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ABSTRACT 
Widstrand, E. 2016. De samtida arkitektoniska rummen: Medborgaren, skönheten och arkitekten. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

Vi lever i en tid där städer växer och utvecklas. Mycket byggs och stadsplaneringen blir allt viktigare. Den 
bebyggda miljön utgör en stor del av städernas innehåll. Trots det föreligger ingen ständig öppen debatt med 
omfattande deltagande och där alla röster hörs. Syftet med den här uppsatsen är att analysera kring varför 
arkitekturen ser ut som den gör och om det har någon koppling till historien. Intentionen är också att ta reda på 
vilken roll medborgaren har i arkitekturplanering och vad som görs för att skapa goda medborgardialoger. 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod där resultatet består av semi-strukturerade intervjuer samt en 
genomgång av relevant litteratur. Resultatet visar att funktionalismens ideal har etsats sig fast inom arkitektyrket 
och att det verkar svårt att bryta sig loss. Det innefattar även synen på historiserande arkitektur som ofta 
förkastas. Byggregler och ekonomi spelar också roll. När det gäller medborgardialoger så är vissa av 
respondenterna av den uppfattningen att man inte bör lyssna särskilt mycket på medborgarna och att det räcker 
med de samråd som sker enligt lag, medan andra gärna skulle se en bättre kontakt med allmänheten. Gemensamt 
verkar de flesta respondenter ha att arkitekturen i Sverige idag är monoton och enkelspårig. 

Keywords: funktionalism, historicism, medborgardeltagande, lekmän, pastisch 
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1. INLEDNING 

Byggnadskonstens utveckling har sett väldigt olika ut genom historien. Under vissa perioder 
har man byggt väldigt mycket och under andra perioder har den bebyggda miljön utvecklats i 
en relativt långsamt takt. I samband med den urbana utvecklingen har uppförandet av bostäder 
och andra byggnader ökat. Under 1800-talets andra hälft byggde man väldigt mycket, och en 
liknande situation uppstod i Sverige under 1960-talet när man byggde de stora 
Miljonprogrammen för att lösa bostadskrisen. Idag är inflyttningen till städerna intensiv och 
det byggs i rask takt, framförallt bostäder. Det talas väldigt mycket om bostadskriser, 
samtidigt som utformningen av byggnader och dess estetiska värden mer sällan är någonting 
som diskuteras. De arkitektoniska rummen ökar i antal och brukas och beskådas av allt fler 
medborgare. Städerna växer. Ändå verkar det saknas en bredare och öppen diskussion om 
medborgarnas inflytande i dessa enorma projekt som pågår, och därmed också ett öppet forum 
för allmänhetens påverkan.   
       Enligt plan- och bygglagen ska man bjuda in kommunens medlemmar, det vill säga de 
som är folkbokförda i kommunen, betalar kommunalskatt eller innehar fast egendom, till 
samråd om den aktuella översiktplanen (Boverket, 2016). Lagen säger också att hyresgäster 
och andra boende som berörs ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter om aktuell 
detaljplan (Länsstyrelsen, 2016). Allmänhetens inflytande i detaljplanen är begränsad, och det 
finns ingen lag som bestämmer till vilken grad beslutsfattande behöver lyssna på 
allmänhetens synpunkter. Det är förstås förståeligt att inte lagen är mer specifik då olika 
byggprojekt med största sannolikhet ser olika ut, men det kan också finnas en risk för att 
kommunens medlemmar inte känner sig hörda. Genom goda medborgardialoger kan sådana 
problem lösas. Dock kvarstår problematiken med att allmänheten inte har någon formell rätt 
att påverka de arkitektoniska utformningarna.  
      Estetiken kan anses vara en bagatell som inte förtjänar någon större uppmärksamhet, men 
det finns forskning som visar att omgivningens utformning har betydelse för människans 
välmående (Tham, 1997).  Människans kapacitet att ta emot sinnesuttryck är väldigt stor, och 
för att inte bli understimulerad behöver hjärnan ständigt nya sinnesintryck. Monotoni, brist på 
sinnesstimuli, är skadligt för den psykiska hälsan. Det typiska kontorshuset eller många 
storskaliga bostadshus är exempel på monoton upprepning av för stora enheter. I Topophilia 
(1990) skriver Tuan om människans syn på den fysiska miljön, både den ”naturliga” och den 
som är skapad av människan. Vi har känslomässiga band till den materiella miljön, även om 
de skiljer sig åt i styrka och uttryckssätt (Tuan, 1990, s. 93). Då staden är till för medborgare 
så borde också medborgarna få vara med och bestämma, särskilt när det gäller centrala delar i 
staden, som arkitektoniska miljöer är. Frågan om arkitektur, estetik och demokrati är både 
intressant och viktig ur dessa perspektiv.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som formar arkitekturen i Sverige 
idag samt vilken roll medborgarna tillåts att ha. För att ta reda på det här har jag formulerat 
följande frågor: 

♦ Vad formar arkitekturens estetiska element idag? 
♦ Hur förhåller sig arkitekter till inspiration från gamla arkitekturstilar? 
♦ På vilket sätt arbetar byggherrar och arkitekter med medborgardialoger? 

Fokus kommer att riktas mot byggnader snarare än öppna rum, även om stadsrum också har 
betydelse. Avgränsning kommer också att göras till de estetiska värdena på de byggda 
stadsmiljöerna. 

 

2. METOD 
 
Det här avsnittet består av fyra olika delar. Först redogör jag för mina val av ansats och 
intervjutyp. Dessa stycken följs sedan av urval av respondenter samt hur genomförandet av 
intervjuerna gick till. 

2.1 Kvalitativ ansats 
En kvalitativ metod med intervjuer har valts som tillvägagångssätt i den här undersökningen. 
Anledningen till valet är att jag för att hitta svar på mina frågeställningar behöver ta reda på 
specifika individers uppfattningar och erfarenheter. Detta görs bäst via intervjuer då det är en 
metod som fungerar bra när informationen man söker är av en mer komplex art (Denscombe, 
2009, s. 232). För kvalitativa intervjuer behöver man komma i kontakt med nyckelpersoner 
som kan ge privilegierad information, det vill säga information som de har för att de sitter på 
en särskild position och därför kan tillhandahålla den information man söker (Denscombe, 
2009, s. 233). Då relevanta personer har varit möjliga att nå och träffa, om än efter många 
försök, så anser jag att intervjuer också har varit ett genomförbart sätt att använda för 
datainsamling. Typen av respondenter valdes genom resonemang om vilka som bäst skulle 
kunna besvara frågor kring arkitekturens utveckling, syn på arkitekturen samt 
medborgardeltagande. De som jag ansåg verkade passa bäst är arkitekterna själva och även de 
som agerar som byggherrar då dessa två aktörer arbetar tillsammans och enligt min 
uppfattning verkar har det övergripande ansvaret över arkitekturen. Dessutom ville jag 
komma i kontakt med en person som gärna arbetar i stadens regi och som är kunnig inom 
arkitekturen och dess historia.  
      Vad gäller tidsåtgång och resekostnad så är min metod inget hinder då alla individer jag 
har intervjuat arbetar i Stockholm eller Uppsala. Närheten mellan Uppsala och Stockholm 
samt det faktum att jag även har boende i båda städer har gjort att resor dit och tillbaka inte 
har varit ett alltför stort hinder, vilket jag anser motiverar mitt val av stad att genomföra 
intervjuer. 

 



3"
"

2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna som användes för den här studien har varit semistrukturerade och personliga. Det 
innebär att jag skrivit och använt mig av intervjuguider, men ändå varit flexibel vad gäller 
frågornas ordningsföljd och i synnerhet har jag låtit respondenterna utveckla sina svar och 
synpunkter utan att bli avbrutna eller hela tiden tillbakastyrda på något särskilt spår 
(Denscombe, 2009, s. 234-235; Bryman, 2011, s. 415-416.). Samtidigt har jag naturligtvis 
varit noga med att få svar på de frågor jag förberett och sett till att inte hamna helt utanför 
ämnet. Samtliga intervjuer har varit personliga, det vill säga ägt rum mellan mig och en 
respondent. Det finns flertalet fördelar med denna typ av intervju. Dessa möten är relativt 
enkla att boka då det bara är två personer som ska hitta ett rum i sina kalendrar. Under 
personliga intervjuer är det dessutom lättare att lokalisera idéer till specifika personer vilket 
ger en bättre uppfattning om de olika individernas synpunkter. En ytterligare fördel med 
personliga intervjuer är att det är betydligt lättare att lyssna igenom och förstå en inspelad 
intervju i efterhand. Det finns bara en röst att känna igen och bara en person som pratar i 
taget. Dessutom har man som forskare endast en persons idéer att sätta sig in i och förstå, 
vilket gör ledsagandet genom intervjun enklare och mer anpassad för både forskare och 
respondent (Denscombe, 2009, s. 235). Naturligtvis finns det också nackdelar med personliga 
intervjuer. De begränsar antalet synpunkter som är tillgängliga för mig som utför studien. 
Med en relativt begränsad tid för den aktuella studien så kan man genom gruppintervjuer 
lättare få tillgång till mer information under samma tidsperiod. På det sättet kan man öka 
antalet deltagare i studien (Denscombe, 2009, s. 236). Därför behöver man väga dessa olika 
tillvägagångssätt mot varandra för att hitta det som passar bäst för den studie man ska 
genomföra.  
      I det här fallet har jag kommit fram till att personliga intervjuer passar bättre trots dess 
nackdelar. Det grundar jag på att fördelarna väger betydligt tyngre än nackdelarna. Den 
största anledningen till det är att det är oerhört svårt att få tag på personer som har möjlighet 
att intervjuas samtidigt som andra individer. De personer som skulle kunna intervjuas i grupp 
och som jag har sökt är ofta upptagna på annat håll och har troligtvis luckor i sina kalendrar 
vid helt olika tillfällen. För att kunna boka upp ett möte där alla dessa individer ska medverka 
så behöver man tid som ofta in finns under kandidatuppsatsskrivande. Dessutom ska man inte 
vara naiv och tro att intervjuer utförda av studenter, som inte är absolut nödviktiga för de 
tilltänkta respondenterna, alltid är högt prioriterade av dessa parter. Därför är personliga 
intervjuer troligtvis det bästa att använda i en sådan här studie. Något annat att tänka på är att 
om man samlar människor som egentligen inte med fördel intervjuas tillsammans så finns det 
möjligen ingenting att vinna på att intervjua flera personer samtidigt. Om forskaren 
interagerar med deltagarna som enskilda individer så står deltagarna inte i fokus som en 
grupp, och då blir det ändå ingen riktig gruppintervju (Denscombe, 2009, s. 236). Dessutom 
ska gruppintervjuer utföras för att gruppdynamiken ska främja de sociala och psykologiska 
aspekterna av gruppbeteende för att deltagarna ska stimuleras att bli delaktiga och reflektera 
över andras synpunkter så att forskaren får så mycket data som möjligt att samla in. Om 
gruppintervjuer inte främjar insamlingen av relevant information så är personliga intervjuer 
enligt mig ett bättre alternativ (Denscombe, 2009, s. 237).  
      I mitt fall har jag konstaterat att respondenterna i de flesta fall bäst passar att intervjuas en 
och en. Den information som jag söker förväntas respondenterna kunna ge utan någon 
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kollegas närvaro. Utöver det så är jag ovan att utföra intervjuer, vilket innebär att svaren 
sannolikt blir bättre och mer nyanserade om jag intervjuar en person i taget då det blir lättare 
att ha fullt fokus på respondenten och kontroll över intervjun. 

