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ABSTRACT 
Khalil, Shirin. 2017. Estetikideal – En studie om byggnaders gestaltning och estetik i Östra Sala 
backe. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
  

Both the current and anticipated surge of urban population in Sweden have put pressure on municipalities to 
address housing shortages in main cities. Only in Uppsala, the annual construction requirement is estimated to 
reach up to 3400 homes. As one of the most prevalent development projects in Uppsala today, the new district of 
Östra Sala backe is planned to offer 2500 homes as an answer to this housing shortage. However, with the pressure 
to build sustainable and cost efficient homes at a rapid pace, all the project’s stakeholders must give sufficient 
consideration to the aesthetic dimension in planning and construction. This study examines how the concept of 
aesthetics has been implemented and interpreted in the planning of Östra Sala backe. Four interviews with project 
stakeholders are carried out, in addition to analysis of project documentation and observations of current building 
development. The results of the research are then compared with how the aesthetic concept has been discussed in 
both planning theory and historical city planning ideals. The study shows that within the project’s aesthetic focus, 
the creation of variation in form and social value was given most consideration. As such, functional forms and 
sustainable values were prioritised. 
 
Nyckelord: Estetik, fysisk planering, stadsbyggnadsideal, Plan- och bygglagen, Östra Sala backe. 
Keywords: Aesthetics, physical planning, city planning theories, Östra Sala backe.  
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1. INLEDNING 
Historiens stadsplanerare har arbetat utifrån olika planeringsideal och tolkningar av estetik i 
den fysiska miljön. Detta har resulterat i stadsbyggnadsformer med olika arkitektoniska uttryck 
under skiftande tidsperioder, såsom regularismen, industrialismen, modernismen, 
funktionalismen och postmodernismen (Fainstein & Defilippis, 2016, s. 23-48). Idag ser 
planeringen av den fysiska miljön annorlunda ut, dock med inspiration av tidigare 
stadsbyddnadsideal som har haft olika gestaltningspreferenser (Bellander, 2005, s. 17; Fainstein 
& Defilippis, 2016, s.55). Urbaniseringsvågen, det vill säga befolkningsökningen i städer, har 
skapat byggbehovet som finns idag. De senaste prognoserna påvisar att Sveriges befolkning 
kommer att uppnå 10 950 000 personer år 2025 vilket innebär att befolkningen kommer att öka 
med 960 000 personer (Boverket, 2017, s. 18). Bara i Uppsala kommun beräknas folkmängden 
att öka till 300 000 personer år 2050, det vill säga en befolkningsökning på 85 500 personer på 
trettiotre år (Länsstyrelsen, 2016, s. 34). Denna befolkningsutveckling pekar enligt Boverket på 
behovet av stora byggvolymer (Boverket, 2017, s. 21).  Det betyder att det behöver byggas 
snabbt, hållbart och effektivt. Men det som byggs bör även vara långsiktigt och estetiskt 
tilltalande, det vill säga hålla under lång tid för många generationer, och passa in i omgivningen 
även långt efter dess färdigställande. Vid planering av en stadsdel är det därför viktigt att ta 
hänsyn till byggnaders gestaltning och estetik då det påverkar hur människor upplever området 
och omgivningen såväl idag som i framtiden (Prop. 1997/98:117, s. 10). Härigenom är 
utmaningen att bygga enligt 2 kapitel 3 § i Plan-och bygglagen (SFS 2010:900) med en 
ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder för att främja goda sociala levnadsförhållande (SFS 2010:900). 

I takt med den ökade byggbehovet i Uppsala har man bland annat påbörjat byggnationen 
av en ny stadsdel, Östra Sala backe, som ska komma att innehålla 2500 nya bostäder (Uppsala 
kommun, 2010a, s. 7). Den tjugonde oktober 2017 höll Uppsala kommun mässan Uppsala 
växer, med fokus på utbyggnaden Östra Sala backe. Under mässan fick byggherrar och andra 
representanter från kommunen presentera det nya området och dess innehåll. I beskrivning av 
Östra Sala backe användes ord som “variation”, “integration”, “attraktivt” och “mångfald” som 
yttryck för kommunens ambition och vision.  Kommunens representanter förklarade syftet med 
den nya stadsdelen som bland annat ska få en tydlig identitet med fokus på hållbarhet och rikligt 
varierad bebyggelse. Dock låg störst fokus på vad den nya stadsdelen skulle medföra 
hållbarhets-, socialt- och miljömässigt. Något som ifrågasattes av en del medborgare under 
mässan var byggnadernas gestaltningen och estetik. Uttryck som jag hörde användas av några 
i beskrivning av projektets redan färdigbyggda byggnader var ”fyrkantiga lådor” och 
”oharmoniska färger”, vilket jag ansåg värt att uppmärksamma. Häri väcktes intresset av att 
utforska hur estetikaspekten har behandlats/behandlas i planeringen av Östra Sala backe, men 
också att ta reda på om planerarnas estetiktolkning i arbetet med Östra Sala backe har tagit 
intryck från tidigare stadsbyggnadsideal. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur estetikbegreppet tolkas och 
värderas i planeringen av den nya stadsdelen Östra Sala backe. Estetiktolkningen i Östra Sala 
backe ska även studeras utifrån dess förhållande till tidigare stadsbyggnadsideal och utvalda 
teorier om estetik. Uppsatsens syfte kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 
 

- På vilka sätt behandlar och tolkar kommunen, byggherrar och arkitekter 
estetikbegreppet i planeringen av Östra Sala backe? 

- Vilka kopplingar kan dras mellan uppsatsens utvalda teorier om estetik och 
estetiktolkningen i Östra Sala backe? 

- Vilka kopplingar kan dras mellan estetiktolkningen i tidigare stadsbyggnadsideal och i 
Östra Sala backe? 

 
1.2 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till att studera det estetiska perspektivet i den fysiska planeringen och 
kommer därför att bortse från andra perspektiv inom planering såsom miljö, social och 
hållbarhetaspekter. Däremot kan dessa aspekter belysas i uppsatsen, men kommer inte att vara 
centrala för denna studie. Arbetet avgränsas geografiskt till den nya stadsdelen Östra Sala backe 
i Uppsala som omfattar fyra olika etapper. Den första etappen är nästan färdigbyggd, och är den 
som uppsatsen främst inriktar sig på. Avgränsningen till etapp 1 har gjorts för att observera och 
studera byggnadernas arkitektoniska gestaltning och hur deras estetik har avsetts att framföras. 
I val av olika stadsbyggnadsideal har en avgränsning från mitten av 1800-talet till dagens ideal 
gjorts. Denna avgränsning har valts då dessa ideal har haft en stor påverkan på utformningen 
av dagens fysiska planering (Bellander, 2005, s. 17). Härifrån och vidare i uppsatsen kommer 
Östra Sala backe förkortas till ÖSB. 
 
1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel 2, vilket är det nästkommande kapitlet, redovisas 
studiens metodval och tillvägagångssätt. I kapitel 3 redovisas studiens centrala begrepp och 
teoretiska perspektiv som ligger till grund för den empiriska delen. Uppsatsens fjärde kapitel 
redogör en bakgrundspresentation av det som berör studiens syfte. Detta kapitel handlar om 
fysisk planering och dess Plan- och bygglag, olika stadsbyggnadsideal samt vilka redigeringar 
de har lett till i Plan- och bygglagen. Uppsatsens studieområde redovisas i kapitel 5, som 
därefter analyseras och diskuteras i kapitel 6. Avslutningsvis redogörs studiens slutsatser i 
kapitel 7.   
 

2. METOD  
 
I detta kapitel beskrivs olika forskningsmetoder som har använts i studien samt hur validiteten, 
reliabiliteten och etiken har tagits hänsyn till under arbetets gång.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar och fullgöra dess syfte är det viktigt att välja ut 
ett tillvägagångssätt. Här utgår studien från redan framställda teorier om estetik i den fysiska 
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planeringen som grund för forskningen, vilka ska ge ramverk för att förstå och tolka 
forskningsresultatet (Bryman, 2012, s. 20). Forskningsresultatet är tänkt att samlas in genom 
att tillämpa en så kallad fallstudie. I fallstudien ska ÖSB och dess berörda planeringsaktörers 
tolkning av estetik studeras med hjälp av olika metoder och informationskällor som därefter 
ska jämföras (Yin, 2007, s. 126).  En fallstudie kan antingen ha en analysenhet eller flera. Det 
vill säga att det kan finnas en en-fallstudie eller en fler-fallstudie, och kan användas både med 
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder beroende på vad studien utforskar (Bryman, 
2012, s. 392). I denna en-fallstudie används den kvalitativa forskningsmetoden genom tre olika 
metoder, en så kallad triangulering. Trianguleringens datainsamlingsmetoder och datakällor 
består av intervjuer, observationer och dokument/textanalyser för att höja studiens validitet 
(ibid, s. 392; Patel & Davidsson, 2011, s. 107). I nästkommande avsnitt beskrivs hur 
datainsamlingsmetoderna har genomförts.  

 
2.1 Datainsamlingsmetoder 
2.1.1 Intervjuer 
För att på ett mer djupgående sätt samla information om estetiktolkningen i ÖSB valde jag att 
intervjua olika berörda aktörer från etapp 1 och 2 (Yin, 2007, s. 166). Intervjuerna i kvalitativa 
studier är vanligen ostrukturerade eller semistrukturerade med öppna frågor som ger utrymme 
för följdfrågor (Flowerdew & Martin, 2005, s. 120). I denna studie används semistrukturerade 
intervjuer för att skapa en form av dialog utefter informanternas svar (Ibid, s. 111). Svaren 
arbetades och tolkades slutligen tillsammans med resterande data (Bryman, 2012, s. 384–387). 

På grund av uppsatsens begränsade tidsram valde jag att via mejl kontakta sju olika aktörer 
av bland annat Uppsala kommuns stadsarkitekt, två planarkitekter från studieområdets etapp 1 
och 2, två byggaktörer från etapp 1 samt två arkitekter från etapp 1 och 2. Anledningen varför 
jag från början valde att intervjua aktörer från etapp 2 var för att få en bredare uppfattning för 
hur estetiken tolkas samt för att finna eventuella skillnader i arbetet med de olika etapperna. Av 
de sju aktörerna som kontaktades besvarade fyra min kontaktfråga. Aktörerna som ställde upp 
för intervju fick sedan valet att godkänna eller vägra inspelning av intervjuerna.  
 
Presentation av informanterna 
I detta avsnitt ska jag kort presentera de olika informanterna i intervjuerna och deras roll i 
arbetet med den nya stadsdelen ÖSB.  

Den första intervjun varade i cirka 45 minuter och ägde rum den 15 november 2017 med 
planarkitekten Sofie Rosell Güler på hennes arbetsplats på Uppsala kommun. Rosell Güler har 
arbetat som planarkitekt för områdets andra etapp som nyligen vunnit lagakraft, där hon 
ansvarade för två detaljplaner samt för Årsta torget.  

Den andra intervjun tog plats den 17 november 2017 med projektutvecklaren Jenny 
Lindström och varade i cirka 30 minuter. Lindström arbetar på byggföretaget TB Gruppen AB 
(tidigare TB exploatering Bostad) och har i arbetet med ÖSB ansvarat för byggprojektet 
Solsidan som består av sex respektive sju radhus fördelade i två separerade längor i två olika 
kvarter inom etapp 1. Intervjun ägde rum i ett av radhusen som hade visning den dagen. 
Intervjun spelades inte in, då informanten ansåg det vara mer bekvämt att prata fritt utan 
inspelning.  
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Den tredje intervjun genomfördes per telefon den 20 november 2017 med arkitekten Olof 
Grip och varade i cirka 40 minuter. Grip har arbetat på General Architecture sedan år 2002 och 
har även arbetat aktivt i flera projekt med byggaktören TB Gruppen AB. I ÖSB har arkitekten 
ritat radhusen för byggprojektet Solsidan i etapp 1. Under intervjun antecknades arkitektens 
åsikter och synpunkter på papper.  

