befi ntliga husen från 1930-talet 
och framåt var även i behov av upprustning och 
modernisering. 

Handlingsprogram för upprustning och 
komplettering
Handlingsprogrammet fastslår att den yttre miljön 
är en av de främsta kvaliteterna i ytterstadsområ-
dena:

Upprustning och förnyelse måste (…) ske på ett 
sådant sätt att stor hänsyn tas till de speciella 
kvaliteter som fi nns i varje stadsdel. Stor omsorg 
måste också läggas ned vid anpassningen av kom-
pletteringsbebyggelse till den befi ntliga miljön. 
Råd och riktlinjer för hur upprustning och om-
byggnad kan genomföras utan att husens karaktär 
spolieras skall utarbetas. (Handlingsprogram 
för upprustning av äldre ytterstaden, Stockholms 
stadsbyggnadskontor 1983, s. 664 ff.)

Detaljer i de nya husen avslöjar att de är från en annan 
tid, trots anpassningen.



33

Nya bostäder
Hammarbyhöjden byggdes ut med 762 nya lägen-
heter under 1987 till 1993 och befolkningen ökade 
från 5500 personer till 7100. (Ericson/Spångberg 
s. 5) Andelen barnfamiljer ökade också. 16 nya 
fl erbostadshus förlades i Hammarbyhöjdens norra 
utkant och sex i den östra utkanten. Söder om tun-
nelbanan placerades ett antal hus. Resten av nytill-
skottet är insprängt bland den gamla bebyggelsen 
i området. Två befi ntliga hus byggdes till och för-
sattes med hiss. Stambyte och tilläggsisolering har 
genomförts på ett 20-tal fastigheter. 

En utvärdering gjordes efter förtätningen. Den 
visade att endast 10 % var missnöjda med de nya 
husen, detta främst på grund av estetiska värden 
och för att naturmark tagits i anspråk. (Ericson/
Spångberg s. 31 ff.) De fl esta är positiva till att det 
kommit fl er yngre människor och barnfamiljer till 
stadsdelen.

Anpassat
Utformningen av de nya husen har genomsyrats 
av anpassning till den befi ntliga bebyggelsen, vil-
ket handlingsprogrammet förordade. Takvinklar, 
färger, material och våningsantal är desamma som 
hos den ursprungliga bebyggelsen. De nya husen 
är dock något tjockare än de ursprungliga och de-
taljer avviker från 1930-talsarkitekturen. 
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KVARTERET ÅSTORP

Kvarteret Åstorp ligger sydväst om Hammarby-
höjden, strax öster om Blåsut. Skärmarbrink lig-
ger på en höjd norr om kvarteret. Området i sig 
är platt, men omges av höjder med bostadsbebyg-
gelse. Kvarteret utgörs av en uppställningshall för 
SL:s vagnar samt en byggnad med vagnuppställ-
ning, kontor och diverse verksamhetslokaler. De-
lar av kvarteret är inhägnat och utgör idag en bar-

riär mellan Blåsut och Hammarbyhöjden. I kvar-
terets norra del fi nns en gräsyta med träd, likaså 
längs spåren i områdets östra del samt vid kontors-
byggnadens entré. I övrigt fi nns ingen vegetation i 
området. I norr fi nns en gång- och cykelväg som i 
väster via en gångbro korsar tunnelbanespåren och 
fortsätter till Skärmarbrinks station. Blåsuts tun-
nelbanestation gränsar till kvarteret i sydväst. 
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Stadsbildsanalys – Kevin Lynchs 
analysmodell
Kevin Lynchs stadsbildsanalys är en visuell 
analysmetod. Visuella analysmetoder utgår från 
det som är synligt observerbart för att kartlägga 
kvaliteter i ett område och ge förståelse för en 
plats. Visuella analysmetoder har utgångspunkt i 
vetenskapliga teorier och fungerar som hjälpmedel 
för planering. Gemensamt drag för alla är att de 
betraktar staden som en bild. Platsen beskrivs som 
en bild med begrepp som skala, struktur, rumslig-
het, rumsavgränsningar med mera. 

I sin bok The Image of the City från 1960 har 
Kevin Lynch intervjuat människor om hur de upp-
lever den fysiska miljön. Lynch har utskiljt fem 
begrepp som är centrala för en orts läsbarhet och 
tydlighet samt för att beskriva och orientera sig i 
staden: stråk, gränser, områden, landmärken och 
noder. Dessa tillämpade på planområdet redovisas 
nedan.
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Stråk
Stråk är de leder vi rör oss på. Utifrån dessa 
stråk observerar vi omgivningen. Till exempel 
kan det vara gångvägar, gator, kanaler eller 
järnvägar.