2.3 Urval av respondenter 
För att göra rätt urval så undersöktes vilka personer jag ansåg med störst sannolikhet skulle 
kunna ge den information som behövdes för att svara på mina frågeställningar, vilket enligt 
Bryman (2011, s. 434) kan kallas för ett målinriktat urval, som alltså är av strategiskt slag. Av 
flera anledningar hade jag bestämt mig för att fokusera på Stockholms innerstad. Dels så finns 
det projekt där som skulle kunna vara av intresse under intervjuer och staden utvecklas i 
snabb takt. En annan anledning var att flera stora arkitektkontor finns i Stockholm, däribland 
White Arkitekter som är det tredje största arkitektföretaget i Europa (White Arkitekter, 2016). 
Ett annat arkitektkontor som jag var intresserad av var Brunnberg & Forshed. De var med och 
planerade S:t Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm i slutet av 1990-talet. Detta område 
skiljer sig från många andra bostäder och byggnader som uppfördes då och som byggs nu i 
och med att det är inspirerat av den svenska tjugotalsklassicismen. S:t Eriksområdet 
kritiserades hårt av en del av arkitektkåren, men hyllades av allmänheten (Brunnberg & 
Forshed, 2016). Ur medborgarsynpunkt är det intressant att ett område som kritiserats så hårt 
av många arkitekter samtidigt hyllas av medborgarna. Brunnberg & Forshed har också varit 
med och planerat och ritat husen till det nya området Svea Fanfar på Östermalm (Brunnberg 
& Forshed, 2016). Även detta område skiljer sig från många områden som byggs i Sverige 
idag och därför ansåg jag att Brunnberg & Forshed vore ett intressant företag att intervjua.  
Stockholms kommun har också andra instanser där det finns personer som jag ansåg skulle 
vara intressanta att intervjua. Ett av dessa är Rådet till skydd för Stockholms skönhet, eller 
mer informellt Skönhetsrådet. De granskar detaljplaner och bygglovsärenden från 
stadsbyggnadskontoret och får också ärenden av andra instanser som kommunen har 
(Stockholms stad, 2016). De har däremot ingen verklig bestämmanderätt utan fungerar helt 
enkelt som ett råd (Åström, 2016). Wingårdh Arkitekter är ett kontor som ofta nämns i medier 
och för att få synpunkter från båda sidor av byggprocessen så valde jag att även intervjua en 
anställd på Skanska, som är ett av Sveriges största byggbolag (Bengtsson, 2015). Från början 
var min intention att också genomföra en intervju med någon på stadsbyggnadskontoret i 
Stockholm eftersom mycket av planeringen sker hos kommunen, men trots många samtal och 
email så fanns det ingen som kunde eller ville ställa upp på en intervju. 

Jag började med att kontakta personer via telefon när möjlighet fanns. Många fick jag ringa 
flera gånger, och flertalet ville att jag skulle skicka ett email, så skulle de sedan återkomma. 
Ingen av de personer som jag emailade efter ett telefonsamtal hörde av sig, förutom ett par 
som svarade flera veckor senare. Exempelvis pratade jag med kommunikationsansvarig på 
White Arkitekter i Stockholm, som sa att det absolut fanns någon som skulle ha tid för en 
intervju. Jag blev ombedd att skicka ett email som sedan skulle skickas vidare till flera 
personer som med stor sannolikhet skulle ha tid för en intervju. I andra fall blev jag 
runtslussad av flera personer på samma företag. Det var med andra ord svårt att få tag på 
många av de personer jag helst ville prata med, men jag ska också säga att några av de 
personer jag kontaktade svarade på en gång och ville gärna träffas för en intervju. Eftersom 
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det inte var möjligt att få tag på alla önskvärda respondenter i Stockholm så utfördes några av 
intervjuerna istället i Uppsala, men med anställda från samma företag som de först tilltänkta i 
Stockholm. Detta gällde Skanska och White Arkitekter. I efterhand kan jag förstå att det var 
komplicerat att få tag på flera av de personer jag sökte. Målet var att sikta högt och sedan vara 
beredd på alla tilltänkta respondenter helt enkelt inte skulle ha tid för en intervju. I början var 
min intention att försöka intervjua samma antal kvinnor som män, för att försäkra mig om att 
båda könen skulle vara representerade. Tyvärr var det svårt att genomföra den idén eftersom 
många av de jag kontaktade först inte var de personer som jag sedan fick tillfälle att faktiskt 
intervjua. Därför blev det endast en intervju med en kvinna vilket inte är särskilt 
eftersträvansvärt. Särskilt inte när arkitekturen som byggts genom historien fram tills ganska 
nyligen nästan uteslutande har formats av män. 

2.4 Genomförande av intervjuer 
Sammanlagt utfördes sex semi-strukturerade intervjuer. Samtliga skedde på informanternas 
arbetsplatser och varade mellan 70 och 100 minuter. Intervjuguider skrevs i god tid innan och 
utformades med olika frågor beroende på respondent, även om många frågor var liknande 
oavsett intervju. Under intervjuerna användes intervjuguiderna endast ett fåtal gånger, vilket 
var nödvändigt för att kunna försäkra sig om att ingen viktig fråga hade glömts bort. I några 
fall användes inte intervjuguiderna alls, men intervjun följde ändå alla förberedda teman. 
Respondenterna tilläts att utveckla sina svar och följdfrågor ställdes. Även uppföljning och 
kontrollering genom inledande frågor, sonderingsfrågor och preciserande frågor användes. På 
så sätt blev det en bra balans för en semi-strukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 423). 
Frågorna ställdes på ett så konkret och enkelt sätt som möjligt, men under vissa intervjuer tog 
en del frågor längre tid att förklara tydligt, och en del följdfrågor som ställdes spontant kan ha 
uttryckts på sätt som eventuellt kunde ha varit mer lättförståeliga.  
      Alla respondenter fick innan intervjun en lite djupare förklaring till vad min uppsats 
handlar om än den given över telefon, och jag berättade också lite om mig själv. 
Respondenterna fick information om att anonymitet var möjligt, men ingen svarade att de 
ville vara anonyma. Samtliga tillfrågades om det var okej att spela in intervjun, varpå alla 
svarade att det var okej. Jag är medveten om risken att respondenter känner sig obekväma 
med inspelning och att det kan påverka både beteende och svar under intervjun då de kan 
känna sig hämmade (Denscombe, 2009, s. 259; Bryman, 2011, s. 428). Samtidigt verkade alla 
respondenter bekväma under intervjun, och efter att jag först presenterat mig själv och gett 
dem chansen att berätta om sitt yrke och vägen dit så verkade det som att inspelningen inte 
hade någon större påverkan på intervjun, även om det naturligtvis inte går att veta säkert. 
Personligen lyckades jag flertalet gånger glömma den helt under intervjun. Dessutom var 
frågorna inte privata utan valdes ut för att respondenterna skulle svara utifrån sin yrkesroll. 
Jag anser att det är stor skillnad på dessa typer av frågor och frågor som är av väldigt känslig 
typ eller som handlar om respondenternas privata liv. Innan intervjuerna förklarade jag också 
vikten av forskningsetik och att den information som kommer fram under intervjun endast 
kommer att användas för den här uppsatsen och inte i något annat syfte. Även om en 
ljudinspelning inte kan fånga upp kroppsspråk och rådande stämning (Denscombe, 2009, s. 
259) så är det ändå bättre än att endast anteckna. En intervju skulle ta betydligt längre tid om 
anteckningar av kvalitet skulle föras och dessutom skulle det ändå vara svårt att få med all 
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viktig information. Det är också svårt att tolka respondenternas svar och ställa eventuella 
följdfrågor och liknande om man samtidigt behöver koncentrera sig på att få till bra 
anteckningar. Kvaliteten på intervjun överlag skulle enligt min mening med andra ord bli 
sämre. En bandinspelad intervju ger däremot enkelt en permanent och närmast fullständig 
dokumentation av intervjun (Denscombe, 2009, s. 259), vilket jag anser väger tyngst då mina 
respondenter inte hade några invändningar om inspelning.  

 

3. LITTERATURÖVERSIKT 

Funktionalismen växte fram i Sverige under tidigt 1900-tal och innebar en ny estetisk 
inriktning där mycket fokus låg på ljus och volym. Den tidigmodernistiska stilen har präglat 
arkitekturen under lång tid och är relevant för att den synen på arkitektur och estetik till viss 
del fortfarande finns kvar idag. För att förstå varför arkitekturen ser ut idag så måste man 
förstå genom vilken syn på människan och samhället den uppkom. Det här avsnittet går 
igenom tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnena arkitektur i Sverige, 
historicism, och medborgares påverkan. Postmodernismen och nyliberalismen tas upp precis 
som bostadsbyggandet samt lekmäns och arkitekters preferenser. 

3.1 Funktionalismen i Sverige 
Under 1920-talet hade de arkitektoniska influenserna strömmat in från andra delar av Europa 
(Lundahl, 1980). En av de första att introducera funktionalismen i Sverige var Uno Åhrén 
som blivit oerhört imponerad av att ha sett Le Corbusiers Pavillion de l’Esprit Nouveau på 
1925 års Art Décoratifs et Industriels Modernes i Paris. Samma år publicerade han artikeln 
Brytningar i Svenska Slöjdföreningens Årsbok, där han lyfte fram Le Corbusier som 
föregångare till det han kallar ”funktionellt” (Seelow, 2016). Stockholmsutställningen år 1930 
brukar anses som starten för funktionalismen i Norden (Lundahl, 1980; Seelow, 2016). Åhrén 
var inte rädd för att visa sin avsky för den traditionella arkitekturen och skrev i Brytningar att 
han var redo att ”hata all konstnärlig omsorg om de praktiska tingen! Prydnadsform på varje 
millimeter av tillvaron – hur outsägligt äcklig bleve icke till slut en sådan miljö!” (Rudberg, 
1980, s. 112) Han uttryckte också sin längtan efter ljus, rymd och frihet. Det är dock inte helt 
sant att funktionalismen medvetet uteslöt allt det estetiska, men det estetiska återfanns i det 
funktionella. Man eftersträvade former som medvetet uttryckte funktion och konstruktion. Det 
var den tidens estetik (Rudberg, 1980, s. 112). I Acceptera (Asplund et al., 1931) skriver 
Markelius, Åhrén och Paulsson med flera om att modernismen erbjuder en klasslös komfort 
som bör utnyttjas inom byggandet, och att den industriella utvecklingen ska utnyttjas för att få 
billigare bostäder.  Idéer spreds om rationellt och standardiserat byggande. Effektiva 
byggmetoder och billigare bostäder var i funktionalismens anda. Boken Acceptera innehåller 
hela idén med funktionalismen som livsåskådning och att man måste acceptera att det är så 
här den nya världen ser ut. Det är ingen idé att kämpa emot. Författarna avfärdar skeptiker 
som välmående borgare och att bostadsfrågan behöver lösas för de långt mindre välbärgade, 
som inte förstår att man behöver en modern, rymlig och bekväm bostad. Hemtrevnad skapas 
först och främst av bostadens praktiska funktioner (Asplund et al., 1931).   
      Flera av funktionalisterna var, eller blev, socialister. Bostadsfrågan hängde ihop med 
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andra frågor i samhället. Man associerade bostadsbrist med arbetslöshet och arbetarklassen. 
Bostadsfrågan blev politisk (Rudberg, 1980, s. 113). Med ökad urbanisering kom också ökade 
trafikproblem. Av sociala och hygieniska skäl tyckte man att det var en god idé att separera 
stadens funktioner. Saneringsfrågan och tillhörande problem som trångboddhet, sociala 
missförhållanden och teknisk undermålighet uppmärksammades allt mer, och dessa 
förknippades med den gamla bebyggelsen. De nya stadsplaneringsidealen sågs som den enda 
lösningen, och funktionalisterna såg onyanserat negativt på den äldre bebyggelsen och 
beaktade inga möjligheter till förbättring av den (Rudberg, 1980, s. 118-120).   
      Den moderna arkitekturen i Norden formades till en början mycket av internationella 
influenser, men sedan förändrades den framförallt av företeelser i Sverige. Från 1929 och 
framåt sågs de nordiska länderna som jämlikar med många andra framstående länder inom 
arkitekturen. Sverige bjöds in till att delta i CIAMs konferenser och många verk publicerades 
i internationella publikationer (Seelow, 2016). 

3.2 Postmodernismen på intåg 
Efter flera årtionden av storskaligt byggande och utveckling av välfärden så kom 1970-talet i 
Sverige att bli en tid med ideologikriser där välfärdsmodellen och allmän kritik kunde kopplas 
till arkitektur och urban planering (Mattsson, 2016). Redan i slutet av 1960-talet hade debatter 
skapats kring den ökande konsumtionen och enformigheten i efterkrigstidens boendemiljöer. 
Som i flera andra länder så innebar dessa debatter om den byggda miljön och den misslyckade 
modernismen att man ville utvärdera det politiska styret, där Sverige hade haft en lång period 
med Socialdemokraterna vid makten. Det sena 1970-talet, ofta kallat ”slutet av en epok”, 
präglades av nya idéer och man avreglerade och ändrade så väl ekonomi som bostads- och 
byggnadsmarknaden. Vänsterrörelsen från 1968 hade sammanfallit med nyliberala idéer, och 
”individuell frihet” blev ett centralt koncept. Postmodernismen blev en reaktion mot vad som 
av många uppfattades som ett auktoritärt politiskt system som genom den starka staten 
reglerade medborgarna. Samtidigt försökte man återetablera arkitekturens roll efter att den 
haft en nedgång under 1960-talet. Staten ändrade på bostadsreglerna, tog bort subventionerna 
och bostadsmarknaden blev mer tävlingsinriktad. En strategi som fanns var att sätta konflikten 
mellan repetition och variation i centrum, vilket ofta ledde till att man utmanade normerna 
eller försökte förändra det existerande systemet (Mattsson, 2016). Åren 1975 och 1976 anses 
vara en vändpunkt inom arkitekturen. Charles Jencks och postmodernismen introducerades i 
Sverige av Eva Eriksson och tidningen Arkitektur ägnade ett helt nummer åt att granska 
funktionalismen (Mattsson, 2016).  
      Den ekonomiska och politiska situationen under 1980-talet var ny och man strävade mot 
individualitet och variation, vilket enligt kritikern Bo Bergman hörde ihop med en 
kapitalistisk konsumentorienterad arkitektur. Under 1970-talet fanns det också en stark 
kvinnorörelse där man fokuserade på arbetsrättigheter, professionella roller och 
boendeformer. Man ville att kvinnor skulle bli jämlikt representerade i beslut, få vara aktiva 
projektledare, byggare och utvecklare (Mattsson, 2016).   
      Postmodernismens framväxt kom under 1970-talet också som en kritik till modernismen, 
och precis som modernismen så konstruerades den genom ett antal kända arkitektoniska verk 
av en begränsad grupp teoretiker och praktiker, huvudsakligen män. Inom andra discipliner, 
som litteratur, film och konst, så var det också män som formade utvecklingen. Det är med 



8"
"

andra ord det manliga perspektivet som har format synen på estetik samt de rumsliga och 
organisatoriska förbindelserna. Postmodernismen har enligt Mattsson (2016) ansetts vara 
konservativ, opolitisk och anti-feministisk. Samtidigt har postmodernismen i Sverige sett lite 
annorlunda ut än i exempelvis USA och inte ansetts vara fullt lika elitistisk. 