Den sista intervjun ägde rum på Uppsala kommun den 23 november 2017, med 
planarkitekten Maija Tammela Arvidsson och varade i cirka 30 minuter. Tammela Arvidsson 
har arbetat som planarkitekt för etapp 1 i ÖSB. Hon förklarar att hon i sitt arbete med etapp 1 
fått ersätta en kollega som tidigare drivit första skedet i ÖSB. Planarkitekten menar att man 
gick från ett programskede för hela ÖSB till att fokusera mycket på etapp 1 och dess fyra första 
kvarter. När Tammela Arvidsson kom in i arbetet hade utvalda byggherrar i etapp 1 redan fått 
markanvisningsavtalen. Intervjun med planarkitekten spelades in efter hennes samtycke.  

För att på ett bättre sätt kunna återgå till insamlad information under arbetet med uppsatsen 
har de inspelade intervjuerna transkriberats. 
 
2.1.2 Textanalys 
I arbetet med textanalysen har texterna valts med hänsyn till forskningsfrågorna och som 
studien ämnar besvara (Ahrne & Svenssons, 2015, s. 184). För att förstå hur 
planeringsaktörerna tolkar estetiken i ÖSB analyserar denna studie dokument tagna från 
Uppsala kommuns översiktsplan (2010b), ÖSB planprogram (2010a) samt första etappens 
detaljplans planbeskrivning (2013a) och samrådsredogörelse (2013b). I tillägg till dessa 
dokument analyseras även projektbeskrivningarna i byggaktörernas webbplatser från etapp 1, 
genom att studera och själv tolka deras hänsyn till det estetiska pespektivet i sina byggprojekt. 

I dokumentanalysen utgår jag ifrån att analysera de mest betonade kriterierna i planeringen 
för att sedan kunna tolka aktörernas värdering av estetik (Ahrne & Svenssons, 2015, s.174). 
 
2.1.3 Observationer  
Observationer kan innebära att man utforskar en miljö eller studerar en återkommande frekvens 
(Bryman, 2012, s. 273). I denna fallstudie används den strukturerade/systematiska 
observationen. Detta görs genom att studera förvalda kriterier såsom förekomsten av variation 
i byggnaders våningshöjd, fasader och färger, verksamhetslokaler i byggnaderna samt 
byggnaders täthet och närhet till grönska (Ibid, s. 272). Detta utförs med hjälp av ett 
systematiskt observationsschema med olika punkter (Bryman, 2012, s. 272). Syftet med 
observationsschemat har varit att säkerställa att varje kriterium/variabel som betraktas 
registreras under fältarbetet (Ibid).  

I denna studie har observationerna gjorts i kombination med fotografering av byggnader i 
ÖSB etapp 1. Fotografierna har sedan jämförts och tolkats med studiens insamlade textanalyser 
(Ahrne & Svenssons, 2015 s. 198–199). Bilderna kan enligt Gubriums och Holsteins (1997) i 
Ahrne (2015) tolkas på tre olika sätt; naturalistiskt där bilderna behandlas som data och en 
sanningsenlig bild av verkligheten. Eller som ett verktyg för att övertyga någon och slutligen 
kan tolkningen av bilden te sig som en verklighet som bör analyseras (Ibid s. 192). Den sista 
tolkningen är den som observationen utgår ifrån i denna uppsats. 
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2.2 Validitet och reliabilitet 
Att bedöma den utvalda forskningsmetodens kvalitet och tillförlitlighet är grunden för ett 
forskningsarbete. Oftast kallas detta i forskningen för validitet och reliabilitet (Patel & 
Davisson, 2012, s. 105). Här har metodens validitet försökts visas genom att förklara dess 
relevans för studien, samt genom att visa forskningsmetodens förmåga att studera det som är 
avsett att studeras (Ibid). För att kunna bedöma validiteten i den kvalitativa studien gäller det 
att titta på hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2012, s. 106). I denna fallstudie 
används, som nämnt tidigare, en triangulering av metoder för att stärka validiteten.  

 Reliabiliteten handlar om att kunna bedöma hur tillförlitligt studiens syfte mätts samt att 
bevisa resultatets pålitlighet. Man kan säga att det krävs hög validitet för att kunna ha hög 
reliabilitet, däremot garanterar inte hög reliabilitet hög validitet (Bryman, 2012, s. 389).  

Här skiljer sig reliabiliteten ifrån den kvantitativa studiens som anses vara låg om frågan 
som ställs flera gånger till en och samma person får olika svar (ibid). I den kvalitativa studien 
bedöms inte reabiliteten på det sättet, utan informantens olika svar anses istället bero på att 
dennes uppfattningar och värderingar har ändrats kring det forskade ämnet mellan de olika 
tillfällena. Reabiliteten sammanflätas istället i med validiteten, som ibland kallas för studiens 
förståelse eller autenticitet (Bryman, 2012, s. 389).  

 
En-fallstudiers brister 
En-fallstudien har utstått kritik i den samhällsvetenskapliga forskningen då den anses vara 
subjektiv i sitt innehåll (Bryman, 2012, s. 405; Yin, 2007, s. 27). Detta eftersom att fallstudien 
utgår ifrån ett och samma fall vilket försvårar forskarens möjlighet till generalisering av det 
som forskas (ibid). Bryman menar att det också finns en svårighet att bevisa reliabiliteten i den 
kvalitativa metodens fallstudie eftersom att det sällan går att upprepa dess resultat under samma 
förutsättningar (Bryman, 2012, s. 406).  
 
2.3 Etiska aspekter 
Inom socialvetenskaplig forskning är det väsentligt att ta hänsyn till etiska aspekter och inte 
överträda dem. Under utforskning av studiens syfte har fyra grundaspekter tagits hänsyn till 
(Bryman, 2012, s. 135–144). För det första har intervjufrågorna valts med försiktighet och 
förberedelse för att inte orsaka skada för informanterna i form av stress eller förlust av 
självkänsla (ibid). För det andra har inspelning av de olika intervjuerna bara utförts efter att ett 
formellt samtycke av informanterna säkerställts (Bryman, 2012, s. 136-137). Det vill säga 
informanterna har klart och tydligt informerats om deras valfrihet att samtycka eller avstå 
röstinspelning av intervjun. För det tredje har informanterna informerats om möjligheten att 
vara anonyma i arbetets redovisning (ibid, s. 137-140), men detta var inget som önskades av 
dem. I tillägg till detta har även önskan om att avstå från att besvara en fråga tagits hänsyn till 
under intervjuerna (Bryman, 2012, s. 140- 142). Slutligen har förfalskning av arbetets syfte på 
alla sätt undvikts under intervjun, det vill säga arbetets syfte har klart och tydligt beskrivits 
innan varje intervju. En kopia av uppsatsens innehåll har även skickats till informanter som har 
begärt detta innan uppsatsens inlämning (ibid, s. 142-144).  
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3. CENTRALA BEGREPP OCH TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
För att skapa en bättre förståelse för innehållet definieras här uppsatsens centrala begrepp, 
estetik. Kapitlet redogör även för teoretiska perspektiv om estetik inom fysisk planering.  
 
3.1 Estetik 
Estetik är ett komplext och mångfacetterat begrepp. Det används oftast för att beteckna 
människans synsätt och värdering av bland annat konst, arkitektur, litteratur och filosofi 
(Nationalencyklopedin, 2017a). Det objekt som ses som estetisk tilltalande brukar oftast 
associeras med känslan av njutning och tillfredsställelse som objektet väcker hos betraktaren 
(Sternudd, 2007, s. 21).  

Inom arkitektur och planering har användning av begreppet estetik under lång tid gjorts 
med försiktighet. Detta beror främst på att estetik inte har ansetts som ett eftersträvantsvärt mål 
i stadsplaneringen jämfört med andra aspekter såsom de sociala, hållbara, politiska och 
kulturella aspekterna inom gestaltningen. Arkitekter, byggaktörer och planerare föredrar att tala 
om den arkitektoniska kvaliteten snarare än dess estetik (ibid, s. 14, 19). Trots begreppets 
subjektiva innehåll utgår uppsatsen från estetik i form av ÖSBs arkitektoniska gestaltning. Detta 
eftersom att det fortfarande är av intresse att studera estetikens implementering i planeringen 
för att förstå på vilka sätt estetik värderas av planeringsaktörerna.  
 
3.1.1 Estetik och dess uppfattning 
I artikeln Form, Utility, and the Aesthetics of Thrift in Design Education diskuterar Catherine 
Dee (2010) relevanta teorier om estetik inom planering. Hennes teorier är främst riktade till 
landskapsarkitekter men dess innebörd går ändå att relatera till byggnadsgestaltning i den 
fysiska planeringen. I Dees artikel (2010) betonar hon vikten av tre aspekter: estetik, form och 
val av material i landskapsarkitektur, vilket i detta fall går att applicera på form och estetik i 
fysisk planering (Dee, 2010, s. 23).  Hon menar att det är viktigt att särskilja den estetiska 
upplevelsen, aesthetic experience, det vill säga hur vi upplever estetik med våra känslor och 
sinnen, från det estetiska omdömet, aesthetic judgement, alltså hur vi upplever estetiken med 
våran logik genom att reflektera över estetik med hjälp av insamlad erfarenhet (ibid, s. 32).  

Hon betonar även vikten av estetikens funktion och användbarhet, utility, i dess gestaltning 
och menar att estetik som inte har ett ändamål är meningslös eftersom att den endast uppfyller 
estetik utifrån våra sinnen och glömmer dess sociala, praktiska och materiella ändamål (ibid, s. 
23). Likså menar hon att gestaltning i den fysiska planeringen bör vara estetiskt tilltalande. Hon 
hävdar att gestaltning som inte är estetiskt tilltalande inte heller är funktionell, eftersom en 
funktionell gestaltning är den som har både funktion och är estetisk tilltalande (Dee, 2010, s. 
32). Dee (2010) noterar även att i skapandet av den funktionella gestaltningen är det viktigt att 
vara noga med val av gestaltningsmaterial för att inte riskera att bilda ett monotont område. 
Hon hävdar att det krävs repitition och träning för att skapa en god gestaltning med rätt val av 
material, för att främja ett funktionellt och estetiskt tilltalande område (ibid, s. 23-24).  Häri 
kommer Dee:s teorier om estetik användas i analysering av byggnaders estetik i ÖSB.  
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3.1.2 Estetik och fysisk planering 
Tommy Gärling et al. (1986) förklarar hur människan psykologiskt reagerar på eller känner 
igen fysiska miljöer. Han menar att problemen i ett svårorienterat område oftast beror på hur 
den fysiska miljön är planerad (Gärling et al., 1986, s. 55). För att människan ska kunna 
orientera sig behövs synliga delar i den fysiska miljön som skiljer sig från omgivningen. Ju 
högre grad av kontraster mellan olika områden, desto starkare orienteringsförmåga bildas hos 
människan. Visuella skiljaktigheter kan exemplifieras med variation av storlek, form eller 
arkitektonisk stil (ibid, s. 58). Det vill säga om området omfattar bebyggelse med olika storlek, 
höjd eller material är sannolikheten att kunna orientera sig bättre (Gärling et al., 1986, s. 58).  

Människans upplevelse av estetik är något som också diskuteras av forskaren Yi-Fu Tuan 
(1977) som menar att hur ett område upplevs av människor skiljer sig från individ till individ. 
Begreppet ”place”, det vill säga plats, menar han kan tolkas på olika skalor. En plats kan vara 
ett hem, ett område, en stad eller till och med ett land (Tuan, 1977, s. 149). Tuan förklarar hur 
en människa kan känna en positiv känsla av kärlek och tillhörighet till en plats och kallar det 
för topophilia. Samtidigt kan en människa känna det motsatta, det vill säga en negativ och 
ogillande känsla till en plats och kallar det för topophobia. Han anser att dessa känslor är 
individuella och skiljer sig från individ till individ beroende på vad hen personligen föredrar i 
en plats (Tuan, 1977).  Enligt Zajonc (1980) i Sternudd (2007) kan människans åsikter och 
känslor gentemot en plats bero på vad hon föredrar i områdets gestaltning, och typikalitet är ett 
fenomen som oftast föredras i estetiska värderingar (Sternudd, 2007, 111-112). Det vill säga 
människan prefererar former som hon redan har sett framför de helt okända. Zajonc (1980) i 
Sternudd (2007) hävdar att vi som människor reagerar positivt på objekt och former vi känner 
igen, medan nya och helt okända former skapar förvirring och indignation. Detta förklarar 
varför en del människor accepterar typikalitet i fysiska planeringar över de helt nya och 
otypiska (ibid, s. 112). Vilket också går att koppla till Dee:s ovan nämnda teori om aesthetic 
judgement (Dee, 2010, s. 32).  

