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FÖRORD
Studentuppsatser förändrar inte världen. Men, jag hoppas att mitt arbete i någon mån
kan bidra till förståelsen för allmänhetens förväntningar på en estetiskt tilltalande
omgivning. Uppsatsens ämnesområde bottnar i mitt intresse för historiserande
arkitektur och äldre, klassiska gestaltningsprinciper. Diskussioner i arkitekturforum på
sociala medier kring vad som är god arkitektur idag gjorde mig ännu mer entusiastisk.
När jag fick chansen att skriva en kandidatuppsats ville jag ta möjligheten att undersöka
ämnet närmare. Efter olika funderingar kring möjliga fallstudier valde jag Jakriborg, ett
relativt nybyggt område som skapat debatt och som fungerat som populärt
bostadsområde under nästan två decennier.
Under arbetets gång upptäckte jag hur svårt det var att behandla detta subjektiva ämne.
Jag hittade flera arbeten om Jakriborg som jag inte kände till när jag började, samtidigt
som det var svårt att hitta information kring delar av projektet som jag tyckte var
viktiga. En studie som har varit mycket betydelsefull för mig är Catharina Sternudds
doktorsavhandling om småstaden som förebild.

II

SAMMANFATTNING
I denna uppsats har historiserande arkitektur studerats. Uppsatsen är avgränsad till att
undersöka området Jakriborg, en stadsdel i medeltida arkitektur byggd 1999 i Hjärup,
Skåne (Sverige). Detta för att få en djupare förståelse för hur äldre, historiska referenser
inom arkitektur kan uppfattas vid nybyggnation samt för att undersöka hur Jakriborg
framställs i media.
En konflikt som finns gällande Jakriborg är skillnaden i arkitektoniska värderingar
mellan arkitekter och lekmän. Samtidigt som Jakriborg har visat sig vara omtyckt bland
allmänhet och Jakriborgs invånare, provocerar gestaltningen en del av arkitektkåren.
Den främsta kritik som riktas mot Jakriborg är att stadsdelen utger sig för att vara något
det inte är och har ett formspråk som inte speglar vår tid.
Ett av incitamenten för beställarna när de planerade Jakriborg var motvisionen
– en monoton och avskalad 1960-talsarkitektur. För att uppnå motsatsen till detta
planerade de enligt ledord som variation, detaljrikedom, småskalighet och
funktionsblandning.
Slutsatserna pekar på att det är mycket viktigt att skapa en förståelse mellan arkitekter,
beställare och allmänhet gällande arkitektur, speciellt med tanke på hur viktig
gestaltningen är för människor som ska bo och vistas i de nybebyggda områdena samt
med tanke på att arkitektur bör hålla över tid.
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ABSTRACT
In this bachelor thesis I have studied newly constructed buildings that are built with
historicizing architecture. The thesis is limited to examining the area Jakriborg, a
neighborhood of medieval architecture built in 1999 in Hjärup, Skåne (Sweden). This is
to gain a deeper understanding of how the older, historical references in architecture
can be seen in new construction as well as to examine how Jakriborg is portrayed in the
media.
A conflict about Jakriborg exists, about the difference in architectural values between
architects and laymen. While Jakriborg have shown to be popular among the public and
Jakriborg's inhabitants, the architecture provokes some architects. The main criticism of
Jakriborg is that it is pretending to be something it is not and has a design that does not
reflect the present time.
One of the incentives for the developer when they planned Jakriborg was their contraryvision - a monotonous and stripped 1960-century architecture. To achieve the opposite
of this they planned with keywords as variety, details, small scale constructions and mix
of functions.
The conclusions suggest that it is very important to create an understanding between
architects, developer and the general public regarding architecture. Especially
considering the importance of the design for people living and staying in the newly built
areas, as well as that architecture should maintain over time.