3.3"Nyliberalism i svensk stadsplanering 
Sedan marknadsliberaliseringen under det sena 1970-talet har planeringen enligt Tore Sager 
(2011) blivit underordnad den ekonomiska utvecklingen, och den demokratiska 
planeringsprocessen påverkas idag av den rådande nyliberalismen. Han menar att 
nyliberalismen vill ge entreprenörskap, administrativ effektivisering och ekonomisk frihet 
större prioritet än ett demokratiskt politiskt styrande. Nyliberalismen karaktäriseras av ökade 
privatiseringar, minskad välfärd samt samhällelig decentralisering. Marknaden ska reglera 
politiken, istället för att politiken ska reglera marknaden, som det var under socialdemokratins 
1900-tal i Sverige. Ekonomi och effektivisering är viktigare än de demokratiska aspekterna, 
och den offentliga stadsplaneringen ses som ett hot mot privata motiv. Platsmarknadsföring är 
viktigt och städer blir mer tävlingsinriktade (Sager, 2011). Guy Baeten (2012) anser att 
nyliberalism och samhällsplanering är en dålig kombination. Han är av samma uppfattning 
som Sager (2011) i aspekten att neoliberalismen gör den statliga planeringen underordnad 
marknaden. Om privata intressen blir för starka så hotas själva stadsplaneringen som funktion 
och dess offentliga beslutsfattande (Baeten, 2012). När allt flera städer går mot en större 
neoliberal utveckling så skapar det ett klimat där ikonisk arkitektur och ivrigheten att få 
igenom sina stadsplaner väger tyngre än demokrati och rättvisa (Baeten, 2012; Sager, 2011). 
Det har enligt Sager (2011) lett till att planeraren har blivit en medhjälpare till en stark 
exploaterande utveckling snarare än att arbeta med det lokala samhällets påverkan eller 
stadens miljömässiga kvalitet. Det blir också problematiskt när fokus ligger på privata och 
semiprivata rum istället för delade och demokratiska platser (Baeten, 2012; Sager, 2011). 
Samtidigt som platsmarknadsföringen sker så har städernas egna invånare allt mer begränsade 
möjligheter att påverka vilken riktning deras egna städer har. Utan lokal påverkan riskerar 
städerna att förlora sin autenticitet och relevans, och dessutom blir de allt mer homogena. 
Exempel på typiska nyliberala arkitektoniska element är utställningscentrum, 
vetenskapsområden, shoppingcentrum och storskaliga sportstadium som ofta kombineras med 
konferensanläggningar eller kontor (Sager, 2011).   
      Ett projekt i Sverige som går i samklang med nyliberalismen är det planerade Nobel 
Center på Blasieholmen i Stockholm. Byggnaden är tänkt att bli ett attraktivt besöksmål för 
turister och stockholmare och ska inhysa utställningar, vetenskapliga seminarier och föredrag 
om dagsaktuella ämnen och ”evenemang av olika slag” (Nobelhuset AB, 2016). Projektet har 
fått motstå mängder av kritik från olika håll, bland andra Statens fastighetsverk, 
Skönhetsrådet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Stadsmuseet. Man har kritiserat den 
föreslagna byggnadens volym och gestaltning då den påverkar kultur- och stadsmiljön kring 
Blasieholmen på ett negativt sätt, och det finns risk för att skador skulle uppstå på 
Nationalmuseum under byggtiden (Statens fastighetsverk, 2015). Planen på att ta emot 
600 000 besökare per år är orealistisk (Skönhetsrådet, 2015), och i en demokrati ska politiker 
företräda sina medborgare, vilket de i det här fallet inte gör (Berglund, K., Wenander, V., 
2016), och politikerna tar inte heller hänsyn till det grönklassade Tullhuset från 1870-talet 
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som skulle behöva rivas om Nobel Center uppförs (Mårtensson, 2016). Blasieholmen är 
dessutom en gammal fornlämning där det kan finnas bebyggelselämningar från medeltiden 
och framåt som skyddas enligt kulturmiljölagen (Stadsmuseet, 2015). Flera stora 
dagstidningar har publicerat en mängd artiklar där skribenterna motsätter sig ett Nobel Center 
på Blasieholmen eftersom projektet inte är helt finansierat och kostnaden även kan komma att 
öka på grund av eventuella skadeståndskrav från intilliggande fastighetsägare (Arbman, 2016; 
Majlard, 2016). Även Sveriges kungapar har uttryckt sin ståndpunkt i frågan, trots att 
kungafamiljen brukar hålla sig utanför politiska frågor. Kung Carl XVI Gustaf menar att 
bygget är vällovligt men borde flyttas. Drottning Silvia vill se en folkomröstning 
(Schottenius, 2016). När Kommunfullmäktige skulle rösta om Nobel Center i Stadshuset den 
25 april så samlades över 1 000 demonstranter utanför för att visa sitt missnöje (Mårtensson, 
2016). Trots all kritik röstade Kommunfullmäktige ja till att bygga Nobel Center. Hittills har 
475 överklaganden inkommit (Schottenius, 2016). Man väljer att fortsätta planeringen av 
projektet trots alla protester, och man stoltserar med att arkitekten som ritat byggnaden trots 
allt är världskänd och kommer att sätta Stockholm på kartan (Andersson, 2015). Stockholm 
har blivit en plats där man gärna ser arkitektonisk exploatering på bekostnad av demokrati och 
kulturvärden. Precis som Baeten (2012) menar så är beslutsamheten i att genomföra projektet 
viktigare än rättvisan gentemot invånarna. Nobel Center är som direkt taget ur Sagers (2011) 
idé om den typiska nyliberalistiska stadsplaneringen. 

3.4 Det samtida bostadsbyggandet 
Idag byggs det många bostäder i rask takt och därmed utgör dessa också en stor del av den 
nya arkitekturen. Det är intressant att ta reda på hur byggnadsprocesserna ser ut mellan olika 
aktörer för att få en större förståelse för varför bostäderna ser ut som de gör. I en 
forskningsrapport från 2011 relaterar Inga Britt Werner och Kristina Grange till en avhandling 
där det konstaterades att få arkitekter utvärderar sina projekt genom att ta del av synpunkter 
från de boende, eller erfarenhetsåterföring, som de kallar det. I sin rapport har de även 
intervjuat fyra arkitekter om projekt de varit involverade i (Werner & Grange, 2011). 
      Håkan Trygged från KUB Arkitekter berättar om ett projekt i Göteborg där JM var 
beställare. Håkan förklarar att JM har väldigt standardiserade fönsterbröstningar och att det 
fanns en del saker man inte riktigt var överens om i projektet. Som arkitekt kan det vara svårt 
att få gehör för en del gestaltningsfrågor, exempelvis omsorg i materialval och 
byggnadsdetaljer. Enligt Håkan har det hänt väldigt lite sedan miljonprogrammens dagar när 
det gäller en del teknikutveckling (Werner & Grange, 2011). Han säger också att det har 
funnits en period med projekt med ganska dålig bostadskvalitet och man märker att det har 
blivit hårdare med ekonomin och att det förväntas en större effektivitet i bostadsbyggandet. 
Det finns enligt Håkan en homogenitet inom bostadsproduktionen. Förutom ekonomin menar 
han att det i Sverige har funnits ganska stora normer för vad som är möjligt. KUB Arkitekter 
arbetar inte någonting med systematiska utvärderingar med de boende (Werner & Grange, 
2011).  
      Karin Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor, intervjuades om ett bostadsprojekt i 
Helsingborg. Hon anser inte att man bör bygga billiga bostäder utan att det ska vara hög 
kvalitet. På kontoret tycker man att fasaden är viktig, att den ska vara snygg och prydlig. 
Många blir enligt henne sannolikt påverkade av inredningsmagasin och att vad brukarna vill 
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ha är stora kök och badrum. Karin tycker att det är lätt att hamna i samma utformning hela 
tiden när man gör bostäder. Men i allmänhet anser hon att det alltid är beställaren som avgör 
hur ett projekt blir. Hon anser precis som Håkan att det ofta blir diskussioner kring 
materialval och att arkitekterna gärna vill ha det dyrare materialet. Men man måste anpassa 
sig till marknadsmässiga villkor, menar hon (Werner & Grange, 2011). Om Wingårdhs gör 
någon systematisk erfarenhetsåterföring framgår inte.   
      Werner & Grange (2011) intervjuade Peter Hulting från Hulting arkitekter, som var 
involverad i ett bostadsprojekt i Trosa. Diskussionen om materialval i det projektet slutade 
med en del förbättringar. Arkitekterna fick även ovanligt mycket frihet. Målgruppen i 
projektet i Trosa var medelålders par som sålt sin villa, vilket också var fallet i Karin 
Wingårdhs projekt. Det är enligt Werner och Grange (2011) en ganska vanlig målgrupp. Peter 
arbetar inte med någon systematiskt erfarenhetsåterföring. Även han anser att 
bostadsproduktionen är väldigt likriktad. Enligt Peter så har för mycket byggts till de som har 
pengar, och byggandet har alltid varit dyrt förutom när staten stöttat med subventioner. Ett 
problem i vissa projekt är att man inte har respekt för varandras kunskaper och att arkitekterna 
blir överkörda av beställare och projektledare.  
      Slutligen har Petter Lodmark, arkitekt vid QPG, intervjuas om ett projekt i Mölndal. Inför 
det projektet hade de möten där boenden i området fick delta. Petter vill lyfta fram 
arkitekternas faktiska brister. Han anser att det finns stor brist på kunskap kring krav som 
ställs på en bostad, exempelvis tillgänglighetskrav, som vissa arkitekter inte tycker behöver 
följas. Det ska vara en baskunskap menar han, och det är tragiskt att tillgänglighetskonsulter 
behöver sättas in. Han anser också att det i allmänhet finns en likriktning i 
bostadsproduktionen. Mycket görs också på känn utan att någon egentligen har kunskap om 
vilka behov som finns, menar Petter (Werner & Grange, 2011). 