Men vad innebär det estetiska perspektivet i den fysiska planeringen och hur har andra 
planerare tolkat det? Detta är något som förklaras i nästkommande kapitel.  
 
4. ESTETIKIDEAL INOM FYSISK PLANERING  
 
I detta kapitel ges en inblick i fysisk planering och vad den innebär. Till det följer även en 
övergripande inblick i de olika stadsbyggnadsideal som har funnits i den fysiska planeringen i 
Sverige och Europa sedan industrialiseringen för att använda dem som grund för att förstå deras 
eventuella roll i utformning av ÖSB idag. Slutligen tar kapitlets sista del upp ändringarna som 
har gjorts i Plan- och bygg lagen. 
 
4.1 Fysisk planering  
Begreppet planering betyder en process för att nå ett mål i en framtida verklighet (SKL, 2014). 
Det finns olika typer av planering men i denna uppsats utgår jag ifrån den fysiska planeringen 
då studiens fokus ligger i att studera estetiken i den arkitektoniska gestaltningen i ÖSB. Den 
fysiska planeringen handlar om planering av hur mark och vattenområden ska användas, hur 
och var bebyggelse och infrastruktur ska utformas (Boverket, 2015) och styrs genom den så 
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kallade Plan- och bygglagen (PBL). Sveriges riksdag beskriver PBL:s syfte att skapa en 
långsiktig och hållbar samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden (Prop. 
2010:900). Denna lag innehåller tre fundamentala delar som kontrollerar utvecklingen av den 
kommunala fysiska planeringen vilka är översiktsplan (ÖP), områdesbestämmelse och 
detaljplan (DP) (Boverket, 2015) som i denna studie är viktiga i gestaltning av ÖSB. 

Härigenom kan lagen i den fysiska planeringen konstateras fungera som ett medel för att 
utforma stadsbyggnaden. Med ordet stadsbyggnad utgår jag ifrån Nationalencyklopedins 
beskrivning av stadsbyggnad, som innebär kunskapen att ordna och gestalta helheten av 
byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse (Nationalencyklopedin, 2017b).  

Men hur ser den fysiska planeringen ut i dagens stadsbyggnad, och finns det tidigare 
stadsbyggnadsideal som har lämnat avtryck i hur den fysiska miljön gestaltas idag?  

 

4.2 Stadsbyggnadsideal 
Under historien har det funnits olika epoker som har format de olika typerna av 
stadsbyggnadsideal. Här redovisas hur stadsbyggnadsidealen i stora drag har utvecklats från 
industrialisering på 1800-talet, till modernismen och postmodernismen (Erserud, 2011, s.5).  

Under industrialismens mitt uppstod en kraftig befolkningsökning i Europa vilket ledde till 
en trångboddhet och ohälsa i städerna. På grund av detta krävdes det en ny planering av staden, 
vilket enligt Rådberg (1988) i Erserud (2011) ledde till doktrinen regularismen (ibid, s. 6). 
Personen bakom denna doktrin var Georges Eugène Haussmann som omvandlade Paris under 
1853-1870. Ändringarna som skedde var breddning av esplanader och förstoring av kvarter för 
att öka stadens framkomlighet (se bild 1). I tillägg till funktionen skulle planeringen omfatta 
estetik i Haussmanns städer. Det skulle råda symmetri i vägnätet och arkitekturen i form av 
likartad höjd bland byggnaderna. De höga byggnaderna skulle också byggas med hög 
arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till dess estetik, samt ha tillgång till fin utsikt. För att 
förbättra hygienen och estetiken i staden skulle också parker och grönområden byggas (Erserud, 
2011, s. 6).  

Bild 1. Bild på Boulevard Haussmann i Paris. Ett exempel på det som 
byggdes under regularismen. Notera byggnadernas symmetri i höjd och 
skala. Källa: Wikimedia Commons. Hämtad: 2018-01-13.  
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Efter regularismen framkom ett nytt ideal under namnet modernismen. Detta ideal kom som ett 
uttryck för att bryta och förändra 1800-talets traditionella samhälle till ett mer hälsosamt, 
organiserat samhälle (Erserud, 2011, s.7) I början av 1900-talet växte den så kallade 
Trädgårdsstaden fram. Personen bakom detta ideal hette Ebenezer Howard som publicerade 
boken Garden Cities of tomorrow år 1902. Howards ideologi byggde på att kombinera 
landsbyggdens grönska och friska luft med stadens närhet till människor och arbetstillfällen 
(Hall, 2014, s. 97). Hans ideal var att bygga helt nya trädgårdsstäder mitt i oförstörd landsbygd 
på mark som skulle förbli hela gemenskapens egendom. Howard hävdade att varje 
trädgårdsstad skulle ha en hälsosam planering med låg befolkningstäthet, breda vägar och 
mycket stort andel grönområden (se bild 2). Det var särskilt viktigt för Howard att den planerade 
trädgårdsstaden skulle skilja bostadsområden från fabriker och arbetsområden, men att dessa 
ändå skulle vara inom gångavstånd (Fainstein & Defilippis, 2016, 28-37). Det Howard strävade 
efter var alltså en decentraliserad och oberoende trädgårdsstad. Hans teori förespråkade alltså 
en flykt ifrån tätheten och slumområden i de större städerna till en självförsörjande och 
självständig landsbygd (ibid, s. 36-42). Då Howard endast hade schematiska skisser på sin 
trädgårdsstadsidé krävdes riktiga planerade gestaltningsformer för trädgårdsstaden och dess 
bebyggelser (Åkesson, 2008, s. 13-15). Därför anordnades en tävling för att hitta passande 
gestaltning som skulle förverkliga Howards vision, i vilken arkitekten Raymond Unwin 
lyckades vinna. Unwins idéer bestod av att undvika monoton bebyggelse och istället bygga 
byggnader med hög arkitektonisk kvalitet som ska placeras i fria grupperingar med tillgång till 
stora trädgårdar, vilket resulterade i positiva intryck hos invånarna som imponerades av den 
fysiska miljön som Unwin lyckades leverera (Åkesson, 2008, s. 15). Dock förverkligades inte 
Howards teori om den självförsörjande och oberoende trädgårdsstaden med egna fabriker och 
industrier, utan det som byggdes resulterade istället i att bli en trädgårdsförstad (ibid, s. 15). 

Experterna inom stadsplanering och arkitektur ansåg den modernistiska planeringsprincipen 
som en lösning för att skapa en ideal livsmiljö. Bland experterna hade en av modernismens 
främste teoretiker, Le Corbusier, en stor inverkan. Le Corbusier var en arkitekt och 
stadsplanerare med planer och visioner om den ultimata staden som bestod av storskaliga 
kubiska byggnader med öppna och ljusa miljöer. Han ansåg att det krävdes planering och 

Bild 2. Exempel på Howards idé av trädgårdsstaden tillsammans med Unwins idé om trädgårdsförstaden. Bild på Trädgårdsstaden 
Wandsbek Gartenstadt i stadsdelen Wandsbek i nordöstra Hamburg. Källa: Wikimedia Commons. Hämtad: 2018-01-13. 
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struktur för att tillfredsställa ett demokratiskt samhälle och komma bort från klassamhället. En 
av lösningarna var att separera bostadsområden från arbetsplatser och verksamheter (Fainstein 
& Campbell, 2012, s. 43-48).  

I Sverige slog funktionalismen igenom som en modernistisk arbetsmetod och hade sitt 
genombrott under Stockholmsutställningen 1930 (Rudberg, 1992, s. 5). Huvudarkitekten 
Gunnar Asplund introducerade tillsammans med Sven Markelius den nya arkitekturen och 
designestetiken (ibid, s.11). Funktionalismen betraktades som framtidsoptimistisk med 
målsättningen att bryta klassamhällets gamla normer och fasta mönster. Detta skulle utföras 
genom att bygga nytt med nya planeringsmetoder, byggnadsformer och materialval (Rudberg, 
1992, s. 31). Tanken i funktionalismen var att utgå ifrån funktion före form med mottot ”formen 
följer funktionen” . Till skillnad från regularismens symmetri kännetecknades funktionalismens 
estetik av dess assymetri och abstrakta form med betoning av dagsljus, luftighet och grönska. 
Fasaderna var enkla och ornamentfria, oftast målade i ljusa färger (se bild 3). Betong, stål och 
glas var eftertraktade materialval i funktionalismens byggnader, däremot var tegel fortfarande 
det dominerande materialet under 1930-talet (ibid, s. 5-9). I planeringen ansågs 
funktionalistiska idéer och tankesätt som positiva och framåtsträvande, medan kritikerna 
betraktades som bakåtsträvande traditionalister (Rådberg, 1997, s. 87). Den funktionalistiska 
planeringen grundades på expertkunskap där det planerades åt folket, inte för dem. Invånarna 
bedömdes inte veta sitt egna bästa (Fainstein & Campell, 2012, s. 60). Detta planeringsideal 
anses av motståndarna ha skapat en gles bebyggelse, vilket betraktas som problematisk på 
grund av långa avstånd, ökat bilbehov samt skapandet av identitetslös bebyggelse (Söderqvist, 
2008, s. 44).   

 
 

Andersson (2011) beskriver uppkomsten av ett ytterligare stadsideal i Sverige under 1940-1950 
talen som kallades för grannskapsenheten. Detta stadsbyggnadsideal var ett tillskott för den 
befintliga staden som avgränsades tydligt med trafikleder så att det blev en separat enhet 
(Andersson, 2011 s. 16). Det som kännetecknade grannskapsenheterna var deras fokus på 

Bild 3. Exempel på det som byggdes under funktionalismen. Bild på Thornbergska huset i 
Umeå. Idag rivet. Källa: Wikimedia Commons. Hämtad: 2018-01-13. 
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social, funktionell och arkitektonisk enhetlighet (ibid, s. 17). Tanken var att dela upp 
grannskapsenheterna i mindre enheter runt ett centrum där varje grannskapsenhet skulle ha nära 
till gemensam handel, service, arbetsplatser och skola och bli oberoende (Andersson, 2011, s. 
17) (se bild 4).  
 

 
 
I slutet av funktionalismen i Sverige uppstod byggprojektet Miljonprogrammet. Det byggdes 
med hög standard mellan åren 1965–1974 för att komma till rätta med den ökande efterfrågan 
på lägenheter som efterkrigstidens bostadsbyggande inte hunnit med (Lindqvist, 2010, s. 48). 
Miljonprogrammet var menat att lösa bostadsbristen genom att bygga en miljon bostäder så att 
alla skulle få tillgång till en bostad. Ett tillvägagångssätt var att riva ner äldre, befintliga 
bostäder och ersätta dem med modernare. Resultatet blev en massproduktion av bostäder som 
byggdes med funktion före estetik (se bild 5), vilket påverkade den fysiska planeringen fram 
tills att en nyare stadsplanering, postmodernismen, uppkom i Sverige på 1980- talet.  

 
 
 
Denna stadsplanering uppkom delvis som en reaktion mot den storskaliga 
miljonprogramsbebyggelsen och kännetecknades av en blandning av olika gestaltningsuttryck 
och rutnätsstruktur (ibid, s. 52). Miljonprogramprojektet har bemötts av stor kritik på grund av 

Bild 4. Exempel på grannskapsenhetsplaneringen som byggdes i Sverige. Bilden 
visar bostadsorådet Skönstaholm i Stockholm. Källa Wikimedia Commons. 
Hämtad: 2018-01-13. 