IV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD .............................................................................................................................................................. II
SAMMANFATTNING ....................................................................................................................................... III
ABSTRACT......................................................................................................................................................... IV
1

INTRODUKTION......................................................................................................................................... 6

2

METOD .......................................................................................................................................................... 7
2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................................ 7
2.2 SYFTE & MÅL ......................................................................................................................................................... 7
2.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................................. 7
2.4 BEGREPP ................................................................................................................................................................. 7
2.5 STUDIETYP ............................................................................................................................................................. 9
2.6 VALIDITET & RELIABILITET .............................................................................................................................. 10

3

TEORI ......................................................................................................................................................... 11

4

FALLSTUDIE ............................................................................................................................................. 16
4.1 BAKGRUND - HUR ÄR JAKRIBORG UPPBYGGT? ............................................................................................... 16
4.2 TILLBLIVELSE & URSPRUNGLIGA UPPFATTNINGAR....................................................................................... 21
4.3 MOTTAGANDE FRAM TILL IDAG ........................................................................................................................ 22

5

RESULTAT................................................................................................................................................. 28
5.1 ÅTERKOPPLING TILL FRÅGESTÄLLNINGARNA ................................................................................................ 28
5.2 ANALYS ................................................................................................................................................................. 29
5.3 FELKÄLLOR .......................................................................................................................................................... 31
5.4 DISKUSSION .......................................................................................................................................................... 31
5.5 VIDARE STUDIER ................................................................................................................................................. 34

6

REFERENSER ............................................................................................................................................ 35

7

REFERENSER I KRONOLOGISK ORDNING ...................................................................................... 38

V

1 INTRODUKTION
Hur vill merparten människor bo om de får välja? Bygger man efter allmänhetens,
beställarens eller arkitektens preferenser? Något som berörs i min utbildning är
”hållbart byggande” vilket inte bara för tankarna till energieffektivitet utan även till den
sociala och stadsbyggnadsmässiga aspekten av hållbarhet. Detta fick mig att börja
fundera över om det vi bygger idag kommer att vara attraktivt i framtiden. Detta i sin tur
fick mig att fundera över vilka arkitektoniska stilar jag och människor i min omgivning
anser vara tilltalande, vilka av dessa som är mest attraktiva på marknaden och vilka
kvaliteter de har.
Mitt intresse för nybyggnation i historiserande arkitektur blommade upp då rörelsen
Arkitekturupproret (vidare förkortat till ”AU”) startades år 2014 som en Facebookgrupp. Idag har AU drygt 21 000 medlemmar (mars 2017) och de är även registrerade
som en ideell förening. Dess styrelse består av personer med olika yrken från olika
geografiska delar av landet. De arbetar dels genom föreningens styrelse och dels genom
en arbetsgrupp bestående av cirka 40 personer. Facebook används som den
huvudsakliga kommunikationskanalen.
AU delade liknande värderingar som jag gällande historiserande arkitektur och
bevarandet av gamla, beprövade och omtyckta nystilar från 1800-talet. De lyfte även
fram nybebyggelser utomlands och ombyggnationer av avskalade, detaljlösa hus som
med enkla medel arbetats om till något fantastiskt. I och med det påtagligt stora
intresset som verkade finnas för ämnet bland allmänheten kändes det angeläget att en
undersökning kring historiserande arkitektur bland nybyggnation genomförs. För att
kunna förstå och värdera den här typen av byggande valde jag att undersöka det
kontroversiella projektet Jakriborg – en stadsdel i Hjärup, Skåne, byggd 1999 inspirerad
av medeltida arkitektur. Studieobjektet har en plats i den svenska arkitekturdebatten
sedan det byggdes och har uppmärksammats i både dagspress och fackpress. Detta
väckte min nyfikenhet och frågor dök upp som: Bör man hämta inspiration från
Jakriborg eller förkasta det? Är det kvaliteter eller trender som utmärker Jakriborg? Hur
har Jakriborg tagits emot av arkitektur-yrkesverksamma jämfört med allmänhet?
Under de senaste månaderna har det nyhetsrapporterats i flertalet dags- och
facktidningar samt TV om det pris som AU skapade 2016 – ”Kasper Kalkon-priset: Årets
fulaste nyproduktion”. Den nya tävlingen skapades som en motpol till
branschorganisationen Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris, som av många arkitekter
ses som det mest förnämsta arkitekturpriset och som delas ut av en jury. AU anser att
arkitektkåren är ensidig i sina nomineringar och att ett pris som röstas fram av folket
själva skulle ge mer relevant resultat och värdiga vinnare.
Liknande tävling finns i Storbritannien, The Carbuncle Cup. Arkitekturdebatten förs
även i Norges och Danmarks motsvarigheter till Arkitekturupproret Sverige.
Det intressanta med Arkitekturupproret är inte främst vilka artiklar de delar utan
snarare faktumet att en relativt stor mängd människor har börjat engagera sig i ämnet
arkitektur och vad som byggs idag.
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2 METOD
2.1 Frågeställningar
Problematiken kring Jakriborg är att gestaltningen verkar uppfattas enormt olika
beroende på om du frågar lekmän eller arkitekter. Eftersom det har debatterats mycket
om Jakriborg är det viktigt att försöka få en helhetsbild av mottagandet och hur sådan
här typ av gestaltning värderas av olika aktörer.
o Frågeställning 1: Varför blev Jakriborg till och vad var den ursprungliga
uppfattningen om det blivande Jakriborg (hos allmänhet, Staffanstorps kommun,
beställare Jakri AB och arkitekter)?
o Frågeställning 2: Vad är den nuvarande uppfattningen om det befintliga Jakriborg
(hos allmänhet, invånare i Jakriborg, Staffanstorps kommun, beställare Jakri AB och
arkitekter)?