3.5 Syn på historiserande arkitektur 
Catharina Sternudd (2007) relaterar i sin doktorsavhandling till en undersökning där arkitekter 
och lekmän fick bedöma en ny byggnad med historiskt utseende. Samtliga deltagare gav 
byggnaden en positiv bedömning tills de fick veta att den var nybyggd, varpå arkitekterna 
ändrade uppfattning medan lekmännen höll kvar vid sin första ståndpunkt. Att arkitekterna 
ändrade uppfattning berodde på vetskapen om att exteriören inte var autentisk (Sternudd, 
2007, s. 126-127). Det betyder inte att arkitekter inte uppskattar äldre bebyggelse utan att 
autenticitet verkar vara viktig för arkitekterna. Men man kan alltså se en skillnad i estetisk 
värdering mellan allmänhet och arkitektkår.   
      Arkitektstudenter tycks formas relativt starkt under sin utbildning.  Lena Berg Villner 
(2008) skriver i ”Jag kan inte kopiera Corbusier hela livet” – Arkitekter, historia och 
arkitekturhistoria att arkitektutbildningen ger en inskolning i en identitet och förändrar 
studenternas personlighet och värderingar i estetiska och moraliska frågor. Det finns 
ideologier inom arkitektutbildningen som går tillbaka till den modernistiska rörelsen. Walter 
Gropius publicerade 1955 en samling skrifter som delvis handlade om arkitektstudentens 
utbildning. Han ansåg att man skulle omskapa studenten till ett oskrivet blad så att denne 
skulle få en objektiv förståelse av det moderna samhället och den moderna tekniken. 
Vetenskapen var ledande, och där hade inte historien någon plats. I undervisningen idag så 
utvecklar studenten lösningar i samspel med läraren (Villner, 2008). Läraren fungerar som en 
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coach som kan hjälpa till med skisser för att lösa problem som uppstår. Lärande genom 
imitation är den dominerande pedagogiska metoden, och där finns det en paradox då imitation 
i praktiken strider mot idén som syftar till att utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande. 
En av läraren negativ syn på historiens arkitektur kan avspeglas i undervisningen. Gropius 
oskrivna blad till studenter blev å andra sidan helt ”befriade” från historien och därmed 
eventuella fördomar (Villner, 2008). Men känner man inte till historien är det också svårt att 
lära av den. Det har alltså funnits olika förhållningssätt till historien och påverkan från lärare 
har sett olika ut, ibland kanske omedvetet.  
      Det kan vara svårt att avgöra om det finns någon generell uppfattning bland arkitekter om 
historiserande arkitektur. Men det finns många arkitekter som uttalat sig negativt om så 
kallade pastischer, och även exempel på projekt som klart och tydligt har bespottats av en stor 
del av arkitektkåren. Svea Fanfar är ett bostadsprojekt som byggs på Östermalm just nu och är 
nominerat till Årets Stockholmsbyggnad. I nomineringen så skriver juryn att ”Trots tydliga 
referenser till 20-talsklassisismen undgår Svea Fanfar att bli en pastisch, och bär på sitt eget 
formspråk med spännande portiker och balanserad fasadgestaltning.” (Stockholms stad, 2016) 
Med största sannolikhet är det korrekt att tolka det som att det är något positivt att Svea 
Fanfar inte är en pastisch. Om området hade varit en pastisch så kanske det rentav inte hade 
nominerats.       
      S:t Eriksområdet på Kungsholmen som stod klart 1999 är ett område som verkar vara 
bespottat av många arkitekter men hyllas av allmänheten. Aleksander Wolodarski, verksam 
arkitekt, har aldrig förstått kritiken. Han säger att mycket kritik har varit osaklig. Det talas om 
pastisch, men allt annat som byggs är också ett eko av gamla stilar. Wolodarski tycker inte att 
man kan avfärda omtyckta områden genom att kalla det pastisch. Trots arkitektkårens glåpord 
så fick Wolodarski ta emot ett pris från New Urbanism-rörelsen CNU, just för området S:t 
Erik. Han säger att goda idéer måste få leva sida vid sida, att det i en demokrati borde vara 
tillåtet med stilistisk frihet. Demokrati är pluralism (Jensfelt, 2004).   
      Sveriges Arkitekter bjöd 2005 in till ett samtal om form och estetik. Arkitekter från flera 
olika kontor diskuterade bland annat Jakriborg, ett bostadsområde mellan Malmö och Lund 
som är byggt med inspiration från medeltiden. I diskussionen hördes röster om förvåning att 
Jakriborg var så pass trevligt och att man hade åkt dit med en negativ inställning. En person 
ställer sig frågan om varför området är så populärt. Är det utseendet, karaktären eller hyrorna? 
Jakriborg består nämligen endast av hyresrätter till förvånansvärt låga priser. Flera kallar det 
för en självklar pastisch. Andra säger att arkitekterna fostrats i en funktionalistisk tradition 
och att många arkitekter fortfarande är drillade av att vara rationella. En arkitekt säger att man 
kan lära sig mycket av Jakriborg, exempelvis småskaligheten och att det inte finns några 
balkonger, vilket i nymodern arkitektur nästan är ett krav. Någon tycker att området är helt 
förfärligt och det pratas om tidsandan och att pastischområden inte speglar den. Men 
tidsandan är enligt en arkitekt bara ett ideal som en grupp människor har lyckats driva och 
som finns tills nya intressen dyker upp och ändrar på idealet. En arkitekt säger att Jakriborg 
får hen att tänka på Nazityskland eftersom området har en misstro till den nya människan. En 
annan säger att arkitekter inte bor som de lär. Östra Södermalm i Stockholm är Sveriges 
arkitekttätaste område, och där finns inte mycket ny bebyggelse. Nästan ingen arkitekt bor i 
Hammarby Sjöstad. Personens slutsats är att om arkitekter ritade som de själva bor så skulle 
en stor del av den svenska befolkningen vara väldigt nöjd. Några anser att Jakriborg vänder 
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den moderna världen ryggen och att det provocerar arkitekter om man inte tror på det urbana. 
En annan säger att området är en verklighetsflykt och att det kanske gömmer sig något 
otrevligt bakom (Hellquist, T, 2005).  
      I Creation or Pastiche – the Uses and Abuses of Classicism (1986) berättar Mark Girouard 
om sin föreläsning på universitetet i Cambridge. När det gäller arkitektur så kan man rita 
byggnader i Mies van de Rohes eller Le Corbusiers stil, men när en arkitekt idag använder 
ordet pastisch så vet man att det inte är den typen av stil hen menar (Girouard, 1986). Inom 
arkitektur innebär det en byggnad i Palladios eller Christopher Wrens stil, eller mer generellt 
sett klassicism från 1500- 1600- och 1700-talet. Med andra ord är pastisch synonymt med en 
modern klassisk byggnad. Enligt Girouard (1986) kallas en klassisk byggnad som ritats och 
uppförts på ett kompetent sätt för en ”bra pastisch” medan en byggnad av en mindre 
respekterad eller kompetent person enbart kallas ”pastisch”, även om byggnaden inte är i 
billig eller i dålig kvalitet. En pastisch som sådan kan alltså aldrig vara något bra. Detta anser 
Girouard (1986) har begränsat klassicismen som stil till något konservativt, bakåtsträvande 
och kopierande. Han anser klassicism vara en innovativ och flexibel stil som under tusentals 
år har visat sig kapabel att appliceras på nya byggnadstyper med nya material och som också 
har utvecklats och visat sig klara av nya samtida situationer (Girouard, 1986). 

3.6 Fackmän och lekmäns preferenser 
Sternudd (2007) utförde en studie i Karlshamn där hon genom enkäter undersökte hur 
småstadens bebyggelse värderas av boenden i småstaden. I enkäten fanns textfrågor och även 
frågor som kompletterades med bilder där man fick uttrycka sin åsikt om befintliga byggnader 
och platser i Karlshamn. De platser som bedömdes som vackrast av respondenterna var 
parkmiljöer vid havet och historiska byggnader. På tredje plats kom Näsgränden, som är en 
plats med gatuhus från 1700- och 1800-talet med liknande, kompletterande bebyggelse från 
1900-talet. Offentliga byggnader och varuhus från 1960- och 70-talen bedömdes i enkäten 
genomgående som fula (Sternudd, 2007). I några fall skiljde sig de äldre respondenterna från 
de yngre, där personer över 65 år var mer positiva till byggnaderna Väggabadet och 
Väggahallen, som båda är byggda på 1970-talet. Sternudd (2007) hittade endast små 
skillnader mellan olika svarsgrupper. Kvinnor och män hade överlag samma uppfattning, med 
skillnaden att kvinnor uttryckte sin åsikt något starkare. Gruppen med folkskola eller 
grundskola som högsta utbildningsnivå placerade platser och byggnader något högre på 
”vackerskalan” än övriga. Respondenter över 65 hade en svag tendens att uttrycka sin åsikt 
något starkare än övriga åldergrupper i enkäten (Sternudd, 2007). På frågan om vad 
respondenterna hoppas aldrig förändras i Karlshamn så var svaren kullerstensgator, gamla 
byggnader, de äldsta husen, träbyggnader med gårdar och även meningar som ”Riv aldrig 
något av de gamla trähusen” och ”Det som klarade sig undan 70-talets rivningar kan få stå 
kvar.” Några svarade dock att det inte finns någonting de inte vill ska förändras.   
      Sternudd (2007) relaterar också till en studie som gjorts där lekmän och arkitekter fick 
värdera ”high” respektive ”popular” arkitektur, där ”high style” kännetecknades av byggnader 
med få material, mycket betong, mycket vitt, ocentrerade entréer och enkla former.  Med 
’popular style’ menades flera byggnadsmaterial, sadeltak, inramade fönster, horisontell 
orientering, varma färger och centrerad entré. Arkitekter värderade ”high” arkitektur högre än 
”popular”, medan det för lekmän var det motsatta. Dessa skillnader mellan verksamma inom 



13"
"

arkitektur och design och lekmän verkar skapas redan under utbildningen (Sternudd, 2007, s. 
127). I en annan studie där man jämförde högskolestuderandes preferenser för stolar i olika 
stilar så fann man små skillnader mellan förstaårsstudenter på designprogrammet och 
studerande på andra utbildningar. När man däremot gjorde undersökningen med individer 
som studerat en längre tid så stämde studenternas uppfattning i stor utsträckning med 
yrkeskårens (Sternudd, 2007). Det kan tyda på att designstudenter formas väldigt mycket 
under sin utbildning, precis som det tidigare nämnts att Villner (2008) har påstått. 
      När det gäller synen på befintlig historisk bebyggelse så kan man se vissa skillnader 
mellan lekmän och experter på historisk bebyggelse. J.F. Coeterier (2002) undersökte i en 
studie människors upplevelser av historisk bebyggelse utifrån estetiken. För lekmän handlade 
estetiken mestadels om en byggnads utsida med dess form och färg. För dem spelade en 
byggnads raritet eller ålder inte särskilt stor roll. Enligt experterna spelade information om 
byggnaden och dess raritet betydligt större roll, medan lekmännen ansåg att information 
gjorde att en byggnad kunde bli mer intressant för stunden, men det gjorde den inte vackrare. 
Autenticitet var för lekmännen viktigt på så sätt att en rekonstruktion av en byggnad inte var 
intressant (Coeterier, 2002). 

 

4. RESULTAT AV INTERVJUER 

Intervjuerna har delats upp i olika teman, där en fråga behandlas i taget genom svar från de 
olika respondenterna. Alla sex intervjuer som genomförts gjordes på respondentens 
arbetsplats. De intervjuade personerna är fyra arkitekter från tre olika arkitektkontor, en 
affärsutvecklare på Skanska och en arkitekturhistoriker. Samtliga intervjuer ägde rum i april 
respektive maj 2016. 