Bild 5. Exempel på det som byggdes under Miljonprogrammet. Bild på 
Miljonprogrammet i Tensta Stockholm. Källa: Wikimedia Commons. Hämtad: 2018-
01-13. 
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dess storskaliga betongbyggnader (Svenska dagbladet, 2002) som möjligtvis kan bero på, som 
Zajoncs (1980) teori om typikalitet indikerar, indignation över det okända. Men trots denna 
kritik menar Svedberg (1988) i Andersson (2011) att det är viktigt att inte undervärdera 
modernismen/funktionalismen och dess insats för att hjälpa de hem- och arbetslösa (Andersson, 
2011, s. 15). 

En av de mest inflytelserika personerna inom stadsplanering som är värd att nämna är 
journalisten och aktivisten Jane Jacobs. Jacobs skrev boken The Death and Life of Great 
American Cities på 1950-talet som en kritik mot den modernisktiska och funktionalistiska 
stadsplaneringen. Hon hävdade att dessa planeringsprinciper hade orsakat enformiga fysiska 
miljöer som motverkade den sociala och kulturella mångfalden i staden (Söderqvist, 2008, s. 
148-150). Hennes idéer utgick ifrån att förbättra storstaden genom att skapa en så kallad 
blandad stad (Fainstein & Defilippis, 2016, s. 94). Det Jacobs menade med en blandad stad var 
att förbättra den befintliga staden genom att främja mångfald diversity och täthet density (ibid, 
s. 94) av sociala kontakter, kulturer, affärer och bostäder. Hennes villkor för den levande och 
fungerande blandade staden var att främja en funktionsblandning i stadsmiljön genom att 
integrera bostäder med arbetsplatser, restauranger, handel och service. Denna integrering 
menade hon skapar liv och rörelse i området, vilket bidrar till trygghet och säkerhet (Fainstein 
& Defilippis, s. 94). Ett annat villkor var att dela upp området i små olika kvarter för att öka 
antal mötesplatser och interaktionsmöjligheter mellan människor. En variation av olika 
byggnadsstilar betraktade hon som en viktig aspekt för att skapa en levande och blandad 
stadsmiljö.  Jacobs ansåg att en arkitektonisk variation i ett område lockar människor av olika 
åldrar, bakgrund, kulturer och personliga intressen (ibid, s. 94). 

Samtidigt som Jacobs idéer och visioner har hyllats över hela världen har den också mötts 
av kritik. Zukin (2010) kritiserar Jacobs syn på stadslivet och hennes sökande efter områdens 
mångfald och täthet som snarare skapar gentrifiering (Zukin, 2010 s. 245). Zukins kritik syftar 
på Jacobs beskrivning av det idylliska stadslivet som präglas av funktioner och möten bortser 
från dess påverkan på samhället. För att skapa eller bevara det autentiska stadslivet menar Zukin 
att det krävs upprustning av verksamheter och byggnader. Denna upprustning menar hon 
tillgodoser och gynnar endast en särskild samhällsgrupp - överklassen. Detta skapar ett 
gentrifierat stadsliv som passar de priviligierade och utesluter de med lägre ekonomisk status 
(ibid, s. 128). 

Sammanfattningsvis har estetiken prioriterats olika i de olika stadsbyggnadsidealen. I 
Haussmanns och Howards regularism och trädgårdsstad men även i grannskapsenheten har 
estetikbegreppet uttalats mer uttryckligt. Medan Le Corbusier, Asplund och Markelius 
funktionalism följde mottot “formen följer funktionen”, det vill säga att de såg estetiken i 
funktionen. I Jacobs beskrivning av den blandade staden var fokuset mer på stadens mångfald 
och täthet. Hennes syn på estetik var däremot inte central men man kan säga att hon såg 
estetiken i livligheten och innehållet som den blandade staden medförde. Trots att estetiken har 
värderats olika i stadsbyggnadsidealen, kan man ändå konstatera att den i stort sett har utgått 
ifrån att vara i första hand funktionell. Denna funktion har således påverkat estetiken i både 
Haussmanns symmetriska byggnadsideal, Le Corbusiers detaljfria och geometriska bebyggelse 
eller Jane Jacobs blandning av byggnadstyper. 
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Dessa stadsbyggnadsideal har lämnat stora avtryck i den svenska stadsplaneringen. Den 
mest dominerande stilen, och som kanske har lämnat det tydligaste avtrycket av dem alla har 
varit det funktionalistiska idealet i form av detaljfria och enklare bebyggelser (Bellander, 2005, 
s. 20-21). Denna planering och gestaltningsstil som präglat de svenska städerna möttes av en 
del kritik som också ifrågasatte lagens förutsättningar för att säkra det estetiska perspektivet vid 
ny bebyggelse. Detta förklaras mer tydligt i nästkommande kapitel.  
 
4.3 Arkitektonisk kvalitet och PBL 
I detta avsnitt redogörs historien som ledde fram till Boverkets utredning av PBL i sin rapport 
Arkitektonisk kvalitet och PBL år 1997 och regeringens proposition (1997/98:117) år 1998.  

Som beskrivits tidigare har de olika stadsbyggnadsidealen lämnat ett stort avtryck i den 
svenska stadsplaneringen. Som en reaktion mot att bygga med funktion före form har det 
uppstått förslag om utredning av kulturmålen på grund av brist på hänsyn till estetik i sitt 
genomförande (Prop. 1996/97:3). Detta gav år 1992 upphov till en kulturpolitisk utredning av 
kulturmålen vilket ledde till skapandet av kulturutredningen år 1993. År 1996 publicerades 
propositionen Kulturpolitik Propositionen (1996/97:3) där det enligt regeringens förslag bör 
utarbetas:  

 
…ett handlingsprogram för arkitektur och formgivning. Handlingsprogrammet bör inriktas på att statens 
insatser inom områdena arkitektur och formgivningskall medverka till att: 
- arkitektur och formgivning ges goda förutsättningar för sin 
utveckling, 
- kvalitet och skönhetsaspekter inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden, 
- kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer 
tas tillvara och förstärks, 
- intresset för hög kvalitet inom arkitektur och formgivning 
stärks och breddas, 
- offentligt och offentligt stött byggande, inredande och 
upphandling blir förebildligt i sina kvalitetskrav, 
- svensk arkitektur och formgivning utvecklas i ett fruktbart 
internationellt samarbete. Kulturpolitiken (Prop. 1996/97:3) 

 
På grund av det gjordes år 1997 en utredning av den dåvarande Plan-och bygglagen, som 

Boverket fick till uppdrag att redovisa i rapporten Arkitektonisk kvalitet och PBL (Boverket, 
1997:1). Boverket föreslog ändringar i PBL för byggnaders estetiska utformning och 
översiktsplanens riktlinjer och förutsättningar. I undersökningen kom Boverket fram till att 
lagstiftningen varken hindrar eller främjar god arkitektur, vilket pekade på dåliga krav på estetik 
i den byggda miljön (Boverket, 1997:1). Härigenom definierades problematiken som behövdes 
ställas till rätta i lagstiftningen genom att höja kraven på den arkitektoniska kvaliteten och 
estetiken i Sveriges lagstiftning. Detta började med att Boverket förslog redigeringar i 
lagstiftningen inklusive tillägg av begreppet estetik (ibid). Till följd utformade regeringen en 
proposition år 1998 och kallade dokumentet för Framtidsformer – Handlingsprogram för 
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arkitektur, formgivning och design. I detta handlingsprogram föreslog regeringen fastställandet 
av målen för statens arbete med arkitektur, formgivning och design (1997/98:117). I 
handlingsprogrammet införde regeringen bland annat förslag om lag och ändring i PBL 
(1987:10), där regeringen betonade estetikfrågan i det bebyggda miljön (1997/98:117). Enligt 
regeringen anses estetik vara viktig för samhällets intresse då utformningen av den fysiska 
miljön och dess byggnader angår och påverkar alla, inte bara de direkt inblandade i 
byggprocessen (ibid, s. 12). Detta är en viktig aspekt särskilt med tanke på den växande urbana 
befolkningen som, likt under miljonprogrammet, kommer att behöva ett stort antal bostäder 
(Boverket, 2017, s. 25). För att undvika upprepningen av miljonprogrammets kritik bör därför 
mer hänsyn tas till estetikperspektivet i dagens planering. Därför ska estetiktolkningen i ÖSB 
undersökas i uppsatsens nästkommande kapitel. 
 

5. RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas bakgrundinformation om studieområdet ÖSB samt resultat av insamlat 
material. Det insamlade materialet utgår från textanalys av områdets översiktsplan, 
planprogram första etapppens detaljplans planbeskrivning och samrådredogörelse för etapp 1 
samt intervjuerna med informanterna. I tillägg till detta redovisas en analys av första etappens 
byggaktörers hemsidor, samt observationsstudie med fotografier av ÖSB.  
 
5.1 Studieområde 
Sedan 1970-talet har det funnits en kraftledningsgata 
mellan stadsdelarna Fyrislund och Boländerna i söder 
samt stadsdelen Gränby i norr. Denna kraftledning 
beslutade Uppsala kommun tillsammans med Svenska 
kraftnät och Vattenfall år 2006 att ta bort. I takt med den 
växande befolkningen i Uppsala har bostadsbehovet och 
intresset för nybyggnation ökat (Uppsala kommun, 
2010a, s. 4).  

År 2010 visade Uppsala kommuns översiktsplan 
möjlighet för utnyttjande av den dåvarande 
kraftledningsgatan och utveckling av den nya stadsdelen 
ÖSB (ibid, s. 4). Häri har stadsdelen setts som en viktig 
pusselbit för stadens utveckling då dess huvudgata – 
Fyrislundsgatan – ska sammanlänka de befintliga 
stadsdelarna Årsta och Sala backe (Uppsala kommun, 
2010a, s. 12). Planområdet delas in i fyra etapper med ett 
femtontal detaljplaner (ibid, s. 11). Inom varje etapp 
finns det olika kvarter och många aktörer som ansvarar 
för områdets gestaltning. Planområdets första etapp har framställts av olika kommunala och 
privata aktörer, bland annat stadsbyggnadsförvaltningen och byggherrar (Uppsala kommun, 
2010a, s. 6). 

Figur 1. Kvarterstrukturen för ÖSB i förhållande till 
angränsande stadsdelar. Källa: Uppsala kommun 
utformningsprogram, 2013, s. 11. Hämtad: 2017-11-20. 
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På grund av planområdets storlek pågår utveckling av området i olika skeden. Den första 
etappens detaljplan antogs av Uppsala kommun år 2013 och vann laga kraft 2014. Etappen 
består av fyra kvarter; Knäckepilen, Daggvidet, Bäckrosen och Nattviolen (Uppsala kommun, 
2013a, s. 6). 

 
 

 Etappen kommer i slutskedet att omfatta cirka 600 bostäder, vårdboende och förskola (ibid, 
s.2). Första etappen byggs av åtta utvalda byggherrar. Byggherrarna är Åke Sundvall Byggnads 
AB, Järntorget Bostad AB, Svenska Vårdfastigheter AB, ByggVesta AB, TB Gruppen AB 
(tidigare Exploatering AB), Hauschild + Siegel Architecture AB, Wallenstam AB och 
Veidekke Bostad AB (ibid, s.1).  

Den andra etappen i ÖSB består av fem kvarter och planeras att omfatta cirka 750 bostäder 
och cirka 1800 kvadratmeter verksamheter. Etappen ska innehålla bostadsrätter, hyresrätter, 
förskola, omsorgsboende och handelsverksamhet (Uppsala kommun, 2017b). Även i denna 
etapp har man valt ut cirka åtta byggherrar vilket kommer att bidra till en hög grad av variation 
i byggnadernas gestaltning, menar planarkitekten Rosell Güler (2017, pers. kom.).  