2.2 Syfte & mål
Uppsatsens syfte är att förstå mer om estetisk värdering av historiserande arkitektur
och därigenom skapa underlag för en fördjupad diskussion om Jakriborg och liknande
byggprojekt. Hur man ska värdera ett projekt som Jakriborg är en öppen fråga som inte
kan ges ett slutgiltigt svar. Istället vill jag med denna studie belysa hur och av vilka
värderingarna skiftar och därmed bidra till en djupare reflektion kring sättet att bygga
enligt äldre gestaltningsprinciper. Jag vill även ge en historisk översikt av projektet
Jakriborg samt ta upp andra infallsvinklar som generellt handlar om historiserande
arkitektur.

2.3 Avgränsningar
För att anpassa frågeställningarna till ett kandidatarbete har jag valt att avgränsa
studien till en fallstudie. Jakriborg har valts eftersom det är ett omdiskuterat
byggprojekt i Sverige och även eftersom det har gått 18 år sedan första hyresgästen
flyttade in och det då alltså finns en erfarenhet kring hur projektet har mottagits. Fokus i
studien är att undersöka vad som har skrivits och uttalats om Jakriborg, hur Jakriborg
framställs i media, vad debatten åstadkommer i olika sammanhang samt hur bebyggelse
av detta slag kan värderas.

2.4 Begrepp
Historiserande arkitektur
Historiserande arkitektur är arkitektur som uppenbart knyter an till någon av de
arkitektoniska nystilarna som uppkom under 1800-talet. Nationalencyklopedin
definierar begreppet ”Historiserande stilar, historiska stilar: benämning på de
arkitektur- och inredningsstilar under 1800-talet som bygger på äldre former och
dekorationsmotiv. Se även nystilar.”. Jag tycker det är rimligt att använda begreppet i
uppsatsen eftersom Jakriborgs arkitektur påminner om de historiserande stilarna, bland
annat nygotiken som användes under 1800-talet. Intressant att notera är också att
nygotiken i Sverige var populär i just Skåne.
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Arkitekter
Arkitekter definieras i denna uppsats som (Sternudd, 2007, s. 22):
Begreppet arkitekter används på flera ställen i uppsatsen med en bred innebörd. I
värderingsstudier har man sett att en viss grupp utmärker sig som har tydligt
annorlunda estetiska värderingar än allmänheten. Denna grupp består av
arkitekter men också av planerare, arkitekturkritiker, arkitekturteoretiker och
andra yrkesgrupper med inriktning mot arkitektur. Denna yrkesmässigt blandade
grupp tycks i hög grad ha ett gemensamt estetiskt värderingsmönster. Skillnaden
mellan denna blandade grupp och lekmän är anledningen till att jag använder
ordet arkitekter som förenklande begrepp.
Traditionell, modern och samtida arkitektur
Arkitekter definieras i denna uppsats som (Sternudd, 2007, s. 22):
Att en byggnad är traditionell kan betyda att den är byggd på ett vedertaget sätt. I
dagligt tal används dock uttrycket med bredare innebörd. Ordet traditionell, som
beskrivning av ny arkitektur, syftar på att arkitekturen varken försöker likna
byggnader från de senaste decennierna eller finna ett helt nytt formspråk – den
associerar till ickemodern arkitektur från någon annan tid och ibland någon annan
plats. Ofta avser modern modernistisk eller tydligt samtida arkitektur medan
traditionell får omfatta alla övriga kända formspråk. När traditionell används i
uppsatsen är därför sedvänjan, traditionen, inte det centrala. Istället är det själva
formspråket som kallas traditionellt – eller ickemodernt – oavsett byggnadens
ålder.
Modernistisk arkitektur
Nationalencyklopedin (1995) beskriver ideologin som ”en konstnärlig stilriktning som
bryter mot traditionella ideal som formstränghet och harmoni”. Formstränghet i denna
kontext kan förklaras som ett bevarande av den arkitektoniska formen för ett
byggelement (oavsett funktion), harmoni som ett sätt att kombinera element för att
uppnå balans. Modernistisk arkitektur kan även beskrivas som en avskalad arkitektur fri
från ornament, då det är själva konstruktionen som står för det arkitektoniska värdet.