4.1 Arkitekturen i Sverige idag 
Kjell, arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitekter, säger att det kom en väldig reaktion mot 
stilarkitekturen som fanns på 1800-talet. Man ville söka helt nya vägar. Med 1800-talets 
uppfinningar i ryggen trodde vi att vi kunde skapa en bättre värld om vi bara var sakliga och 
inte kom dragandes med en massa känslomässiga uttryck. Sedan smalnar det av och det blir 
torftigt, menar han. För längesen sa filosoferna att skönhet inte är subjektivt, men sedan kom 
vetenskapen och blev den stora kraften i samhället. ”Vetenskapen och tekniken, det är våra 
gudar. Det är dem vi tillber. Kärnkraftverken är våra domkyrkor, och alla andra sådana här 
tekniska anläggningar. Det är vår religion.” Kjell menar att till en början var modernismen 
väldigt bred. En human rörelse med olika uttryckssätt, från sent 1800-tal fram till 1920- och 
30-talet. Men sedan spårade arkitektvärlden in på en smal liten väg, och det var då allt blev 
lådigt och fyrkantigt samtidigt som man inte fick prata om skönhet. Skönhet var en privat sak, 
allt skulle vara objektivt och sakligt. Den 80-åriga traditionen lever kvar. Kjell känner dock 
att pluralismen är på väg och att det också har med samhället att göra. Det kommer fler 
uttrycksformer och det skapas fler sammanhang för dem.  
      Ludmilla, arkitekt på Brunnberg & Forshed, menar också att modernismen och 
funktionalismen slog fruktansvärt hårt i arkitekturbranschen. Det blev fult att använda färg 
och fult att göra dekorationer. Plötsligt var ljus och luft det viktigaste, för det kunde man 
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mäta. Även om det var så längesedan så sitter det så fruktansvärt hårt kvar i 
arkitektutbildningen, menar Ludmilla. Allt handlade om funktion. När jag frågar varför hon 
tror att vi fortfarande påverkas av modernismen, så säger hon att det var idén om den nya 
människan. Man byggde för den nya människan, men den nya människan fanns inte. Det kan 
också ha varit starkt politiskt, för även om vi inte var med i några krig i Sverige så blåste vi 
ändå ut varenda småstad och rev väldigt mycket. Vi gick emot vår magkänsla och 
intellektualiserade den. Man hade en stark idé om att allting är mätbart och att arkitekturen 
ska vara rationell. Det har fastnat hos politiker och yrkeskårer, menar hon.  
      Henrik, som är arkitekturhistoriker och sitter i Skönhetsrådet i Stockholm, lyfter fram den 
nordiska storhetstiden inom arkitekturen, när vi på 30-40- och 50-talen fick genomslag i 
världen. Vi hade ett framstående stadsplanetänkande och människor åkte till Sverige för att 
titta på Vällingby och Farsta. Henrik säger att han tror att vi i Sverige kanske har lättare att 
acceptera arkitektur som blickar tillbaka till 50-talet. Den uppskattas fortfarande ute i världen 
och upplevs som en del av den stora berättelsen om den nordiska arkitekturen, medan 
arkitektur från 1800-talet inte gör det. Henrik menar också att bristen på mångfald av 
arkitektkontor och byggherrar är en anledning till att många hus ser likadana ut idag och att 
man upplever att det finns en kärlekslöshet i utformningen av byggnader. Han säger att stora 
privata byggherrar har en regelbok för hur deras hus ska byggas på ett rationellt sätt. Det 
sätter en viss ram för hur huset ska se ut, och det minskar också möjligheterna för arkitekten 
att släppa loss sin kreativitet. Sedan finns det också några få stora ansiktslösa arkitektkontor 
som ritar väldigt mycket. Dessutom är de platser som man bygger på ofta stora projekt, vilket 
inte bjuder in till en mångfald av aktörer. Hade man haft fler mindre tomter för fler mindre 
aktörer, som både kan vara företag eller privatpersoner, så hade en större variation av 
arkitektur kommit naturligt, menar Henrik. Traditionellt sett så har städer till stor del byggts 
av privatpersoner som köpt en bit mark, byggt ett eget hus och ett antal lägenheter som man 
hyr ut för att betala för allt. Då har den enskilde byggherren, med sin smak och uppfattning, 
varit styrande i hur huset ser ut. Idag finns ingen koppling mellan slutkonsumenten och hur 
huset ser ut, utan det bestäms någon annanstans genom en byråkratisk process med väldigt 
stora aktörer. ”Det är där jag tror att det stora problemet finns idag”, säger han.   
      Lars är arkitekt på Wingårdhs Arkitekter. Han tror att under 90-talet så byggde man en hel 
del billiga bostäder, samtidigt som man var rädd för att det skulle bli som de gamla 
miljonprogrammen. Så man började variera fasaderna för att det skulle bli roligare, 
exempelvis med fönster som hoppar omkring och många olika färger på fasad och balkonger. 
Men husen är egentligen likadana. Man har sedan fortsatt på liknande spår, menar han. Något 
annat som spelar roll för bostäders estetik är det faktum att vissa stora byggherrar, exempelvis 
JM, har en pärm med typexempel på bostäder som arkitekterna får gå efter, och då finns det 
inte mycket kvar att göra. Lars säger att Wingårdhs inte arbetar så utan kräver att få rita 
själva, men många andra arbetar på det sättet, och då blir alla hus likadana. Han gör också en 
jämförelse med när arkitekter kom ut på 50- och 60-talen och startade egna kontor. Många av 
de kontoren finns kvar, medan man idag i utbildningen inte uppmuntrar tillräckligt mycket till 
att starta eget. Därför kan det finnas kvar gamla mönster inom arkitektkontor där man ritar 
efter liknande ideal som man gjorde när de startades. Hade fler startat egna kontor så tror Lars 
att det hade funnits en större variation på arkitekturen. 50-talets anda verkar ha hållit sig kvar 
länge, för när han gick i skolan var det inte accepterat att rita dekoration för dekorationens 
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skull. Hans lärare var den generationen som startade många arkitektkontor. Men det är 
annorlunda nu, menar Lars.  
      Några av respondenterna nämnde den gamla romaren Vitruvius tre ledord för kvalitativ 
arkitektur – utilitas, firmitas, venustas (British Library, 2016). Under århundradena har de tre 
begreppen skiftat en del i betydelse, men idag pratar man om funktion, ekonomi och skönhet. 
Enligt Kjell har vi i vår tid tagit bort skönheten, och det som blir kvar är de fyrkantiga husen. 
Det är bara teknik, ekonomi och funktion.   
      Anders, arkitekt på White Arkitekter, säger att det kan vara svårt att komma ihåg 
Vitruvius när man är mitt uppe i arbetet som sker, och när han får frågan om vad det är som 
först faller i glömska så svarar han ”Det är ändå skönheten. Det finns starka påverkanskrafter 
för det ekonomiska, lång- eller kortsiktigt. Det beror på vem man jobbar med.”, och han 
fortsätter ”Och användbarhet finns det också väldigt starka krav på i de flesta projekt.” När 
jag frågar om de pratar mycket om estetik på kontoret så säger han att det är viktigare att 
byggnaden blir användbar för de som ska bruka den. Anders förklarar att en byggnads 
utformning beror mycket på byggherren. En del som säljer sina bostäder när de är klara tänker 
betydligt mer kortsiktigt än de som bygger bostäder som de sedan ska äga i många år. Därför 
kan hyresrätter ibland vara byggda i bättre kvalitet.   
       Henrik från Skönhetsrådet ser också en problematik i det kortsiktiga tänkandet. 
Bostadsbolag bygger väldigt mycket men säljer projektet så fort det är klart och så bygger de 
nästa hus, menar han. Tidigare när man hade mindre fastighetsägare som ägde ett eller två hus 
så fanns det en långsiktighet och en större koppling till byggnaden och vad den säger om dig 
eller mig. När man också har en sådan bostadsbrist som i Stockholm så blir allting sålt. Om vi 
hade varit i en annan situation så hade man säkert kunnat konkurrera mer där även husets 
utseende hade kunnat vara en faktor.  
      Anders säger också att ekonomin påverkar utförandet av bostäder, och den ekonomin kan 
se olika ut. En del fastighetsbolag som ska äga husen i många år ser till att man arbetar 
långsiktigt, medan andra som ska sälja direkt tänker betydligt mer kortsiktigt. Det kan också 
vara svårt att värdesätta skönhet och det är svårt för arkitekter att motivera varför man ska 
välja det lite dyrare materialet. Ekonomin är också en faktor som hämmar arbetet, och så även 
lagar och regler. Det är krav på hög standard i Sverige, och det är dyrt att bygga. Samtidigt är 
det så mycket man ska ha hänsyn till att den sammanvägda standarden inte alltid blir så bra, 
menar Anders.   
      Johan är affärsutvecklare på Skanska. Han upplever också att de ekonomiska 
begränsningarna påverkar hur de bygger bostäder. Det är dyrt att bygga bostäder i Sverige 
idag, och byggherrarna vill att det ska vara lönsamt. Han tycker att det finns många 
smådetaljer som arkitekterna ibland vill driva fram, som han själv anser har en ganska liten 
estetisk betydelse, medan det har en stor ekonomisk betydelse. Miljömässiga hus är något som 
Skanska anser är viktigt, och alla hus de bygger idag är Svanenmärkta. Enligt Johan är 
kunderna vana vid hög standard när det gäller kök, badrum och golv. Funktionerna prioriteras 
därefter. Samtidigt kan både kvalitet och estetik krympas ner till minimun i trapphusen, för 
det är ytor man inte får betalt för. Johan hävdar också att exteriören inte är särskilt avgörande 
för kunderna. Han säger att det har visat sig i projekt att bostäder säljer för att de har rätt kök 
och rätt balkong, och inte för att arkitekturen utvändigt är vacker. Generellt sätt så vill kunder 
ofta ha stora balkonger, gärna på båda sidor av lägenheten. Man har ingen egen trädgård men 
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vill ändå sitta ute i solen. Sådant påverkar utseendet på byggnaderna. När det handlar om 
nyproduktion så spelar läget störst roll, inte estetiken. ”Man kan nästan bygga hur fult som 
helst”, säger han.  
      Ludmilla på Brunnberg & Forshed är förvånad över likriktigheten i den svenska 
arkitekturen idag och att det finns så många grå hus. Det finns inte många städer som i sitt 
ursprung bara är grå. Hon tycker dock att man har börjat prata mer om skala och att 
människor har ett behov av att känna sig trygga. Förhoppningsvis kommer också fasaders 
färger med det. Hon tycker inte att man använder sig av hela sin palett som arkitekt utan att 
man begränsar sig för mycket till det stränga. Det behövs mer vackra färger. Ibland kan det 
vara så att ett hus bara ska vara som en av de andra, menar hon. Allt behöver inte bråka så 
mycket om sin uppmärksamhet. Det är nästan det som är det svåraste att göra, vanliga hus. 
      Anders på White anser också att den stora massan av det som byggs är ganska 
enkelspårig, men att det på senare år har kommit fram en liten större bredd. Modernitetstänket 
har enligt honom etsat sig fast väldigt hårt inom arkitektkåren, och det går i koalition med den 
ekonomiska verkligheten. Det är billigare att rita lådor. Enligt honom är White Arkitekters 
byggnader robusta och vardagliga, men det kan också bli tråkigt i längden. Exteriör styrs av 
interiör. En del nybyggda bostäder i Uppsala kan se tråkiga ut, men det beror enligt Anders på 
att de har väldigt standardiserade fönster, och då kan det vara svårt att göra någonting med 
det. Därför blir exteriören tråkig.   
      Kjell säger att människan tycker om när det är småskaligt och varierat. Den typen av 
planering har varit svår att åstadkomma på ett naturligt sätt under de senaste 50 åren då vi 
verkligen har premierat storskalighet, menar han. När han kom ut som ung arkitekt så skulle 
de bara rita miljonprogram.  
      Johan berättar om Skanskas BoKlok-koncept, ett samarbete med Ikea. Det är billigt men 
eftersom arkitekturen är färdig och ställs ut på olika ställen så är estetiken väldigt begränsad. 
Men han tycker inte att variationen brister helt, för de bygger också prestigeområden som 
exempelvis Rosendal och Ulleråker där gestaltningen är väldigt viktig.  

4.2 Arkitektonisk historicism 
När jag frågar Johan på Skanska om han upplever att arkitekter känner ett förakt för att rita 
hus i gamla arkitektstilar, så säger han ”du får som svar om du pratar med arkitekter, att man 
vill inte göra pastischer”, och fortsätter ”utvecklingen måste alltid gå framåt, de tycker det är 
skittråkigt att rita som man gjorde förr.” Personligen tycker han att man gärna kan blanda in 
lite klassiska detaljer, men att det kan vara modernt interiörmässigt. Samtidigt anser han att 
det i äldre stilar kan finnas lite väl många inslag utan funktion, som inte kan motiveras 
ekonomiskt.  
      Anders säger att nya byggnader gärna får sticka ut och att många andra arkitekter nog 
också tycker det. Han säger att man inte blir populär i branschen om man bygger ”det som 
man kallar för pastischer.” På frågan om varför man inte blir populär om man ritar pastischer 
så svarar han att det har med modernismen att göra. Ända sedan dess framväxt under slutet av 
1800-talet så har man trott på framsteget, att det ska komma nytt och att det gamla är dåligt, 
menar han. Anders anser att den synen kan vara någorlunda begränsande då man borde få 
göra om någonting som fungerade bra. Samtidigt hävdar han att man kan förringa värdet på 
det gamla om man bygger nytt som inte kan skiljas från det gamla. Ett äldre trähus har sin 
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historia, och bygger man något bredvid så säger han att det ska märkas att det är från en annan 
tid. Detta kan dock göras mer eller mindre subtilt, menar han. Man behöver inte bygga i glas 
eller betong för att det ska märkas att det är från nytid.   
      Henrik är lite inne på samma spår. Han säger att man vinner på att alla miljöer är ärliga, 
att inte efterapa en annan tid för mycket. Det ska vara tydligt att det är byggt i vår tid. Men 
volymfrågorna och hur tillägg passar med det som redan finns är något han saknar en 
diskussion om. Han säger också att det är skillnad på att rita pastischer och inspireras av äldre 
arkitektur. Det ska inte se ut som att husen ska på maskerad. Men att plocka upp saker från 
tidigare arkitektur tror han att man kan göra på ett bra sätt utan att det känns som kopior. 
Henrik poängterar dock också han att det byggs väldigt mycket 50- och 60-talspastischer. Att 
man ska visa att det nybyggda är från vår tid är ett svar jag ofta verkar få, så jag frågar honom 
varför det är så viktigt att göra avtryck från sin tid. Det är nämligen aldrig någon som berättar 
varför, trots att det verkar råda konsensus i den frågan. Henrik menar att alla byggnader säger 
något om sin tillblivelsetid. Det är som en fysisk manifestation av bland annat den tidens 
regelsystem och ekonomi. Dessutom använder man annan teknik när man bygger hus idag, så 
även om man försöker bygga i en äldre stil så kommer inte husen att se likadana ut. ”Och 
därför tror jag inte att staden blir bättre av att man bygger kopior på 1890-talets arkitektur”, 
säger han.  
       Ludmilla är involverad i det tidigare nämnda projektet Svea Fanfar som byggs på 
Östermalm i Stockholm. Hon berättar att när hon läste juryns motivering blev hon förvånad 
över hur man satte en sådan negativ klang på ordet pastisch och att hon tänkte ”vem dör av 
det?” Hon tycker att det är bedrövligt att man har sådan attityd till pastischer i hennes bransch, 
för när det gäller musik så lyssnar man på Beatles, klassisk musik och Melodifestivalen. Det 
finns en bredd där, precis som inom konsten. ”Men inom arkitekturen är det så himla mycket 
moral”, säger hon. Det får inte vara pastischer, det får inte likna gamla hus, för då är du en 
omoralisk människa. ”Det är så bedrövligt, och komiskt”, säger hon. Ludmilla menar att 
pastisch och att vara innovativ inte behöver vara varandras motsatser. Det innovativa måste 
ligga i miljön och hur man skapar rum, hur man löser energi- och vattenfrågor. Dessa frågor 
löser man inte genom att rita gråa limpor.   
       Kjell tror att pastisch har blivit ett spöke som man lärt sig att vara rädd för. Han tycker att 
det har blivit feltolkat. Pastisch är enligt honom egentligen något som är oerhört 
överdekorerat, så att det blir som en stor tårta. Att prata om pastischer säger han att det 
förmodligen fanns fog för vid 1800-talets slut, då man verkligen överdrev stilarkitekturen. 
Men sedan har ordets betydelse kommit att innefatta all arkitektur som inte är modern. Man 
kan inte resonera så att allt som inte är moderiktigt är pastischer, menar han. Man måste 
kunna arbeta i olika stilar. Vi pratar sedan om de modernistiska pastischerna, att det verkar 
vara fullt accepterat att rita lådor på samma sätt som man gjort sedan 50-talet. Kjell beskriver 
det som ”samma låda med de här fönstren som hoppar omkring.” Han berättar att om man har 
en låda att jobba med, som ska vara byggbar och billig, då vill man göra något som är roligt, 
och då är fönstren det enda man har att leka med.  
      Lars på Wingårdhs anser att historiserande arkitektur känns väldigt inaktuell. Enligt 
honom finns det inget intresse av det, varken hos arkitekter eller hos medborgare. Det känns 
gammalmodigt och är inte rätt sätt att bygga en modern stad på. Eftersom man bygger det 
med moderna metoder så ser det oftast fult ut, menar han. Att inspireras av någonting säger 
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Lars dock att man alltid har gjort och borde fortsätta med. Men han har svårt att sätta fingret 
på hur man inspireras av gammal arkitektur. Exemplet Jakriborg i Skåne tycker han är 
intressant som experiment, men han tycker inte att det ska vara en riktning i modernt 
stadsbyggande. Lägenheterna är också moderna invändigt, så exakt som på medeltiden blir 
det aldrig, menar Lars.  