Etapp tre är lokaliserat närmast Gränby centrum och består av fyra kvarter. Detaljplanering 
för denna etapp påbörjades 2016 (Uppsala kommun, 2017c). Slutligen är den fjärde etappen 
som också omfattar fyra kvarter och gränsar till Uppsalas södra stadsdelar Boländerna och 
Fyrislund (Uppsala kommun, 2017d).  
 
5.2 Studieområdets vision  
Istället för att bygga som modernismens utglesade stadsbyggnad strävar kommunen efter att 
skapa en inåt växande stad med fokus på täthet och utformningskvalitet (Uppsala kommun, 
2010b, s. 25). I Uppsala kommuns översiktsplan 2010 benämns stadsutvecklingen av en 
innerstadskaraktär med starka förbindelser mellan de olika stadsdelarna. Det man vill 

Figur 2. Karta över Östra Sala backes fyra etapper. Källa: Uppsala 
kommun, 2017. Hämtad: 2017-11-20. 
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åstadkomma med denna utveckling är en starkare handel och servicefunktioner samt en ökad 
integration mellan stadens medborgare (ibid, s. 25). Begrepp som integration, trygghet och 
attraktivitet används rikligt i översiktsplanen och anses vara huvudingredienser för den 
utvecklade staden. Dessa begrepp ritar riktlinjerna för den nya stadsdelens gestaltning. I den 
sammanfattade versionen av Uppsala kommuns översiktsplan 2010 skrivs det att Uppsala ska 
bli mer attraktivt genom att kombinera trygghet och hemkänsla med mer stadsliv (Uppsala 
kommun, 2010b, s.4). Det vill säga att stadens attraktivitet beskrivs som en funktion av dess 
trygghet och livlighet. 

Inom stadsdelarna ska strävan mot blandade upplåtelseformer vid nyproduktion och 
omvandling resultera i blandning på kvartersnivå (Uppsala kommun, 2010b, s. 26), vilket 
enligt ÖP ska stärka sammanbindningen mellan stadsdelarna och motverka segregation mellan 
dem samtidigt som stadslivet stärks. Genom en tät och mångfunktionell bebyggelsestruktur 
(Uppsala kommun, 2010b, s. 26) ska tryggheten, attraktiviteten och transportflödet växa i 
staden. I översiktsplanen lyfts nybyggnation mellan de olika stadsdelarna fram som ett sätt att 
tillföra värde till omgivningen. Detta syftar bland annat på den nya stadsdelen ÖSB och dess 
sammanlänkning av stadsdelarna Årsta och Sala backe. Stadsdelen ska byggas med hänsyn till 
platsens karaktär och dess roll i staden och med inriktning att förbättra befintliga eller tillföra 
nya värden som utifrån innehåll, funktion och utformning berikar omgivningen (ibid, s. 26). 
Det som strävas efter kan därmed vara ett nytt stadsbyggnadsideal för att, som skrivet i 
översiktsplanen, förbättra andra omgivande stadsdelar genom den variationen och blandningen 
som stadsdelen är tänkt att ha. Begreppet estetik uttrycks inte specifikt i texten utan ses mer 
som ett mål som strävas efter i arbetet med den varierade och blandade stadsdelen.  

Enligt ÖSBs planprogram är visionen för planområdet att bygga en stadsdel som 
sammanlänkar de befintliga stadsdelarna Årsta och Sala backe genom Fyrislundsgatan. ÖSBs 
struktur ska bygga på möten, variation, mångfald och upplevelser (Uppsala kommun, 2010a, s. 
12) samt attrahera olika människor utifrån bakgrund, livsstil, intressen, kultur och livsskede 
(ibid, s. 12). Tanken är att det ska vara enkelt och tryggt att röra och orientera sig i den nya 
stadsdelen (ibid). Ambitioner för ÖSB har också varit att skapa flera arbetsplatser för att bidra 
till en trygg och funktionell stadsdel med större grad av urbanitet än idag (Uppsala kommun, 
2010a, s. 22).  Stadsdelen ska enligt planprogrammet utgöra en levande mötesplats med olika 
verksamhetslokaler och butiker (ibid, s. 22) och området ska ges en egen karaktär och en 
spännande och visuellt intressant struktur som bygger på variation (Uppsala kommun, 2010a, 
s. 20). 

Anledningen till varför kommunen vill bygga så blandat och varierat är för att bebyggelsen 
i planområdets omgivning, enligt kommunen, kännetecknas av homogenitet. Många byggnader 
i Sala backe byggdes i början av 1950-talet och präglas av slingrade huskroppar (Uppsala 
kommun, 2013a, s. 10). Många byggnader i Årsta byggdes i slutet av 1960-talet i form av 
homogena bebyggelsegrupper av lågt och tätt, samt punkthusbebyggelser (ibid, s. 10). Precis 
som beskrivits tidigare om den modernistiska/funktionalistiska stadsbyggnadsstilen har 
byggnaderna gestaltats på ett sätt så att estetiken följer funktionen.  Enligt planarkitekten Rosell 
Güler är visionen för ÖSB därför att skapa ett unikt område med en märkbar identitet som 
kännetecknas av variation och lekfullhet. Planarkitekten menar att det som har byggts i 
planområdets omgivning har kännetecknats av enhetlighet och enformighet och att 
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byggnaderna saknade variation i sin gestaltning vilket gjorde det svårt att urskilja olika kvarter. 
Därför ville Uppsala kommun bygga planområdet på ett annat sätt än det man tidigare sett i de 
andra bostadsområden. Planarkitekten menar att kommunen har resonerat att de med hjälp av 
en variation i byggnaders gestaltning kan skapa områdets identitet …tanken är att byggnaders 
gestaltning ska vara lätta att hitta hem till, även om man är barn ska det vara lätt att säga att 
jag bor i trähuset (2017, pers. kom.).  

Likt Gärlings et al. (1986) teori om orientering strävar kommunen efter att skapa en 
stadsdel med en märkbar identitet och enkel orienterbarhet. Det som verkar vara menat att 
känneteckna byggnadernas estetik i ÖSB är blandningen av färg, material och skala.   

När jag frågar var kommunen har fått sin inspiration ifrån svarar planarkitekten att 
Vallastaden i Linköping har varit en stor inspirationskälla för projektet med ÖSB, vilken bygger 
på mångfald inom boende och byggande, varierat gestaltningsuttryck, möten mellan människor 
samt energieffektiv och smart infrastruktur (Vallastaden, 2017). I ÖSB har kommunen också, 
likt i Vallastaden, arbetat för att främja en arkitektonisk variation och social mångfald i området 
genom att markanvisa till flera byggaktörer och anlita olika arkitekter. Syftet med denna 
variation och blandning i området är inte bara att ge invånarna en arkitektonisk valbarhet utan 
även en ekonomisk valbarhet mellan bostadsrätter och hyresrätter. Denna valbarhet anser 
planarkitekten Rosell Güler är en viktig aspekt som bör tas hänsyn till i planeringen (2017, pers. 
kom.).  

Samrådsredogörelsen för etapp 1 innehåller 3 inkomna samrådsyttranden från boende i 
området tillsammans med 27 underskrifter från andra boende. De resterande 18 yttranden utgår 
bland annat ifrån från organisationer, företag, kommnala nämnder och förvaltningar, vilka 
anses här vara majoriteten av de närvarande i samrådsredogörelsen (Uppsala kommun, 2013b, 
s. 21). Av det skrivet i samrådsredogörelsen tycks det finnas en oro över att byggnadshöjdens 
starka avvikelse från Årsta och Sala backe snarare uppfattas som en åtskiljande mur i stället för 
att läka ihop stadsdelarna (ibid, s. 8). 

Arkitekten Grip (2017, pers. kom.) förklarar att kommunen i sin vision hade en tydlig bild 
av ÖSB och sökte en starkt betonad vertikalitet. Byggnaderna skulle inte ha samma material 
utan det skulle förändras från hus till hus. Grip påpekar dock att han är tveksam till denna vision 
av variation och har inte lika positiv inställning till den. Han anser att arkitektur bör ta sitt 
avstamp i de förutsättningar som redan finns, såsom det tidiga 2000-talets byggnadsgestaltning 
gjorde. Istället valde kommunen att bygga enligt ett byggnadsideal som betonar variation i 
ÖSB, som enligt Grip egentligen har funnits länge och var intressant för 10 år sedan i Sporenbug 
i Amsterdam. Grip tolkar dock detta byggnadsideal som en protest mot de enhetligt byggda 
byggnaderna i planområdets omgivning (2017, pes.kom.).  

Planarkitekten Tammela Arvidsson (2017, pers. kom.) beskriver visionen för ÖSB som en 
längtan efter variation och uppbrutna kvarter med mer färg och form än de homogena kvarter 
som finns i staden. Trots att alla byggnadsideal har sina kvaliteter, ville kommunen bygga med 
ett annat angreppssätt som kännetecknades av variation, volym och funktion menar hon.  
Planarkitekten förklarar att Uppsala kommuns byggnadsideal idag, till skillnad från tidigare 
byggnadsideal, utgår från att jobba med ett antal olika aktörer inom samma kvarter …Inte bara 
i varje etapp utan även varje kvarter ska det finnas 2–3 byggherrar som ska medföra variation 
i planområdet (2017, pers. kom.).  
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5.3 Estetikideal i Östra Sala backe 
I Uppsala kommuns översiktsplan 2010 beskrivs förutsättningarna för en tät exploatering i 
kraftledningsstråket - det vill säga ÖSB - med riktlinjer för höga hus och utveckling av 
kvartersparker. Offentliga rum ska utvecklas med hög arkitektonisk kvalitet, konstnärlig 
utsmyckning och grönska (Uppsala kommun, 2010b, s. 35).  Enligt översiktsplanen (2010) ska 
det ställas höga krav på nya områdens utformning med hänsyn till befintlig värdefull miljö. Det 
bör även byggas nya bostäder med variation för att åstadkomma en blandad stad i områden 
som saknar sådant (ibid s. 42).  

Enligt planprogrammet ska byggnadernas arkitektur kännetecknas av en stor 
variationsrikedom och vara av hög kvalitet (Uppsala kommun, 2010b, s. 31). Utifrån 
byggnadernas gestaltning vill kommunen skapa en lekfull stadsdel som präglas av variation och 
hållbarhet i dess material och utförande. Byggnaderna ska enligt riktlinjerna:   
 

- … tillåtas variera i skala, form och materialval. Byggnader som gränsar mot befintlig bebyggelse 
kommunicerar i skala och materialval. 

- Visuellt långa, monotona och slutna fasader ska undvikas då de påverkar stadsbild och stadsliv negativt. 
- Färgsättningen ska ägnas särskild omsorg. 
- Alla fasader ska vara utformade på ett sätt som bidrar till att skapa ett intressant stadsrum. Särskild omtanke 

ska läggas vid utformningen av bottenvåningarna. 
- Taklandskapet ska utformas medvetet för utevistelse, energiproduktion och lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 
- … Bullerreducerande åtgärder ska så långt möjligt integreras i byggnadernas gestaltning. 
- Byggnader för stadens tekniska system ska inordnas i stadens struktur på ett medvetet och väl gestaltat sätt. 

(Uppsala kommun, 2010b, s. 31). 
 

Detta är således en uppfattning om vad som är estetiskt intressant. Begreppen definieras och 
motiveras inte mer än så i planprogrammet, men förklaras och tydliggörs istället med hjälp av 
illustrationer av antagna byggnader (se figur 4. nedan). I tillägg till planområdets riktlinjer finns 
det en rad andra aspekter och praktiska detaljer som påverkar planeringen gestaltningsmässigt 
som arkitekter – speciellt i Sverige – bör ta hänsyn till när de bygger. Planarkitekten Rosell 
Güler (2017, pers. kom.) berättar att snö på taket är en viktig aspekt och anledning till 
byggnaders taklutningar, eller placering av fönster i de södra delarna i huset för att få in mer 
dagsljus framförallt under vinterhalvåret.  Trots planerarnas egna uppfattningar om estetikideal 
finns det alltså aspekter som på sätt och vis styr planerarnas gestaltningsambitioner. 