Pastisch
En pastisch är, beskrivet av Nationalencyklopedin (hämtad 2017-03-09), ”ett
konstnärligt verk i vilket en annan konstnärs eller epoks stil tydligt efterbildats i
bestämd avsikt. Pastischen skiljer sig från imitation genom att själva efterbildandet
används som ett konstgrepp.”. Förutom i arkitekturen förekommer pastischer också
inom andra konstgrenar såsom mode, musik, litteratur, film och teater.
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Autenticitet
Arkitekter definieras i denna uppsats som (Sternudd, 2007, s. 133):
Autentiskt är något som är vad det synes vara. En form av autenticitet, som
förefaller viktig för arkitektprofessionen, kan vara relaterad till material – om en
putsad vägg ser ut att bestå av stenmaterial men i verkligheten döljer en
frigolitplatta bakom ett tunt skikt av cementbruk är väggen inte autentisk. Ofta
knyts begreppet autenticitet också till tidsaspekten. En byggnad som hämtar sitt
formspråk från äldre tider kan med samma logik sägas brista i autenticitet – den
ger sig ut för att vara gammal men är ny.

2.5 Studietyp
Uppsatsen är en fallstudie då det är ett specifikt byggprojekt som undersökts. De mjuka
parametrar som studien grundar sig på – att förstå och tolka människors uppfattningar
om ett enskilt projekt – innebär att studien är kvalitativt inriktad. För en kvalitativ
studie finns inte en bestämd metod att tillämpa, vilket innebär att varje kvalitativt
forskningsproblem kräver sin unika metod. (Patel & Davidsson, 2011)
Uppsatsen kan även kategoriseras som en diskursanalys eftersom det är en metod som
kan analysera hur ett ämne framställs i olika texter beroende på vilket förhållningssätt
skribenten har. Begreppet diskursanalys kan ha en vid betydelse beroende på vilket
sammanhang det används i. Ordet diskurs betyder ”ett bestämt sätt att tala om och
uppfatta något” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).
Litteraturstudier har främst använts som metod för att undersöka och förstå
mottagandet av Jakriborg och vad som har publicerats. Enbart skriftliga källor har
använts och analysen är textbaserad. För att hitta information om reaktioner och
uttalanden om Jakriborg har sökningar på internet använts, liksom databaser som varit
tillgängliga via LTU. Generellt valdes elektroniska källor såsom vetenskapliga artiklar,
uppsatser och tidningar men även böcker och tidskrifter. När litteratur har sökts har
sökord använts såsom: Jakriborg, arkitektur, värdering, hansastad, medeltiden,
nyurbanism, stadsplanering, traditionell, modern, samtida, nutida, klassisk arkitektur,
historiserande arkitektur, nystilar, historisk arkitektur, medeltida arkitektur, pastisch,
kontroversiell. Trovärdigheten hos texterna är svår att uttala sig om eftersom det i
många fall rör sig om åsikter publicerade i tidningsartiklar. Den viktigaste vetenskapliga
källan i uppsatsen har varit doktorsavhandlingen Bilder av småstaden - om estetisk
värdering av en stadstyp av Catharina Sternudd (2007). Det var tänkt att få med en
intervju med beställaren Jakri AB men detta har inte varit möjligt.
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2.6 Validitet & reliabilitet
I kvalitativa studier förespråkar vissa forskare begreppen autenticitet eller förståelse
istället för validitet. Validitet innebä r att det finns en ö verensstä mmelse mellan vad man
säger att man ska undersöka och vad man faktiskt undersöker. Vid en kvalitativ
tillä mpning kan hä ndelser endast fö rstå s om de ses i sitt sammanhang. (Patel &
Davidsson, 2011)
Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Grunden för reliabilitet är struktur,
innebördsrikedom och teoritillskott. Med struktur menas att uppsatsen ska vara
lättöverskådlig, med innebördsrikedom menas att studien ska tolka något så att nya
innebörder uppstår och med teoritillskott menas att man ska knyta an till tidigare teori
inom området. (Patel & Davidsson, 2011)
Resultatkvalitet och validitet i denna studie
För att få en struktur i uppsatsen har de två frågeställningarna delats upp i
underkategorier (beställare, allmänhet, invånare, kommun, arkitekter). Artiklar och
studier, elektroniska och i bokform, som på något sätt berör Jakriborg har gåtts igenom
och refereras till i denna studie. Det finns även en referenslista uppförd i kronologisk
ordning för att lättare kunna följa vad som har publicerats om Jakriborg i tidsordning.
Detta bidrar till att studien skulle kunna få liknande resultat från annan forskare med
samma metod och utgångspunkt. I kvalitativa studier som denna behöver dock inte olika
forskare kunna komma fram till samma slutsatser, eftersom man kan ha olika
infallsvinklar till ämnet och olika inställning till studien från början.
Artiklar i fackpress och dagspress har utforskats, alltifrån då Jakriborg började byggas
till idag. Doktorsavhandlingen Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp
av Catharina Sternudd publicerades 2007 och ifrågasätter arkitekters smak och
undersöker bland annat skillnaden mellan lekmäns och arkitekters estetiska
värderingar.
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3 TEORI
Bostadsbyggandet är av stor betydelse i Sverige idag. I en tid då det talas om ”Det nya
miljonprogrammet” - en stor mängd bostäder som behöver byggas effektivt, billigt och
snabbt - blir många oroliga för att 60-talets misstag med byggnader som brister i
arkitektonisk kvalitet ska upprepas (se Boverkets hemsida, för en introduktion till
Miljonprogrammet). Stadsplanering och nybebyggelse är och har alltid varit debatterade
och aktuella frågor.
Det har uppmärksammats i media hur man på några få ställen i Sverige har valt att
bygga i en äldre arkitektonisk stil med modern teknik. Ett exempel på detta är
entreprenör Daniel Blomqvists planerade trähus i Sundsvall. ”(…) med höga golvsocklar,
spegelpaneler efter väggarna, mycket fina detaljer och takmålningar (…). Det är
framförallt mäktiga, detaljrika hus från sent 1800-tal som jag gillar. Det får inte vara slut
på den epoken, det vore för tråkigt.” (Lindberg, 2016).
Ett annat exempel är entreprenör Björn Sundebys planerade kontorskomplex i Växjö,
inspirerat av 1890-talet och Strandvägen i Stockholm, men även av Jakriborg i Skåne.
Sundeby vill att både arkitektur och kvalitet ska hålla i minst 500 år (Haggren, 2016). ”Jag
har som vision att vi ska bygga byggtekniskt beständiga hus i en tidsanda som folk
tycker om och som dessutom ger oss positiv energi.” (Lettström, 2016).

Daniel Blomqvists vision, Sundsvall.

Björn Sundebys vision, Växjö.