4.3 Medborgarinflytande 
Ludmilla anser att de demokratiska processerna med offentliga planprogram och samråd kring 
detaljplaner är väldigt viktiga. Men hon säger att det kan finnas en förtroendekris om man inte 
är tydlig med vad de olika projekten handlar om. Hon tycker inte att man kan säga nej till 
byggandet av bostäder eller om något förstör en enskild individs utsikt. Däremot är det viktigt 
att diskutera hur man bygger. Om någonting är för högt, fult eller otrevligt eller om man vill 
att arkitekterna ska rita om, då ska man som medborgare få säga det.  
      Anders säger att det finns arkitekter som varken vill veta eller bry sig om vad 
medborgarna tycker. När det gäller färg och form så anser han inte att medborgarna ska få 
bestämma. Det blir för utslätat och man vet inte vem man ska lyssna på eftersom alla har olika 
åsikter. Man kan inte göra alla nöjda och man kan inte ha en omröstning om varje projekt. 
”Det står jag för”, säger han. I detaljfrågor kan det inte bli en demokratisk process, utan det 
ska man lämna till experter.  
      Kjell tycker att medborgare ska ha det formella inflytande i planprocessen som finns, men 
han tycker att det ska vara experterna som kan byggnadskonst som ska sköta utformning och 
utseende på byggnader. Allmänheten kan inte bara rita ett hus. Enligt honom så framkommer 
alla olika typer av synpunkter under planprocessen, men sedan är det ändå en sluten 
verksamhet och det är arkitekten och byggbolagen som gör förpackningen.   
      Henrik anser att arkitekten måste få vara en konstnärlig ledare och tillåtas ha integritet i 
sitt arbete, för annars riskerar man att få dåliga och urvattnade byggnader. Det som politiker 
och regelsystemen ska göra är enligt honom att inrikta sig mot helheten i stadsplaneringen och 
inte fokusera på massor av olika objekt eller pilla i de estetiska detaljerna.  
      Lars berättar om ett tilltänkt kulturhus som skulle byggas i Tullinge i Stockholm. Det 
startades som ett medborgarförslag eftersom det inte fanns några mötesplatser i området. 
Wingårdh vann arkitekttävlingen och involverade skol- och förskoleklasser som hjälpte till att 
utforma inredningen och det fanns mycket dialog med bibliotekarier och kulturskola. Sedan 
stoppades projektet av politiker. Det blev för dyrt, hävdade de. Lars anser att de aldrig fick 
någon ordentlig förklaring och att de dessutom höll sig till budgeten. Ebba Östlin (s) sade 
dock till StockholmDirekt (2016) att budgeten överstegs ganska kraftigt. Lars anser att 
politiker är för känsliga och han misstänker att de vänder kappan efter vinden för att locka till 
sig väljare inför nästa val.    
      Ofta har Wingårdhs i sina projekt den medborgardialog som krävs enligt lag, men inte 
mer. Han säger att deras chef, Gert Wingårdh, är en person som syns mycket i media och 
kontoret är väldigt offentligt, vilket enligt Lars skapar mediala diskussioner. Men han tycker 
att samråden som finns är viktiga, för det är en chans för arkitekterna att förklara varför man 
vill genomföra ett projekt. Invånare kan känna sig överkörda av politiker och byggföretag. 
Möter man medborgarna så skapar det en förståelse för vad man gör, och det är viktigt, 
särskilt i innerstaden där projekt ofta är ett känsligt ämne.  
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      Henrik och jag diskuterar Nobel Center som man planerar att bygga på Blasieholmen i 
Stockholm. Jag frågar varför han tror att politikerna inte har lyssnat. Enligt Henrik så tycker 
politikerna i det här fallet att varumärket Nobel är så pass viktigt för Stockholm att de vill låsa 
in varumärket i den här byggnaden. Men det hade man kunnat göra på en annan plats i 
Stockholm också, eller i ett hus som bättre passar på Blasieholmen, menar han. Blasieholmen 
är inte en plats som behöver en ny byggnad för att fungera, och då finns det andra platser i 
Stockholm där byggnaden skulle kunna göra mer för staden runtomkring. Det har man valt att 
inte fundera över, menar han. När jag frågar om Henrik anser att ansvariga lyssnar tillräckligt 
på medborgare när det gäller arkitektur och stadsplanering, så svarar han både ja och nej. I 
vissa fall, som Nobel, så gör man det uppenbarligen inte. Problemet där är att det är få som 
kommer till mötena, och det är ofta en ganska homogen grupp. Om man inte vet hur man 
fångar in medborgare så är det svårt att göra många nöjda. Henrik vill också poängtera att det 
idag är väldigt mycket fokus på bara huset och att mer fokus borde riktas till det offentliga 
stadsrummet. Han saknar diskussionen om att göra stadsrummet trevligt för de som rör sig 
och bor där.   
       Johan på Skanska förklarar att de försöker bygga det kunderna vill ha och att det finns en 
viss medborgardialog. Han har bara arbetat på Skanska sedan i oktober i höstas, så än är han 
inte helt bekant med dessa processer på sitt nya arbete. Han berättar om sin tidigare 
arbetsplats, norska Veidekke, där man tog in intresseanmälningar tidigt och såg vad för typ av 
människor som intresserade sig för projektet med dess tilltänkta läge och profil. Man skickar 
frågeformulär eller gör intervjuer med de som anmält intresse. Sedan är det inte alltid dessa 
personer som köper lägenheterna, för det hinner gå ett par år innan det är klart och då kan 
kunderna ha flyttat eller befinna sig i ett annat stadium i livet. Men intressegruppen kan ändå 
fungera som en referens för de som sedan flyttar in, menar han.  
       Ludmilla berättar om en utställning de gjorde 2011 som heter Rum och ansvar – sju 
frågor om stadsbyggnadskonst. I utställningskatalogen skriver de om olika projekt som de och 
andra har gjort. Utställningen var på över 30 platser i Sverige och Finland, och de höll 
föredrag, seminarium och konferenser om utställningen och fick chans att prata med 
människor, vilket Ludmilla tycker var väldigt roligt. När de gjorde utställningen så förstod de 
inte att de skulle bli inbjudna till så många ställen. Hade det vetat de så hade de följt upp det 
mycket bättre. När de planerade Svea Fanfar så fick de som var intresserade av att bo där 
lämna in lite synpunkter på projektet. Vissa ändringar gjordes, exempelvis hussänkningar, 
men inga ändringar som kretsade kring övrig utformning.  
      Anders är av den uppfattningen att man inte kan lyssna på enskilda medborgare. Jag frågar 
om de då verkligen har försökt att lyssna på medborgarna. Det har man, säger han. Det finns 
en fastslagen roll för medborgarinflytande, och man måste i planskedet presentera det man 
planerar att göra. Detaljplanen ställs ut, och där kan allmänheten få säga sitt. Oftast blir det till 
det bättre, tycker han. Samtidigt är det inte alltid så många som faktiskt tar sig tid att gå till 
biblioteket eller kommunhuset och läsa planen, menar Anders.  
      Kjell säger att de har gjort uppföljningar ibland efter att människor har flyttat in i bostäder 
som de byggt. Exempelvis gjorde de det efter projektet Filmstaden i Solna. Man frågar hur de 
boende upplever de arkitektoniska värdena, som fönster och material, och inte bara det 
ekonomiska eller funktionspraktiska. Enligt Kjell vill människor generellt sett ha omsorgsfullt 
gjorda lägenheter, att man vet att någon har brytt sig om dem. Få en dos av hantverkskänsla. 
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De vill inte ha smäckiga lister eller fula ventilationstrummor. De vill ha kvalitet för det höga 
priset de betalar. Han säger att många tycker om det som är traditionellt, att fönstren är vackra 
och sitter fint. Men vissa vill ha stora panoramafönster och det rent moderna, och det måste 
man också respektera. 

4.4 Medborgaren och arkitekten 
Kjell berättar om när de byggde S:t Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm. Området är 
inspirerat av den svenska 20-talsklassicismen, byggt i sten med spröjsade fönster och 
bågformade hus. Kjell säger att spröjs har varit en symbol för bakåtsträvande pastischartande 
arkitektur. Sådana omdömen fick de från arkitektkåren om just området S:t Erik. ”De sköt ju 
med det grövsta artilleriet i tidningarnas ledarsidor. Det var ju fruktansvärt bakåtsträvande, 
gammaldags och borgerligt och alla möjliga sådana där förklädande argument.” Annat som 
var symbolladdat och fel enligt arkitektmoralen var att S:t Eriksområdet hade detaljrikedom, 
putsarbeten och att det var sadeltak och inte platta tak. ”Och de som verkligen kritiserade oss 
hårdast, det var studenterna”, säger han. ”De var som små soldater som blev utskickade.” Men 
de som bor där tycker om det, och när området stod klart fick de ta emot samtal efter samtal 
med beröm från allmänheten som tyckte att det var det finaste som byggts på länge 
(Brunnberg & Forshed, 2016).   
       När jag pratar med Henrik om S:t Eriksområdet så säger han att det inte är någon 
hemlighet att uppenbara pastischprojekt som S:t Eriksområdet på Kungsholmen har blivit 
väldigt bespottade av arkitektkåren, medan många som bor där tycker väldigt mycket om det.  
       Anders tycker inte att det är konstigt att medborgare och arkitekter inte tycker om samma 
saker. Han drar paralleller med musiker och konstnärer. ”… det är ju inte så många musiker 
som gillar den populäraste musiken till exempel, och det är väldigt få konstnärer som gillar de 
populäraste affischerna på Ikea.” Därför är det inte konstigt att de som är väldigt skolade i 
arkitektur inte tycker om samma hus som de som inte är det, menar han. Men han lägger till 
att av konstnärer, musiker och arkitekter så är det ju arkitekterna som skapar det som 
människor inte kan undvika, och därför bör man ha viss taktkänsla.  
      Ludmilla och jag pratar om Jakriborg, som bara består av hyresrätter. Området kallas 
väldigt ofta för en pastisch. Ludmilla berättar att Jakriborg har blivit ett skällsord inom 
arkitektkåren och att man tyckte att det var förfärligt när det byggdes. Men hon tycker om det. 
Anders däremot nämner Jakriborg som ett exempel på kontextlös historicism som de flesta 
arkitekter inte tycker om. Men om allmänheten tycker om det så anser jag att det inte spelar 
någon roll vad arkitekterna tycker. 