I den första etappens detaljplan anpassas områdets arkitektur och gestaltning till 
översiktsplanens förutsättningar. Egenskaper som lekfull, innovativ och hög kvalitet upprepas 
återigen i detaljplanen. Häri har kommunen sett till att markindelningen mellan byggaktörerna 
främjar en arkitektonisk variation samt blandning av både bostads- och hyresrätter i området. 
Variationen i området ska också innebära byggnader i olika höjder – upp till sju våningar –  
material och färger (Uppsala kommun, 2010a, s. 17). Enligt en del synpunkter från första 
etappens samrådsredogörelse kritiseras detta och istället tycks byggnaderna vara allt för höga 
och skymmer utsikten från andra sidan Fyrislundsgatan (Uppsala kommun, 2013b, s. 9) och 
bör högst innebära fyra våningar som de resterande byggnaderna i området för att bevara 
gestaltningsharmonin (ibid). 
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Precis som beskrivits i planprogrammet berättar planarkitekten Tammela Arvidsson (2017, 
pers.kom.) om idealet av den hållbara och täta staden. I ÖSB ska det alltså synas att den är en 
hållbar och innovativ stadsdel. Därför ska grönskan vara tydlig och synlig för de boende och 
passerande. Låga och höga byggnader samt täthet och grönska ska bidra till liv och rörelse i 
området menar hon. Det som byggs ska följaktligen bidra till en social och ekologisk hållbarhet 
med hjälp av bland annat en tät och cykelvänlig stadsdel, som också ska öka dess attraktivitet. 

Detta har även byggbolaget TB Gruppen utgått ifrån i arbete med radhusen i etapp 1, 
berättar projektutvecklaren Lindström (2017, pers. kom.). För byggbolaget är estetik synonymt 
med trivsel och ambitionen har varit att lyfta fram tre viktiga aspekter vilka är miljö, kvalitet 
och estetik. Hon menar att dessa aspekter hör ihop och främjar trygghet och trivsel för de 
boende. Detta tas hänsyn till genom att välja hållbara material till byggnaderna. Grönskan 
tillämpas i from av gräsytor för parkeringsplatserna, odla klätterväxt på radhusens fasader samt 
skapa gröna tak och innegårdar. På det viset har estetiken framhävts i byggnaderna, menar 
Lindström (2017, pers. kom.). Detta går att jämföra med Howards höga värdering av grönska i 
sitt stadsbyggnadsideal som också bland annat kännetecknade Trädgårdsstadens estetik. 

Arkitekten Grip (2017, pers. kom.) påpekar att kommunen tydligt markerade 
trapphuslägena som därmed reglerade radhusens gestaltning. Arkitektens ursprungliga tanke 
var att uttrycka radhusen som en sammanhållen enhet, men detta fick omarbetas till sju 
respektive sex olika radhus för att hamna närmare detaljplanens intentioner. När det gäller val 
av radhusens gestaltning menar Grip att det har mer eller mindre reglerats av detaljplanens 
styrande riktlinjer.  

Under intervjun med projektutvecklaren Lindström fick jag en broschyr som beskriver 
arbetet med Solsidans radhus, vilket även står skrivet på TB Gruppens hemsida. I broschyren 
finns det ett stycke under rubriken Arkitektens idé som förklarar vem arkitekten Grip är, samt 
hur han har tänkt i arbetet med radhusen. I stycket står det att radhusen är byggda med ett 
modernt och modernistiskt formspråk (TB Gruppen, 2017). Detta fann jag märkligt då det 

Figur 3. Gestaltningsexempel på fasadelevationer, med byggherrar och arkitekter markerade. Källa: Uppsala kommun 
detaljplan etapp 1,  2013, s. 19. Hämtad:2017-11-20. 
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modernistiska formspråket/stilen är, som tidigare beskrivits, vad stadsdelen egentligen vill 
bryta med. När jag frågar Grip varför det har valts att bygga modernt i detta fall svarar han att 
detaljplanens riktlinjer har varit långt ifrån en traditionell arkitektur, vilket förklarar 
byggnadernas moderna stil i ÖSB. Han betonar svårigheten att veta exakt vilken arkitektonisk 
stil varje medborgare föredrar. Grip menar att han inte vill se sig själv som en uttolkare av vad 
folk vill ha, han vill snarare utforska och bygga på det sättet han själv anser passar. Det är trots 
allt en form av expertkompetens arkitekter har, menar Grip. Det är dessutom svårt att dra en 
gräns var estetiken börjar, förklarar han. När jag frågar hur man har tagit hänsyn till invånarnas 
önskemål påpekar Grip att det oftast är föreningar och politiska grupper och sällan vanliga 
invånare som går på samråd. Vilket tycks stämma med de yttrande i samrådsredogörelsen för 
etapp 1. Grip menar att skulle vanliga medborgare gå på samråden skulle man inte veta hur 
representativa de är heller, vilket han anser som problematiskt.  Grip påpekar dock att under de 
senaste 10 åren i Sveriges bostadsvärld har mäklare och marknadsundersökare på 
bostadsföretag tagit en stor plats i tolkningen av vad invånarna vill ha. Han konstaterar att 
marknaden styrs genom att det byggs mer av det som säljs. Enligt Grip går det relativt väl att 
tolka vilken byggnadsstil invånarna uppskattar i form av vad de är villiga att betala för. Han 
menar att om man utgår ifrån pengar som ett uttryck för vad människor vill ha, kan det 
konstateras att det inte är en klassiserande arkitektur (2017, pers. kom.).  

Mot detta resonemang finns dock invändningar att majoriteten av det som byggs idag är 
mer av den ”moderna” stilen, vilket begränsar människors val av byggnadsstilar att köpa.  
Dessutom är priserna för nyproducerade bostäder så höga att de endast gynnar resursstarka 
människor. Detta är likt Zukins resonemang där hon beskriver att detta tillvägagångssätt kan ha 
en negativ påverkan och orsaka gentrifiering i området. Man kan även tänka sig att det 
människor är ”villiga” att betala för oftast inte motsvarar det de söker, utan snarare vad de 
slutligen begränsas till att köpa på grund av brist på billigare bostäder.  

Dock är det ännu för tidigt att påstå gentrifiering i området. Enligt planarkitekten Tammela 
Arvidsson har Uppsala kommun i arbetet med ÖSB uppnått en höjdpunkt av variation som 
planeringsideal. Med det gissar hon att detta ideal ska komma att användas som referens på 
planeringskoncept vid framtida fysiska planering (2017, pers. kom.).  
 
5.4 De olika byggaktörernas planeringskriterier 
För att se hur estetiken tolkas av byggaktörerna i byggprojekten har jag valt att analysera deras 
webbplatser genom att redovisa upprepade begrepp/nyckelord. Här undersöks också om det 
finns likheter mellan deras planeringskriterier och tidigare planerares byggnadsideal. 

På byggaktören TB Gruppen:s webbplats betonas olika begrepp. Bland dessa har nyckelord 
varit ett hus i staden, grönska, lokalisering, högkvalitativt material, modern arkitektur, närhet 
till verksamheter (TB Gruppen, 2017). Estetikidealet tycks vara lika med modern och hållbar 
bebyggelse med mycket tillgång till grönska. En kombination av Howards tillgång till grönska, 
grannskapsenhetens närhet till verksamheter samt modernismen/funktionalismens funktionella 
och enkla exteriör.  

Byggaktören Byggvestas webbplats betonar kriterier som tillgänglighet, trygghet, levande 
stad, mångfald, promenad- och cykelstråk, grönska, service och handel, miljövänlig transport 
(Byggvesta, 2017). Här ser vi ingen betoning på estetikbegreppet, vilket kan jämföras med Le 
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Corbusier och miljonprogrammets “formen följer funktionen” mottot samt med Howard och 
Haussmanns planering som betonar närhet till grönska och parker. En annan likhet kan dras till 
Jacobs strävan om liv och rörelse i området.  

Svenska vårdfastigheters projektbeskrivning använder nyckelord som hög arkitektonisk 
kvalitet, hållbarhet samt god utsikt (Svenska vårdfastigheter, 2017). Det vill säga att 
byggaktören tar hänsyn till estetik genom arkitektonisk kvalitet och bra utsikt, likt Haussmanns 
stadsbyggnad som värnade om arkitekturens estetik och byggnadernas utsikt. Byggnadens 
gestaltning har däremot en ganska enkel och detaljfri utformning som kan tyckas kännetecknas 
av en modernistisk/funktionalistisk stil. 

Byggaktören Järntorget betonar nyckelord som bostäder med inbjudande utrymme och 
inredning, närhet till grönska och tillgång till service och handel samt variation i externt 
byggmaterial med hög kvalitet (Järntorget, 2017). Estetiken betonas inte tydligt i 
beskrivningarna i jämförelse med byggnadens och bostädernas funktionella och praktiska 
betoning, vilket kan sägas vara ett mer funktionalistiskt planeringssätt.  

Veidekke betonar på sin webbplats begrepp såsom grönska, hållbarhet, tillgänglighet, 
närhet till service och handel (Veidekke, 2017). Återigen står inget specifikt om 
estetikbegreppet, utan fokuset ligger mer på tillgången till grönska och verksamheter samt dess 
miljövänliga planering.  

På Åke Sundsvalls webbplats är nyckelorden grönska, modern och utmärkande arkitektur, 
och hållbarhet (åke Sundvall, 2017). Estetikbegreppet betonas i Åke Sundvalls beskrivning av 
Knäckepilen mer än i vad det görs i de ovanstående byggaktörers projektbeskrivning.  

Byggaktören Wallenstams har en mer kortfattad beskrivning av byggprojektet Snickeriet. 
Nyckelorden är alltså modern, tillgänglighet och hållbarhet (Wallenstam, 2017). Häri, likt i det 
funktionalistiska och modernistiska planeringssättet, betonas funktionen före estetiken samt att 
företagets fokus ligger i att främja bostäder till befolkningen. Detta påminner om retoriken 
kring miljonprogrammet som en lösning för bostadsbristen. Då ingen beskrivning av 
byggaktören Hauschild och Seigels  arbete med projektet Bäckrosen har hittats, har inte heller 
dess beskrivning och användning av estetik analyserats.  

Den övergripande uppfattningen som fås vid genomläsning av dessa webbplatser är att det 
i nyproduktionen inte finns en särskild framhållning av estetik i jämförelse med andra ofta 
förekommande begrepp såsom hållbarhet, grönska och tillgänglighet. De estetikbeskrivningar 
som förekommer är ofta beskrivningar av vad byggnaderna medför hållbarhetmässigt eller vad 
byggnadernas medför i form av närhet till grönska och människor. Planeringsidealen liknar 
varandra genom byggbolagens fokus på modernitet, enkelhet och funktion i byggnaderna.  
 
5.5 Observation av Östra Sala backe 
Detta avsnitt avser att personligt tagna fotografier redogöra de visuella observationerna av 
byggnadernas gestaltning och utformning i etapp 1. Till detta görs en koppling till en del 
samrådsyttranden från etapp 1:s samrådsredogörelse.  

Som det står skrivet i planprogrammet och detaljplanens planbeskrivning är intentionerna 
för området att skapa variation i byggnadernas arkitektur och funktion genom en blandning av 
olika bostadstyper. Byggnaderna som observerats och fotograferats i nedanstående bilder är 
tagna från ÖSB första etapp och består av radhus, flerbostadshus och högre våningshus. 
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Våningsantalet varierar från tre våningar i radhusen upp till sju våningar i de höga 
byggnaderna, vilket bryter med de homogena byggnadshöjderna som finns i Årsta och Sala 
backe. Enligt en del synpunkter från samrådsredogörelsen bör byggnadernas höjder följa den 
struktur som redan finns i området, vilket innebär högst fyra våningar (Uppsala kommun, 
2013b, s. 9).  