Flera av stråken i och kring kvarteret Åstorp är 
gångvägar som leder under/över tunnelbanespå-
ret och därför är viktiga gångstråk. Gångstråken 
leder vidare till angränsande områden. Tydliga 
stråk av en annan karaktär är tunnelbanans spår. 
Sofi elundsvägen och Garagevägen är tydliga stråk 
för biltrafi ken.
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Gränser
Gränser kan beskrivas som linjära element 
som skiljer två ytor/områden åt. Exempel på 
gränser kan vara en motorväg, bebyggelse eller 
grönska. 

Gränserna i området markerar olika områden, 
somliga är även starka barriärer. Tunnelbanans 
spår är den huvudsakliga barriären. Samtidigt som 
gränserna utgör barriärer är de även stråk från 
vilka många människor beskådar områdena. 

Kvarteret Åstorps yttre gränser utgörs av tun-
nelbanan i norr och väster och av Garagevägen 
och Sofi elundsvägen i öster respektive söder. 
Nynäsvägen i väster är en annan stark barriär och 
gräns. Gränsen norr om området utgörs av en 
brant mot Hammarby Sjöstad. Ett grönområde i 
öster avgränsar bostadsområdena runtomkring. En 
vägslinga kring Dalen markerar stadsdelens yttre 
gräns. 

Garagevägen
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Områden
Områden/distrikt är delområden med en sär-
skild karaktär. Samma formspråk eller bebyg-
gelse från samma tid kan karaktärisera ett 
distrikt. Man känner tydligt att man är i eller 
utanför ett område.

Jag identifi erar åtta olika områden runt kvarteret 
Åstorp.

1. Slakthusområdet, industriområde.
2. Globen & Globen Centrum, idrotts- och 
    handelsområde.
3. Skärmarbrink, bostäder från 1940- & 50-talet.
4. Blåsut, bostäder från 1940- & 50-talet.
5. Norra Hammarbyhöjden, bostadsområde från 
    1930-talet med nyare inslag från 1980-talet.
6. Södra Hammarbyhöjden, bostäder från 1940-
    talet med nyare inslag från 1980-talet.
7. Dalen, bostadsområde med kvartersstruktur från 
    1970- 80-tal.
8. Gamla Enskede, lummigt fl erbostadshusområde.

TV-tornet syns från Hammarbyhöjden.
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Landmärken
Landmärken är fysiska objekt som är synliga 
på långt håll och som bidrar till orienterbarhe-
ten. Ett landmärke avviker med annan utform-
ning, färg, storlek. Exempel på ett landmärke 
kan vara en kyrka eller torn.

Kring planområdet fi nns många landmärken: 

1. På en höjd reser sig Hammarbykyrkan ritad   
    av Erik Lindgren, 1969.
2. TV-torn ritat av Bengt Lindroos 1986, 80 meter  
    högt.
3. Hammarby skidbacke, landets mest centrala 
    skidbacke, 93 meter hög. Byggd av rivnings- 
    och schaktningsmassor från 1960-talet och 
    framåt. Växer fortfarande! 
4. 16 våningar högt bostadshus i Björkhagens 
    centrum, ritat 1957 av Georg Varhelyi. När det 
    uppfördes var det Nordens högsta bostadshus.  
5. Dalens Sjukhus, tio våningar.
6. Globen, 1989, Berg arkitektkontor. 85 meter 
    hög – världens största sfäriska byggnad. 

Ovan: Globen sedd från Hammarbyhöjden. Nedan: 
Hammarbykyrkan i Skärmarbrink norr om Kv. Åstorp.
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Noder
En nod eller knutpunkt är strategiska punkter 
med intensiv användning, ofta skärningspunk-
ten mellan två stråk. Det är platser dit folk 
färdas eller uppehåller sig, knutpunkter utgör 
händelser längs med stråken. Ett exempel på en 
nog är ett torg.

Knutpunkterna kring området utgörs mestadels av 
tunnelbanestationer och centrum. 
1. Globen Centrum – tunnelbana, handel & arena
2. Gullmarsplan – torg och knutpunkt för fl era
    trafi kslag 
3. Skärmarbrink – tunnelbanestation
4. Hammarbyhöjden – tunnelbanestation & torg
5. Blåsut – tunnelbanestation
6. Dalens Centrum – torg & handel