Att idag bygga i en stil som går emot den modernistiska trend som råder inom
nybebyggelse och istället influeras av äldre gestaltningsprinciper verkar idag vara
kontroversiellt och benämns ofta som pastisch, i negativ bemärkelse. Detta har väckt
diskussioner bland allmänhet, i fastighetstidningar och i arkitekturforum om
arkitekturens kvaliteter - huruvida man bör eller inte bör inspireras av äldre förlagor
och vilkas röster i branschen som väger tyngst. Frågorna som ställs i debatten är viktiga
med tanke på att vi behöver bygga långsiktigt attraktiva samhällen, med betydligt
mindre boendesegregation än vad Miljonprogrammet åstadkom.
Oavsett hur mycket eller snabbt man planerar att bygga nytt vill man samtidigt bygga
hållbart. Att något är hållbart kan betyda flera saker, men primärt är att det som byggs
ska hålla kvalitet över lång tid. Med andra ord ska man bygga ekologiskt, ekonomiskt,
estetiskt och socialt hållbart. Denna uppsats belyser de två senare faktorerna.
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Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ”kvalitet och skönhetsaspekter inte underställas
kortsiktiga ekonomiska överväganden” samt ”intresset för hög kvalitet inom arkitektur
och offentlig miljö ska stärkas och breddas” (Boverket, a). Ingenstans är dock definierat
vad arkitektonisk kvalitet och skönhet innebär. Lena Kadmark, vid tiden
arkitektstuderande, gör i sitt examensarbete ett försök i att utreda vad god arkitektur är
och vem som avgör. Hon problematiserar var gränsen går för hur fult man får bygga.
Kadmark (2011, ss. 12-13) formulerar hur hon uppfattar att en del av arkitektkåren ser
på god arkitektur:
För att hus ska kunna föra arkitekturens utveckling framåt måste de vara
innovativa och alldeles enastående. Radikal och djärv ska arkitekturen vara, inte
tråkig och traditionell. (…) Normen är att arkitekter genom sina projekt ska föra
arkitekturens utveckling framåt. God är nyskapande. Hos en kopia däremot bedöms
både arkitektens arbetsinsats och tillskott till ämnets framåtskridande till noll,
varför även arkitekturen blir värdelös. En kopia av god arkitektur är ful arkitektur.
Catharina Sternudd är arkitekt och forskare inom arkitektur och har skrivit en
avhandling om bland annat skillnaden mellan estetiska värderingsmönster hos
arkitekter respektive lekmän. Studierna är tillämpbara i konflikten om Jakriborg och
beskriver ett gap mellan sakkunniga och lekmän. Sternudds resultat visar ett brett
förankrat estetiskt värderingsmönster hos lekmän som refererar till tradition,
småskalighet, variation, detaljrikedom och färgrikedom. Hos arkitekter refereras det till
modernism, stora strukturer, nytänkande, enkelhet, renhet och gråskalor.