Man vill enligt första etappens detaljplans planbeskrivning medvetet begränsa 
tillgängligheten för bilar i området och istället ge förtur till gående och cyklister. Avståndet 
mellan radhusens fasader och gatan ska enligt arkitekten Grip (2017, pers. kom.) vara fyra 
meter. Det har kommunen medvetet reglerat för att likt i Jacobs ideologi skapa täthet och liv i 
området. Enligt Lindström (2017, pers. kom.) har val av fasadmaterial ändrats, då det som först 
valdes inte ansågs vara hållbart och val av fasadfärger gjorts med anpassning till områdets 
resterande byggnader för att skapa ett estetiskt sammanhängande område. Detta är likt Dees 
(2010) inställning till val av material och form. Som visats i bild 1. nedan har radhusen likt 
Haussmanns byggnader symmetri i arkitekturen i form av likartad höjd bland radhusen och 
tillgång till grönska. Enligt TB Gruppen har radhusen en modernistisk stil vilket syns i de 
ornamentfria och enkla fasaderna (se bild 6).  

 

 
Bild 6. Bild på Solsidans radhus i  etapp 1. Fotografi: Shirin Khalil. 

När jag rör mig i området tydliggörs tätheten och variationen i byggnadernas material och höjd 
i området. Å ena sidan finns det risk att den skalmässiga variationen mellan flerbostadshusen 
och radhusen bryter den arkitektoniska harmonin istället för att binda ihop den (se bild 7 nedan). 
Å andra sidan kan tätheten bidra till bättre sikt samt högre social interaktion mellan grannarna 
och således ha en positiv påverkan. Synligheten kan också tänkas bidra till trygghet i området 
och är därför viktigt. Detta stämmer väl överens med Jacobs tidigare teoretiska utgångspunkter 
som säger att täthet och variation bidrar till social integration och således skapar trygghet i 
området och hos människor. 
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Bild 7. Bild på tätheten mellan Solsidans radhus och Byggvestas flerbostadshus. Fotografi: Shirin Khalil. 

Variationen i byggnadernas skala färg och form ger en märkbar identitet, precis som 
planarkitekten Rosell Güler (2017, pers. kom.) menar. Som synligt i radhusen i bild 7 och de 
höga husen i bild 8 skapar de höga flerbostadshusen höjdskillnader i förhållande till områdets 
resterande bebyggelse. Den starka höjdavvikelsen bidrar samtidigt till en märkbar identitet som 
enligt planarkitekten Rosell Güler (2017, pers. kom.) ska stärka orienterbarheten i området. 
Som Gärlings (1986) konstaterar i de teoretiska perspektiven om orienterbarheten i den fysiska 
miljön, som han menar stärks i samband med synliga visuella skillnader i skala, form eller färg. 
 

 
Bild 8. Bild på Veidekkes fasad vy. Fotografi: Shirin Khalil. 

I första etappens detaljplans planbeskrivning beskrivs stadsdelarna i Uppsalas östra delar som 
att vara uppbyggda enligt grannskapstanken som utgår ifrån att ha en tydlig uppdelning av 
bostäder och service (Uppsala kommun, 2013a, s. 9). Enligt planprogrammet och detaljplanens 
planbeskrivning ska etapp 1 i ÖSB innehålla handelslokaler, vårdboende och förskola i tillägg 
till bostäder. Dessa verksamheter ska bidra till en innerstadskänsla och urban karaktär och 
byggas i flerbostadshusens bottenvåningar (Uppsala kommun, 2010a, s. 7). Denna variation av 
bostäder, förskola, vårdboende, service och handel är tänkt att skapa liv i området men också 
främja en social och ekonomisk hållbarhet. Enligt de intagna synpunkterna från 
samrådsredogörelsen ifrågasätts verksamheternas effektivitet och livlighet med tanke på 
närheten till det stora utbudet av affärer i Gränbystaden (Uppsala kommun, 2013b, s.11). 
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Bild 9. Bild på Snickeriets fasad vy av byggaktören Wallenstam. Fotografi: Shirin Khalil. 

När jag rör mig vidare i etapp 1 passerar jag förbi Wallenstams byggprojekt Snickeriet (se bild 
9) och det byggda vårdboendet och förskolan av Svenska vårdfastigheter (se bild 10). 

Wallenstam har, enligt beskrivning på deras webbplats, arbetat för att främja flerbostadshus 
upp till sex våningar med funktionella hyresrätter för befolkningen. I byggnadens undervåning 
har verksamhetslokaler byggts för att skapa den planerade ekonomiska och sociala hållbarheten 
i området. Svenska vårdfastigheters byggnad är byggd av trä och har en enkel och modern stil, 
vars estetik bygger på materialets höga kvalitet. Det vill säga med anpassning till 
planprogrammets riktlinjer för arkitektur med hög och hållbar kvalitet i dess materialval.  

Den arkitektoniska variationen i Wallenstam och Svenska vårdfastigheters fasader skiljer 
sig från de andra byggnaderna i området. Fasadernas är här mer enkla, ljusa och detaljfria likt 
det geometriska och ornamentfria som byggdes under funktionalismen och miljonprogrammet. 

 

 Bild 10. Bild på vårdboende av svenska vårdfastigheter. Fotografi: Shirin Khalil. 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
I det inledande kapitlet löd uppsatsens forskningsfrågor som följande:  

 
- På vilka sätt behandlar och tolkar kommunen, byggherrar och arkitekter 

estetikbegreppet i planeringen av Östra Sala backe? 
- Vilka kopplingar kan dras mellan uppsatsens utvalda teorier om estetik och 

estetiktolkningen i Östra Sala backe? 
- Vilka kopplingar kan dras mellan estetiktolkningen i tidigare stadsbyggnadsideal och i 

Östra Sala backe? 
 

I detta kapitel försöker jag med hjälp av insamlat material utifrån text, intervju och 
observationsstudier samt med koppling till uppsatsens teorier och bakgrundsmaterial besvara 
uppsatsens frågeställningar.  
 
6.1 Aktörernas tolkning av estetik i Östra Sala backe 
I detta avsnitt diskuteras uppsatsens första frågeställning På vilka sätt behandlar och tolkar 
kommunen, byggherrar och arkitekter estetikbegreppet i planeringen av Östra Sala backe? 

Av det som har förekommit i Uppsala kommuns översiktsplan 2010 framstår trygghet och 
stadsliv som centrala aspekter som ska komma att känneteckna stadens estetik och attraktivitet. 
En blandning av olika upplåtelseformer - det vill säga olika typer av boendeformer - och en 
blandning av verksamheter förutsätts ge en ökad interaktion, trygghet och livlighet i staden och 
därmed främja dess estetik och attraktivitet. Under intervjun med planarkitekten Rosell Güler, 
blir det tydligt att ambitionerna för ÖSB, som beskrivits tidigare, ska utgå ifrån att bygga en 
spännande stadsdel präglad av social interaktion mellan de boende och de som vistar i 
stadsdelen, funktionsblandning av olika verksamheter samt variation av byggnader i olika 
höjder och färger. Stadsdelens estetik kan alltså sägas tolkas som skapandet av en tydlig 
identitet som ska komma att kännetecknas av variation, social mångfald och 
funktionsblandning. Vilket är tänkt att uppnås med hjälp av blandade upplåtelseformer och 
genom markindelning med flera byggaktörer.  

Utifrån plandokumenten betonar kommunen vikten av variation i den fysiska planeringen 
och beskriver byggnader med visuellt långa och monotona fasader påverka stadslivet negativt. 
I intervjuerna lyfter båda planarkitekterna upp ett ytterligare syfte med ÖSB, vilket är att bryta 
ned homogeniteten som de omgivande stadsdelarna byggda under 
modernismen/funktionalismen präglas av. En förhoppning och strävan som är tänkt att uppnås 
med ÖSBs varierade bebyggelser. I denna studie kan det alltså konstateras att variation i 
byggnaders utformning uppskattas och anses främja attraktivitet i den fysiska planeringen till 
skillnad från enkla och detaljfria byggnader. 

Av det som förekommer i byggaktören TB Gruppens beskrivning av Solsidans radhus 
används begreppen “modernt” och “modernistiskt formspråk” som ett kännetecken för 
radhusens arkitektoniska stil. Häri kan det tyckas finnas olika och eventuellt subjektiva 
tolkningar av begreppen “modernt” och “modernistiskt formspråk” då den 
modernistiska/funktionalistiska stilen, som ÖSBs omgivande stadsdelar präglas av, är just vad 
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byggnadernas variation är menat att motverka. Det vill säga att å ena sidan vill byggaktörerna 
bygga “moderna” byggnader med “modernistisk formspråk”, å andra sidan vill kommunen 
bryta ned det likartade och homogena stilen som har byggts under modernismen/ 
funktionalismen. I detta avseende skulle det tyckas behövas en klarare definition av begreppet 
modernt.  

Ett exempel i studien där det uppstår skilda åsikter mellan kommunen och arkitekten är 
synen på variationen som ambition för ÖSB. Medan kommunen anser att byggnadernas 
variation och betonande vertikalitet tillför estetik till stadsdelen, menar arkitekten Grip att 
gestaltningen borde istället utgå från områdets befintliga utformning. Det estetiska värdet 
byggnaders variation för med sig tolkas inte på samma sätt av arkitekten. Däremot stämmer 
arkitektens åsikt med de inkomna samrådsyttranden som också menar att byggnadernas 
variation kommer att avvika från resterande bebyggelse. Variationen ifrågasätts alltså av de 
deltagande i samrådet som ser tveksamt på dess estetiska värde. 

I detaljplanens planbeskrivning för etapp 1 beskrivs ÖSBs byggnadsutformning som 
lekfullt, varierat och innovativt. Av det som nämndes av planarkitekterna under intervjun ska 
denna blandning och variation inte bara främja en valbarhet av olika boendeformer utan även 
en arkitektonisk valbarhet. Men utifrån nyckelorden och begreppen som byggaktörerna 
använde i sina projektbeskrivningar tycks det finnas en tydlig utvald arkitektonisk stil bland 
dem. Nästan alla byggaktörer använde begreppet “modern arkitektur” vid beskrivning av sina 
byggprojekt. Här kan begreppet modernt å ena sidan syfta på byggnadens gestaltning och 
arkitektur, det vill säga motsatsen till traditionell arkitektur som består av fasader med 
ornament. I detta fall kommer stadsdelens variation endast ligga i byggnadernas höjder och 
färger och inte i deras arkitektoniska stil. Vilket kan betyda att trots byggnadernas variation, 
kommer det fortfarande råda samma arkitektonisk stil bland dem - och således ingen 
arkitektonisk valbarhet. Begreppet “modern arkitektur” kan å andra sidan även syfta på 
modernitet i form av byggnaders materiella funktion och värde. I byggaktörernas 
projektbeskrivningar läggs stor vikt på aspekter som hållbarhet, grönska och lokalisering men 
det finns ingen specifik beskrivning av hur byggnadernas estetik kommer att ta form.  

Det som anses vara arkitektoniskt estetiskt bland aktörerna, diskuterades med arkitekten 
Grip. Som nämnt ovan menar han att det är svårt att veta vilken arkitektonisk stil som passar 
och föredras av alla. Främst för att inga vanliga invånare deltar i samråd. Detta kan tyckas 
stämma med de medverkande i samrådsredogörelsen för etapp 1, som visade en majoritet av 
organisationer och nämnder precis som arkitekten problematiserade. En tänkbar förklaring kan 
vara att vanliga invånare antingen saknar intresse för deltagande i samrådet eller att de saknar 
information om dessa möten.  

Generellt tyder analysen av studiens insamlade material på att estetiken dels har tolkats 
utifrån dess visuella värde genom att försöka skapa en gestaltningsvariation i ÖSB, och dels 
genom dess sociala värde genom att främja liv och rörelse i stadsdelen. 
 
6.2 Estetikteoriers användning i Östra Sala backe 
Detta avsnitt avser genom en sammanfattande diskussion svara på uppsatsens andra 
frågeställning Vilka kopplingar kan dras mellan uppsatsens utvalda teorier om estetik och 
estetiktolkningen i Östra Sala backe? 
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I uppsatsens tredje kapitel diskuterades olika teorier om estetik i den fysiska planeringen 
som enligt teoretiker och forskare har komplexa och subjektiva betydelser.   