 
 
5. DISKUSSION OCH ANALYS 

5.1 Den samtida arkitekturen 
Det verkar finnas en relativt utbredd uppfattning om att arkitektkåren mer eller mindre har 
fastnat i funktionalismens klor. Det är svårt att bryta sig loss. Skönheten verkar ha negligerats 
på olika sätt. Antingen har man inte talat om den alls, eller så har man talat om den på ett sätt 
som är anpassat efter det rationella och rena. Personligen hade jag mina misstankar om att Le 
Corbusiers doktrin om den nya människan fortfarande ekade i arkitekturskolornas korridorer 
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långt efter hans död, men jag trodde inte att man kunde bli underkänd om man ritade spröjs på 
fönstren, som Kjell berättade. Hans generation var också den som undervisades av de som 
växte upp under 1920- och 30-talen, som enligt Lundahl (1980) och Seelow (2016) var 
modernismens genombrottstid. Anders berättelse om att han under sin utbildning fick höra 
från lärare att man ska förakta pastischområden som S:t Erik tyder också på att man 
fortfarande inte helt har släppt bilden om det funktionalistiska som nytänkande och rationellt. 
Området stod ändå klart i slutet av 1990-talet, så funktionalismen verkar ha följt med in i 
2000-talet.  
      Vissa förklaringar till varför arkitekturen ser ut som den gör i Sverige idag delades av 
flera respondenter medan andra skiljde sig. Nytt för mig var Henriks tanke om att Sveriges 
stortid inom arkitekturen verkar ha bidragit till en ängslighet över att det är det svenska 
arkitekter gör bäst. Man sneglar tillbaka och tänker att det funktionalistiska kanske fortfarande 
fungerar. Man verkar inte kunna släppa den svenska välfärdsmodellen som förknippas så 
starkt med funktionalismens arkitektur.  
      Att många aktuella byggnadsprojekt runtom i Sverige idag har ritats av några få 
arkitektkontor verkar vara en rimlig förklaring till varför arkitekturen kan uppfattas som 
enformig och monoton. Att stora byggherrar också har en pärm med standardritningar till 
bostäder de bygger bidrar naturligtvis också till den enkelspåriga bostadsarkitekturen. Det får 
en stor betydelse när man har en situation med enorm bostadsbrist som vi har i Sverige idag. 
      Det är bekymrande att ekonomin styr så pass mycket. Dels för att kostnaden begränsar 
arkitekturen estetiskt, men också att kvaliteten försämras och att man tänker kortsiktigt för att 
man inte har ansvar för bostäderna när de är färdigbyggda. Nu finns det relativt höga krav på 
hur man får bygga i Sverige, så de flesta bostäder håller förmodligen en viss kvalitet, men 
estetiken verkar fortfarande få lida. Det är förståeligt att byggherrar vill tjäna pengar, men det 
är även värt att fundera över vilken ekonomi man avser. Tänker man kortsiktigt så vill man 
förmodligen bygga så billigt som möjligt. Men ska man tänka långsiktigt så är kvalitet mer 
ekonomiskt än billiga bostäder som kanske bara står sig 50 år. Då bygger man verkligen bara 
för nutida generationer. När man byggde bostäder för flera hundra år sedan så byggde man, 
medvetet eller inte, för idag. Jag upplever att det finns ett utpräglat kortsiktstänk över hela 
byggbranschen. Tänker man kortsiktigt och funktionellt så är det inte särskilt konstigt att 
byggnaderna bli fyrkantiga och billiga. Det stämmer till viss del att den befintliga ekonomin 
inte tillåter ännu dyrare bygge. Samtidigt verkar många arkitekter inte vilja rita hus med 
ornament, burspråk, sadeltak och symmetriska fönster. Om den viljan inte finns så är det 
praktiskt att gömma sig bakom ekonomiargument. Självklart inser jag byggherrens ansvar i 
detta. Det bästa vore att hitta lösningar där husen får mer variation och blir ekonomiskt 
hållbara på lång sikt samtidigt som det blir lönsamt för byggherrarna. Det krävs inte alltid så 
mycket för att husen ska bli roligare. Måla dem i olika färger, rama in fönstren och ge dem 
bra placering och fin form samt våga rita sadeltak. Man måste inte ha pilastrar, kolonner och 
meandrar för att det ska bli fint. Även om det är väldigt trevligt, förstås. S:t Eriksområdet är 
ett exempel på klassiskt inspirerad arkitektur som blev verklighet. Möjligtvis kostade dessa 
byggnader lite mer att uppföra, men de är byggda i sten istället för betong, de är vackra i olika 
färger, och bäst av allt är att de har kvalitet. De kommer stå där längre. Det om något är 
ekonomiskt.  
      I Werner & Granges forskningsrapport (2011) där de relaterar till en avhandling så är 
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flertalet av respondenternas svar att det under projekt pågår en ständig konflikt mellan 
byggherrar och arkitekter om vad som är ekonomiskt försvarbart och inte. Samma sak har 
framkommit under de intervjuer jag gjort. Anders som arkitekt uttryckte att arkitekter inte får 
vara tillräckligt kreativa på grund av byggherrarna, och Johan från Skanska upplever att 
arkitekter inte kan motivera vissa val ekonomiskt. I en sådan situation har jag full förståelse 
för att det uppstår frustration, och det resultat som blir kanske inte heller riktigt är vad 
arkitekter och byggherrar helst vill ha. Nästan uteslutande alla av mina respondenter och även 
de som nämndes i Werner & Granges (2011) forskningsrapport är av uppfattningen att det 
som byggs är enformigt. Samtidigt står man inför ekonomiska utmaningar och ibland 
kvalitetsbrist. Situationen kan stundtals kännas hopplös.  
      Det rationella tänket verkar vara på väg att försvinna till viss del. Ludmilla berättade att 
man har börjat prata mer om skala och att människor vill känna sig trygga, och Anders tyckte 
också att det på senare år har kommit fram en större bredd inom arkitekturen. Ludmilla tror 
dock att en stor utmaning kommer vara att bara rita vanliga hus som inte bråkar så mycket om 
sin uppmärksamhet. Hon hoppas också att arkitekter kommer att börja använda hela sin 
färgpalett, och det hoppas jag med. Jag är trött på att bara se glas och grå och vit betong.  

5.2 Historiserande arkitektur 
Det är omöjligt att undvika diskussioner om pastischer, vilket är både intressant, komiskt och 
lite sorgligt. I alla intervjuer har det kommit på tal på ett eller annat sätt när vi pratat om 
historisk inspiration inom arkitekturen. Alla har en åsikt om pastischer. Inom arkitektkåren 
verkar det finnas ett förakt mot pastischer. Det är bara att se på all kritik som historisk-
inspirerade områden som Jakriborg och S:t Erik har fått ta emot av verksamma arkitekter och 
kritiker. Ludmilla sade att Jakriborg till och med har blivit ett skällsord bland många 
arkitekter. Samtidigt verkar dessa områden så omtyckta av allmänheten. Där kan man ana en 
skillnad mellan fackmän och lekmän. Det stämmer också bra överens med det resultat 
Sternudd (2007) fick fram i sin avhandling där arkitekterna ändrade sin uppfattning om en 
byggnad när de väl hade vetskapen om att den inte var vad de tyckte att den såg ut som. 
Samtidigt höll lekmännen fast vid sin ståndpunkt, för byggnaden ansågs fortfarande vara lika 
estetiskt vacker.   
      Mina respondenter har angett olika anledningar till varför många arkitekter inte uppskattar 
pastischer. Ett återkommande argument är att man som arkitekt ska hålla sig till det ärliga och 
autentiska, att man inte ska bygga något som inte är vad det ser ut att vara. Det kan tyckas 
vara ett legitimt argument, men enligt min mening producerar man likadana fyrkantiga lådor 
som man har gjort de senaste 50 åren i Sverige. Om det inte är pastischer, och dessutom 
extremt tråkiga sådana, så har ordet fått en innebörd som jag inte begriper. Dessutom kan det 
diskuteras vad som egentligen är äkta. Allting som byggs är ju äkta på något sätt, och en 
nyklassicistisk byggnad från 1700-talet ser vi som lika autentisk som en från Palladios tid 
eller en klassisk byggnad från det antika Grekland. Så att en byggnad som uppförs idag med 
klassiska inslag inte skulle vara äkta är förstås något som arkitekterna har kommit på själva. 
Sedan kan jag förstå argumentet att en byggnad som ser ut att vara i sten gärna ska vara i sten, 
för att man ska få den autentiska känslan. Men att en kolonn som ser ut att vara gjord i trä 
också är gjord i trä ser jag inte som ett problem.   
      Ett annat argument som uppkom under intervjuerna var att man måste våga stå för sin tid 



23"
"

och att när man tillför en byggnad på en plats så ska det synas när den är byggd. Om man bara 
ritar hus i äldre stilar så förringar man värdet på de byggnader som faktiskt är gamla. Jag kan 
förstå argumentet om att äldre byggnader har ett särskilt värde som behöver skyddas, och det 
håller jag med om. Just därför är det väldigt viktigt att bevara dem. Vi har rivit ofantligt 
mycket bebyggelse från 1600-talet och framåt som hade kulturhistoriska värden som aldrig 
kommer åter. Men att hävda att nya byggnader inte ska få ritas med inspiration från dessa 
kulturskatter har jag svårt att acceptera. Ofta uppkommer argument som att det inte spelar 
någon roll om vi försöker bygga pastischer av väldigt gamla arkitekturstilar, för med dagens 
tolkning av dessa stilar och med den teknik och byggnadsmetod som vi har idag så kommer 
det ändå inte bli likadant. Och dessutom kommer interiören att vara högst modern av 
bekvämlighetsskäl och på grund av de lagar som finns idag. Vad bra, då kommer alla veta att 
de är byggda i modern tid. Då är problemet löst. Eftersom den stora majoriteten av allt som 
uppförs idag ändå byggs i en nymodernistisk stil, så står vi redan för vår tid. I framtiden 
kommer förmodligen en del av dagens arkitektur att uppskattas på ett eller annat sätt, eller så 
kommer den att avskys och användas som skräckexempel. Men det känns också larvigt att tro 
att just vår tid här och nu skulle betyda så mycket. Särskilt eftersom vi verkar efterapa 1900-
talets funktionalism så mycket. Billiga vita lådor. Med risk för att låta arrogant och negativ så 
känns nutiden mer som en historisk parentes än något storslaget.   
      Något som var intressant var när Catharina Sternudd (2007) i sin doktorsavhandling 
relaterar till en studie där lekmän var av den åsikten att en byggnad var vacker oavsett 
byggnadsår, medan fackmän ändrade sin åsikt efter att de fått reda på att byggnaden inte 
kvalificerade för vad de ansåg som äkta. Om allmänheten inte har behov av historien bakom 
en byggnad, så borde sådan arkitektur vara accepterad. Henrik i Skönhetsrådet sade att han 
tycker att det är för mycket fokus på objekt istället för helheten. Delvis håller jag med. Ett hus 
ska kunna vara bara ett hus och smälta in i sin omgivning. En ful byggnad som inte passar in 
kan förstöra en hel gata, medan en annan byggnad kan höja en hel gata. Men en gata kan lika 
väl vara vacker på grund av enskilda objekt med stor variation och detaljrikedom. Jag 
upplever att det fortfarande finns ett förakt för att tala om vad som är vackert eller att man ska 
främja skönhet. Det resonemanget har jag svårt att förstå. Skönhet bör finnas i enskilda 
byggnader, och skönhet kan också innebära enkelhet. Om människor vill ha det vackert 
omkring sig så borde det inte finnas någon skam i det. 