Resultat från Sternudds avhandling. ”Undersökningar tyder på att arkitektprofessionen avviker från
allmänhetens estetiska värderingsmönster vad gäller städers utformning.” (Sternudd, 2007, s. 173).
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Den beskrivna konflikten är ständigt aktuell bland stadsplanerare och arkitekter – vars
yrkesroller förknippas med förnyelse och framtid. I anknytning till estetisk utformning
gräver Sternudd (2007, s. 14) djupare gällande begreppet ”skönhet”:
Skönhet är ett problematiskt begrepp inom arkitektprofessionen. Under lång tid
har ordet skönhet ogärna använts – i synnerhet inte som eftersträvansvärt mål. När
skönhet diskuteras i texter om arkitektur är det fortfarande ofta i form av en
negation: stadsplanering handlar inte bara om vackert och fult, arkitektur kan
aldrig reduceras till en fråga om estetik. Estetisk ambition betraktas med skepsis.
Rasmus Waern berör begreppet kvalitet i samband med att han skriver om 1970-talet
och de många konflikterna gällande ockupationerna av bland annat Haga i Göteborg och
almarna i Stockholm. Efter denna tid stärktes hållningen att bevara äldre byggnader
(och träd för den delen), något som enligt Waern inte var förvånande ”eftersom den
gamla arkitekturen hade tydliga kvaliteter som de nya husen saknade.” (Waern, 2015, s.
12).
Tidningen Arkitekten (2015) undersöker ifall arkitekter föredrar att bo i hus med
modernistisk avskalad arkitektur med material som betong och glas. Studien har
granskat svenska yrkesverksamma arkitekters adresser och visar att den största
andelen av Stockholmsbaserade arkitekter bor i hus som är byggda före 1930. Enligt
artikeln är de största andelarna av Sveriges bostadsbestånd byggda under 1960-1970,
vilket gör att arkitekters val av boende sticker ut från den övriga befolkningens. Varför
väljer så många arkitekter, denna innovativa och framåtblickande profession, att bo i
hus som är närmare 100 år gamla? Exakt vilka kvaliteter det är man eftertraktar i dessa
byggnader svarar inte undersökningen på.
Många stadsplaneringsideal har funnits genom tiderna. Idealen återkommer i cykler och
är ofta reaktioner mot föregående ideal. Under 1900-talet fanns tre stora stadsideal:
funktionalismen (teknisk utveckling, höga effektiva hus, funktionsseparering,
anonymitet), trädgårdsstaden och kvartersstaden (småskaliga hus, blandad stadsmiljö,
funktionsintegrering, lokal gemenskap). Medeltiden varade mellan år 400-1400 och
dess arkitektur blev modern igen i Sverige under 1800-talet. Drömmen om medeltiden
realiserades i Skåne mer påtagligt än på andra ställen och en faktor som påverkade detta
var arkitekt Carl Georg Brunius. Brunius hade ett stort intresse för medeltidens
byggnadskonst och fick ett stort ansvar för restaurerande, ombyggnationer och
nybyggnationer i och kring Skåne. (Bedoire, 2015, ss. 39-40)
Mattsson & Nilsson (2006) diskuterar vad som driver människor att bygga nya byar idag
- om det är nya lokala skillnader på platser som avgör eller om det är beställarens
personliga intressen. Historiskt sett kan man se att byar vuxit fram utifrån de
förutsättningar som funnits på en plats, vilket har skapat skillnader i byggnadstekniker
och arkitektur beroende på var i landet man befinner sig. Idag är det andra villkor som
styr och platsernas olika förutsättningar är inte lika viktiga längre eftersom obegränsad