Av det som har framgått i studien bygger ambitionerna för stadsdelen bland annat på dess 
funktionsblandning, hållbarhet och attraktivitet. Utifrån intervjun med projektutvecklaren 
Lindström har byggbolaget TB Gruppen tagit hänsyn till den funktionella och den estetiska 
aspekten i utformning av radhusen. Häri tycks det finnas kopplingar till Dee:s teori om 
estetikens användbarhet och funktion, som menar att planeringen anses vara fullkomligt 
funktionell när dess estetik uppfyller ett ändamål. Likaså när den uppfyller dess estetiska 
ändamål, det vill säga när planeringen i tillägg till dess funktion upplevs som estetiskt 
tilltalande. I jämförelse med byggaktörernas projektbeskrivningar på webbplatserna tycks de 
flesta byggaktörerna fokusera på byggnadernas funktionella aspekter i form av deras 
lokalisering, hållbarhet och högkvalitativa material. Den estetiska aspekten betonas emellertid 
inte lika mycket, vilket enligt Dee:s teori och även utifrån ändringarna i Plan- och bygglagen 
är viktig för att byggnaderna ska fullgöra sin funktion i samhället. 

Av det noterat under den visuella observationen i ÖSBs första etapp, tydliggörs 
byggnadernas variation av färger och höjder. Denna variation ska enligt intervjuerna med 
planarkitekterna, som sagts tidigare, omvandla området från dess homogena struktur till ett mer 
lekfullt och estetiskt område. Detta har sedan början varit intentionerna för ÖSB. Därför tycks 
det finnas en starkt förankrad föreställning av estetik som variation i ÖSB. Variationen är i 
tillägg till dess estetiska ändamål tänkt att bidra till bättre orienterbarhet i stadsdelen. Detta 
stämmer väl överens med Gärlings et al. (1986) teori om orientering som menar att den fysiska 
planeringen bör bestå av en variationsrik gestaltning för att underlätta människors orientering 
och därmed trygghet i området. Planarkitekterna menar att lekfullheten i ÖSB och dess 
byggnaders gestaltning ska till och med underlätta barnens orienterbarhet. Estetiken kan således 
förklaras framhävas av byggnadens färg, skala och material men också av dess orientering och 
trygghet. Däremot upplevs inte detta estetiskt av alla. Enligt samrådsyttranden för etapp 1 har 
byggnadernas höjd ansetts vara opassande för området och upplevs skilja sig från områdets 
resterande miljö. Dessa skillnader och olika inställningar till vad som är estetiskt tilltalande kan 
bero på vad Zajonc syftar på typikalitet, som menar att det finns en orolighet för det okända 
och för förändringar och att människor tenderar att acceptera fysiska miljöer som redan 
existerar. Men enligt Tuans teori om platser kan dessa känslor skilja sig från individ till individ 
beroende på vad denne föredrar i den fysiska miljön. 
 
6.3 Estetiktolkningen i Östra Sala backe och tidigare stadsbyggnadsideal 
Slutligen diskuteras uppsatsens sista frågeställning Vilka kopplingar kan dras mellan 
estetiktolkningen i tidigare stadsbyggnadsideal och i Östra Sala backe? 

På grund av estetikbegreppets subjektiva tolkning har dess inkorporering i den fysiska 
planeringen uttryckts på olika sätt. Att förmedla den estetiska upplevelsen har därför varit en 
utmaning planerare ända sedan 1800-talet har försökt bemästra.  

Avseende estetik i den fysiska miljön tycks kopplingar kunnas dra mellan dåvarande 
estetiktolkningar i tidigare stadsbyggnadsideal och mellan estetiktolkningen i ÖSB.  

Som nämnts tidigare i analysen kan estetiken i ÖSB tolkas ifrån två olika värden, visuellt 
och socialt värde. Med utgångspunkt i det visuella värdent av estetik, kan visionen för ÖSB 
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gällande byggnader variation av höjder och färger kopplas till de olika visuella aspekterna i 
Haussmanns regularismen, Unwins trädgårdsförstad samt Le Corbusier, Asplund och 
Markelius modernismen/funktionalismen. Trots planerarnas olika syn på vad som utgör 
estetiskt tilltalande gestaltningsideal, upplever jag att både ÖSBs aktörer och de gamla 
planerarna visar ett stort intresse för den visuella aspekten av estetik.  

Häri kan ÖSBs betoning av variation som estetik kopplas till regularismens betoning av 
symmetri och till modernismen/funktionalismen som ansåg att det estetiska låg i det enkla. Det 
vill säga att trots de motsatta gestaltningspreferenserna mellan idealen, kan det ändå konstateras 
finnas en uppfattning av gestaltning och utformning som en estetiskt tillförande aspekt i den 
fysiska miljön. Detsamma gäller den arkitektoniska variationen i ÖSB och Unwins 
trädgårdsförstad. I båda fallen kan man påstå att planerarna har ägnat stort intresse åt det 
visuella intrycket i den fysiska miljön och dess estetik, som de ämnar skapa genom att undvika 
monotoni och enhetlighet i byggnadernas utformning.   

De sociala värden har också tolkats tillföra estetik i ÖSB. Utifrån denna studie har aspekter 
såsom byggnadernas hållbarhet, närhet till grönska och funktionsblandning påvisats skapa den 
attraktiva och därmed den estetiska stadsdelen. Likt grannskapsenheten och Howards 
trädgårdsstad som ansåg att småskaligheten, den uppbrutna kvartersstrukturen och närheten till 
grönskan vara estetiskt tilltalande, har vikten av kvartersindelning betonats i ÖSB. Det vill säga 
genom att fokusera på byggnaders tillgång till parker eller till exempel genom att bygga radhus 
med gröna tak, bakgård och parkeringsytor. Av det som noterats under observationsstudien och 
i förhållande till plandokumenten tycks det finnas mindre grönska i området än det beskrivet i 
dokumenten. Byggnaderna är, som visats i ovanstående figurer, byggda tätt på varandra vilket 
kan begränsa grönskan i vissa delar av området. Dock är det värt att reflektera över att 
stadsdelen fortfarande är under konstruktion, vilket eventuellt betyder att grönskan kommer att 
tillgodoses senare i byggnadsskedet. 

I tillägg till grönskan ska stadsdelen komma att kännetecknas av dess funktionsblandning 
av förskolor, olika verksamheter samt handel och service. Detta ska likt Jacobs ideala blandstad 
tillföra estetik och attraktivitet genom att främja social mångfald och interaktion mellan de 
boende och de som vistas i området. Här kan det estetiska värdet i både blandstaden och i ÖSB 
förklaras ligga i det sociala värdet som funktionsblandningen medför. 

Dock kan det generellt konstateras att estetiken oftast har haft en relativ svagare roll i 
jämförelse med andra aspekter i den fysiska planeringen, särskilt under de senaste 
stadsbyggnadsidealen. De olika stadsbyggnadsidealens uppkomst tolkas däremot som lösningar 
av dåvarande samhällsproblem, såsom bot på ohälsa under regularismen, lösning av 
överbefolkning i trädgårdsstaden  eller bostadsbristen under miljonprogrammet. I ÖSB är 
tanken densamma. Här är stadsdelen tänkt att lösa den kommande bostadsbristen orsakad av 
den ökade urbana befolkning i Uppsala. Vilket också ska byggas med variation för att förbättra 
det enkla och likartade arkitekturen i omgivande stadsdelar. 
 
  



33  

7. SLUTSATSER  
 
Som det har framkommit i denna uppsats har estetik tolkats som ett mångdimensionerat, 
komplicerat och svårdefinierat begrepp på grund av dess subjektivitet som skiljer sig från 
individ till individ. Dock har teoretiker, forskare och även politiker påpekat vikten av estetik, 
inte minst i den fysiska planeringen då den påverkar hur människor upplever den fysiska miljön. 
Men möjligheten att nå konsensus om vad som är estetisk tilltalande i den fysiska miljön har 
sedan länge varit en utmaning och frågan om vad som är estetiskt tilltalande är än idag en fråga 
som bör nyanseras. Att människor har känt olika gentemot det som har planerats och byggts i 
ÖSB anser jag därför inget ovanligt då vi människor har olika preferenser gällande estetik. 
Vilket också förklarar varför många stadsbyggnadsideal har och alltjämt kritiseras.  

Uppsatsen huvudsakliga syfte har varit att undersöka och förstå hur aktörerna i ÖSB tolkar 
estetikbegreppet i arbetet med stadsdelen. Men också att belysa eventuella samband mellan 
estetiktolkningen i ÖSB och utvalda teorier om estetik och fysisk planering, samt mellan  
estetiktolkningen i ÖSB och tidigare stadsbyggnadsideal. Att komma till en snabb och enkel 
generalisering om dessa samband har dock inte varit enkelt. Av det studien har visat kan man 
säga att aktörerna i ÖSB tolkar estetik genom att tillämpa hållbara och sociala värden i 
stadsdelen, samt genom att gestaltningsmässigt skapa variation i byggnadernas fasadfärger, 
material samt våningshöjder. Men trots strävan efter variation i stadsdelen begränsas 
variationen till den ”moderna” arkitekturstilen, vilket jag tycker reducerar variationskonceptet 
en aning.  

I uppsatsens resultatdel framkommer en del kopplingar till de utvalda teorierna. I ÖSB har 
det bland annat diskuterats vikten av den byggda miljöns identitet och utformning vilket är ett 
perspektiv som teorierna även betonar och menar att ett område ska ha synliga karaktärsdrag 
som dels skapar dess identitet och dels förbättrar orienterbarheten. I tillägg till detta belyser en 
av teorierna estetiktolkningens subjektivitet som kopplas till aktörerna och invånarnas skilda 
åsikter om ÖSBs gestaltning.    

I det som har framkommit i dokumentanalysen och utifrån det som har setts i 
observationsstudien, tycks det finnas spår av tidigare stadsbyggnadsideal i ÖSB. Bland annat i 
aktörernas värdering av stadsdelens funktionsblandning, byggnadernas variation och närhet till 
grönska. Däremot är det viktigt att påminna om att observationsstudien endast omfattar 
stadsdelens första etapp, vilket kan påverka resultatet och analysen som uppsatsen har kommit 
fram till. Generellt tyder studien på att, likt tidigare stadsbyggnadsideal, utbyggnaden av ÖSB 
grundas i en stävan efter att lösa nuvarande samhällsproblem. Anledningen till förändringar i 
stadsbyggnadsideal har alltid varit att förbättra dåvarande situationer och bygga den ”ideala” 
staden, vilket är vad aktörerna i ÖSB strävar efter idag. Stadsdelens syfte är sålunda att lösa 
bostadsbristen i Uppsala, men också att bryta ned homogeniteten i området. Jag tycker att 
arbetet i ÖSB har gett upphov för ett nytt planeringstänkande i Uppsala som ändå har en 
blandning av gamla ideal. Utifrån studien och min uppfattning av planerarnas estetiktolkning i 
ÖSB tror jag att det görs en bra ansats i implementering av estetik i den fysiska miljön. Dock 
skulle en mer varierad arkitektonisk stil uppskattas, för att bidra till en större estetisk valbarhet 
i stadsdelen.  
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7.1 Vidare forskning 
Under arbetet med uppsatsen har det framkommit att det krävs en längre tidsram än den givna 
för uppsatsen för att undersöka invånarnas åsikter av estetik i ÖSB. Men också en längre tid för 
färdigställande av hela stadsdelen. Därför hade det i framtida forskning, som nämnts tidigare, 
varit av intresse att studera Uppsalabors inställning till byggnadernas gestaltning och estetik i 
ÖSB, men även en undersökning av vilken typ av arkitekturstil som skulle uppskattas i framtida 
planering. Detta eftersom att utformningen av staden och dess byggnader angår och påverkar 
hela samhället, både idag och i framtiden.  
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