5.3 Medborgardialogen 
Något som har återkommit flertalet gånger under mina intervjuer är påståendet att det inte 
finns en och samma folkvilja, vilket naturligtvis är sant. Det förstår jag med, vilket har gjort 
att förtydligandet jag ofta fått av mina respondenter har känts överflödigt och lite 
förminskande. Anders sade att man inte kan lyssna på enskilda medborgare och att det alltid 
kommer att vara en grupp människor som protesterar. Det stämmer att några individer oftast 
protesterar. Det som förbryllar mig är det faktum att fackmän antar att det måste vara 
medborgarna som har fel. Som i fallet Nobel Center där man valde att inte lyssna på 1 000 
demonstranter och flera hundra överklaganden (Mårtensson, 2016). Istället borde man börja 
fundera på om det är det systematiska sättet att bygga och föra fram exploateringsplaner som 
är fel. Man kan istället utgå ifrån att medborgarna är förbannade av en anledning och att det är 
läge att ta dessa personer på allvar. Sällan protesterar man för att man inte vill att projektet 



24"
"

ska bli av alls. Oftast är det för att byggnaden är för stor eller för ful, eller att den borde flyttas 
till en annan plats. Alla dessa anledningar stämmer in på de som protesterar emot Nobel. 
Ingen har sagt att ett Nobel Center inte borde byggas. Men Blasieholmen är inte rätt ställe, 
och byggnaden är för anskrämlig och för stor. Den passar helt enkelt inte in. Istället för att 
stämpla kritiker som ständiga nej-sägare så borde man lyssna till medborgarnas önskan och ta 
kritiken på allvar när ett projekt anses vara ogenomtänkt. För kanske har medborgarna rätt. 
Kanske har kommun, arkitekter och byggherrar fel. Nu har man kommit så långt att man 
känner prestige i att fortstätta projektet, trots alla varningsklockor. Ansvariga bör istället 
svälja sin stolthet och erkänna att projektet borde flyttas till annan plats.  
      Generellt så upplever jag att intresset för att engagera medborgare i det estetiska 
utformandet av nya projekt är relativt svagt. Oftast nöjer man sig med de lagstadgade 
samråden, som exempelvis Lars och Anders sade. Några gånger har man gjort uppföljningar i 
efterhand, som i Filmstaden som Kjell berättade om, eller som Ludmilla berättade om i 
projektet Svea Fanfar där man undersökte en del på förhand. Vilken effekt dessa 
ansträngningar har fått är dock oklart. Ofta hör man om krympningar av byggnader och 
sänkningar av dess planerade höjder. Men ingenting om detaljerna. Jag skulle vilja se fler 
medborgardialoger eller undersökningar där man pratar om det rent estetiska. Om man som 
intressent får frågan om man helst vill ha ett funktionellt kök eller en dekorerad fasad så är det 
självklart att man vill ha ett funktionellt kök. Gör man istället olika undersökningar för estetik 
och funktion så blir svaren förmodligen både annorlunda och mer informativa. Möjligtvis har 
bristen på dessa undersökningar att göra med respondenternas uppfattning om vilken typ av 
deltagande medborgare ska tillåtas ha. Uppfattningen verkar vara att alla medborgare inte kan 
vara med och bestämma, för alla har olika smak. Men deltagande kan naturligtvis se ut på 
olika sätt. Alla invånare i en stad kan knappast få bestämma detaljer på fasaden vid varje nytt 
projekt. Om alla hade samma bestämmanderätt så hade det blivit katastrof. Men om man som 
arkitekt, kommun och byggherre inte anstränger sig för att ta reda på vad folk vill ha, då har 
man minsann ingen rätt att säga att ett ökande deltagande inte skulle fungera, eller att man vet 
vad allmänheten vill ha. När man får synpunkter på samråden så kan projektet ha gått så pass 
långt att fasaddetaljer inte kan ändras. Hade man istället engagerat medborgarna på ett 
fungerande sätt så hade garanterat fler blivit nöjda. Lekmän må ha många olika åsikter, men 
det är också en anledning till att bygga mer varierat. Allt behöver inte vara inspirerat av 
klassiska stilar. Men många tycker om sådana stilar, och därför borde sådana hus också 
byggas. Andra projekt kan byggas i en mer fyrkantig stil om det efterfrågas. Men att som 
arkitekt eller byggherre ständigt ta beslut över medborgarnas huvuden är rent av 
odemokratiskt. För att en större del av allmänheten ska bli nöjd så krävs det större variation i 
arkitekturen, och det krävs en större andel historiserande arkitektur, för det intresset finns. 
Precis som det finns intresse för 60-talspastischer i grå betong eller fasader av panoramaglas. 
Arkitekterna har sagt det själva, ”det finns inte en enda folkvilja”. Lyd då ert eget råd och ge 
oss en mer varierad arkitektur. 
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6. SLUTSATS 

Under mitt uppsatsskrivande har jag kommit fram till att Sverige är i stort behov av en utökad 
dialog mellan olika parter inom samhället. En representativ demokrati där politikerna inte 
representerar sina väljare och ett samhälle där den internationella hybrisen alltid slår högre än 
lojaliteten till stadens invånare, är inte ett samhälle som fungerar. För att den individuella 
smaken ska tillgodoses i större utsträckning så behöver vi variation bortom geometriska 
former och svart och vitt. Det finns andra moment som stör, exempelvis ekonomi och 
byggregler. Men en utökad offentlig dialog som lyfter fram dessa bromsklossar skulle säkert 
kunna bidra till förändring. Man kan inte i ena sekunden säga att billiga och funktionella 
bostäder väger tyngre än estetik, och i samma andetag lobba för miljardprojekt som ingen vill 
ha. Det måste finnas en balans, och den går säkert att hitta om vi hjälps åt. Ska jag lyfta fram 
något positivt så känns det bra att flertalet personer jag intervjuat börjar se en förändring. 
Betydligt oftare ser man också offentliga debatter om arkitektur och planering än vad man 
gjorde för några år sedan. Jag hoppas att vi går mot ljusare tider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26"
"

REFERENSLISTA  

Asplund, G., Gahn, W., Markelius, S., Paulsson, G., Sundahl, E. & Åhrén, U. (1931) 
Acceptera. Stockholm: Tiden 

Baeten, G. (2012). Neoliberal Planning: Does It Really Exist? Ingår i: Tasan-Kok, T. och 
Baeten, G. (red.) (2012). Contradictions of neoliberal planning: cities, policies, and 
politics. Dordrecht: Springer 

Berg Villner, L. (2008). ≫Jag kan inte kopiera Corbusier hela livet≫ – Arkitekter, historia 
och arkitekturhistoria, Konsthistorisk tidskrift, 77:1-2, s. 96-101. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Stockholm: Liber AB 

Coeterier, J-F. (2002). Lay people’s evaluation of historic sites. Landscape and Urban 
Planning, 59:2, s. 111-123. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Girouard, M. (1986). Creation or Pastiche? – The Uses and Abuses of Classicism, Journal of 
the Royal Society of Arts, 134:5354, s. 80-95. 

Lundahl, G. (red.) (1980). Nordisk Funktionalism. Stockholm: Arkitektur 

Mattsson, H. (2016). Revisiting Swedish Postmodernism: Gendered Architecture and Other 
Stories, Journal of Art History, 85:1, s. 109-125. 

Rudberg, E. (1980). Svensk Funktionalism. Ingår i: Lundahl, G. (red.) Nordisk Funktionalism. 
Stockholm: Arkitektur, s. 112. 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet (2015). Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43, 
Nobel Center, förslag till detaljplan. Stockholms stad: Skönhetsrådet. 

Sager, T. (2011) Neo-liberal urban planning policies: A literature survey 1990-2010. Progress 
in Planning, 76:4, s. 147-199. 

Seelow, A.M. (2016) From the Continent to the North – German Influence on Modern 
Architecture in Sweden. Journal of Art History, 85:1, s. 44-62. 

Stadsmuseet (2015). Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Nobel Center, 
del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp 2013–00460. Stockholms stad: 
Stadsmuseet 

Statens fastighetsverk (2015). Granskningsyttrande över Förslag till detaljplan för Nobel 
Center, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, Dp 2013–00460. Stockholm: 
Statens fastighetsverk 



27"
"

Sternudd, C. (2007) Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp. Diss. Lunds 
universitet. Lund: univ. 

Tuan, Y-F. (1990). Topophilia. Morningside ed. Columbia University Press: New York. 

Werner, I-B., Grange, K. (2011) Svårfångade kvaliteter: Erfarenhetsåterföring från fyra av 
Sveriges Arkitekter nominerade och prisbelönade bostadsprojekt, Forskningsrapport, 
Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. 

 

Internet 
Andersson, E., (2015) Fula nybyggen lägger krokben för Nobel center, Svenska Dagbladet, 8 

december http://www.svd.se/nobelbygget-forstarker-var-innerstadsfixering/om/kultur 
[Hämtad 2015-05-22] 

Arbman, H. (2016) Brokig skara vill stoppa Nobelbygge, Dagens Nyheter, 14 april. 
http://www.dn.se/sthlm/brokig-skara-vill-stoppa-nobelbygge/ [Hämtad 2016-05-17] 

Bengtsson, S. (2015) Här är de största byggföretagen i Sverige, Byggvärlden, 22 september. 
http://www.byggvarlden.se/har-ar-de-storsta-byggforetagen-i-sverige-89950/nyhet.html 
[Hämtad 2016-05-02] 

Berglund, K., Wenander, V. (2016) ”Lyssna på väljarna – stoppa Nobel Center!”, Svenska 
Dagbladet, 10 april. http://www.svd.se/lyssna-pa-valjarna--stoppa-nobel-
center/om/nobelcentret [Hämtad 2016-05-10] 

Boverket (2016) Samråd om översiktsplan  http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/samrad/ [Hämtad 2016-
05-17] 

British Library (2016) Vitruvius’s theories of beauty. 
http://www.bl.uk/learning/cult/bodies/vitruvius/proportion.html [Hämtad 2016-05-29] 

Brunnberg & Forshed (2016a). S:t Erik Stockholm. http://brunnbergoforshed.se/st-erik-
stockholm/ [Hämtad 2016-05-17] 

Brunnberg & Forshed (2016b) Svea Fanfar. http://brunnbergoforshed.se/svea-fanfar-
stockholm/ [Hämtad 2016-04-27] 

Hellquist, T. (2005). Arkitektur som provokation. Tidningen Arkitekten, 1 september.              
http://www.lh-jakriborg.se/pressen/(2005-
09%20Tidningen%20Arkitekten)%20Arkitektur%20som%20provokation%20-
%20Jakriborg%20och%20l%C3%A4rarh%C3%B6gskolan%20i%20Malm%C3%B6.pdf 
[Hämtad 2016-05-22] 

Jensfelt, A. (2004) Med nya planer för Stockholm. Arkitekten. 
http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2469 [Hämtad 2016-05-12] 



28"
"

Länsstyrelsen (2016). Detaljplaneprocessen. 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/region-oversiktsplaner/detaljplaner/Pages/processen-
detaljplan.aspx?keyword=detaljplaneprocessen [Hämtad 2016-05-17] 

Majlard, J. (2016) Nobelcentret kan bli 200 skattemiljoner dyrare, Svenska Dagbladet, 22 
april. http://www.svd.se/nobelcentret-kan-kosta-200-skattemiljoner-extra/om/nobel-
center [Hämtad 2016-05-14] 

Mårtensson, R. (2016) Ja till omstridda bygget: ”Kommer bli värdefull plats”, Svenska 
Dagbladet, 25 april. http://www.svd.se/kommunfullmaktige-ja-till-att-bygga-nobel-
center/om/nobelcentret [Hämtad 2016-05-10] 

Nobelhuset AB (2016). Vad är Nobel Center? http://www.nobelcenter.se/sv/vad-ar-nobel-
center/ [Hämtad 2016-05-17] 

Schottenius, M. (2016). Kungen: ”Det går ju att flytta på Nobel Center”, Dagens Nyheter, 1 
juni. http://www.dn.se/kultur-noje/kungen-det-gar-ju-att-flytta-pa-nobel-center/ [Hämtad 
2016-06-02] 

Sehlin, A. (2016). Hundratals överklaganden av Nobel Center, Sveriges television, 25 maj. 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hundratals-overklaganden-av-nobel-center 
[Hämtad 2016-05-25] 

StockholmDirekt (2016). Planerna på det omstridda idéhuset i Tullinge skrotas. 
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/planerna-pa-det-omstridda-idehuset-i-tullinge-
skrotas/aRKpcv!OzBB7dU1E3fcGw0gBWJMbw/ [Hämtad 2016-06-07] 

Stockholms stad (2016a). Exploateringsnämnden. 
https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1037 [Hämtad 2016-05-22] 

Stockholms stad (2016b) Finalister Årets Stockholmsbyggnad 2016. 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Arets-
Stockholmsbyggnad/Finalister-2016/ [Hämtad 2016-04-22] 

Stockholms stad (2016c) Skönhetsrådet. http://www.stockholm.se/skonhetsradet [Hämtad 
2016-04-27] 

Tham, K. (1997) Människan i arkitekturen - om människans sinnliga och emotionella behov i 
den fysiska miljön. Fyrbodal. [Hämtad 2016-05-17] 

White Arkitekter (2016). Fakta och siffror. http://www.white.se/fakta-och-siffror/ [Hämtad 
2016-04-27] 

Åström, L., (2016) Skönhetsrådet: ”Det kan Stockholm göra bättre”. Allt om Stockholm, 2 
mars. http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4139833.aos [Hämtad 2016-05-29] 

 



29"
"

Intervjuer 
Forshed, Kjell, 160427, arkitekt på Brunnberg & Forshed 
Kockum, Lars, 160519, arkitekt på Wingårdh Arkitekter Stockholm 
Larsson, Ludmilla, 160504, arkitekt på Brunnberg & Forshed 
Lundberg, Johan, 160505, affärsutvecklare på Skanska Uppsala 
Nerlund, Henrik, 160426, arkitekturhistoriker och sekreterare i Skönhetsrådet 
Tväråna, Anders, 160509, arkitekt på White Arkitekter Uppsala 

 

 