tillgång till material finns och arkitektur kan hämtas från vilken del av världskartan som
helst.
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Sternudd (2007) beskriver det ökade intresset i Sverige för nybyggnation med
småstaden som förebild, som en del i den internationella stadsplaneringstrend som
råder – nyurbanismen. Rörelsen uppstod som en reaktion mot storskaliga
bostadsområden och villamattor samt köpcentrum som ligger långt utanför
stadskärnorna. Målet med nyurbanismen är att man vill förena det småskaliga
byggandets attraktivitet med den stadsmässiga strukturens täthet. Konceptet innebär
bland annat användning av nutida konstruktionsmetoder, identifierbara centrum,
finmaskig gatustruktur som prioriterar gående och cyklister, funktionsblandning,
utveckling av bebyggelse utmed kollektivtrafiklinjer, omsorgsfullt gestaltade offentliga
byggnader, enhetlig arkitektur, välplanerade grönområden, diskret placering av
parkeringsplatser, samt arkitektonisk utformning som respekterar lokal
byggnadstradition (Ellis, 2002).
Det finns idag ett relativt stort intresse hos allmänheten för vad som byggs och vad som
rivs. Folkrörelsen Arkitekturupproret är ett tydligt bevis på detta. ”Arkitekturupprorets
syfte är att verka för vackrare nybyggnation i Sverige och samtidigt värna om vårt
kulturarv. Vi vill att tidlösa skönhetsvärden, fantasi, omsorg och variation återigen ska få
influera hur vår livsmiljö gestaltas.” (Arkitekturupproret, 2014). Detta vill de åstadkomma
genom att skapa debatt, lyfta fram exempel på lyckade nyproduktioner i historiserande
arkitektur från andra länder samt protestera mot rivningar av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. God ny arkitektur kan givetvis se ut på flera olika sätt. Problemet
som AU belyser är att det byggs 1960-talsimitationer i så stor utsträckning i Sverige idag
att det i princip inte finns många alternativ bland nybyggnationer och därmed ingen
mångfald. Byggnader i ”klassisk stil” borde enligt Arkitekturupproret (2014) därför få
utgöra en rimlig andel av nybebyggelsen. AU (2016 a) poängterar att nyckeln till en
lyckad stadsdel brukar vara hur väl stadsplaneringen har gjorts, men att det
arkitektoniska uttrycket är en mycket viktig byggsten och därför har stor betydelse för
den totala upplevelsen av gaturummet.
Sörensen (2010) framhåller den, om inte totala men brett förankrade, kritik som
framförs av både arkitekter och byggnadsantikvarier som delar åsikten om ”att
pastischer är förvirrande och falskt”. Thomas Hellquist (2004, s. 81) om pastischer: ”Vad
är det egentligen och när är det nyskapande? Är det kopiering? Inspiration? Är inte en
pastisch lika god som en annan?”. Kadmark (2011, s. 13) behandlar frågan om
autenticitet: ”Tidigare i historien kunde man rita tempelgavlar, blindfö nster och trompel’oeil, utan att anklagas fö r oä rlighet.”. Sternudd (2007, s. 134) har i sin avhandling
fördjupat sig i autenticitet:
I arkitektoniska sammanhang lyfts autenticitet fram som en väsentlig egenskap att
sträva efter, och som ett argument mot ett tillbakablickande formspråk. Men
autenticitetsanspråket kan vara problematiskt i relation till brukaren. (…)
Begreppet autenticitet, använt som kvalitetskriterium, skapar därmed en klyfta
mellan professionen och allmänheten. (…) Så är t. ex. stadsdelen Jakriborg inte
autentisk då den hämtat arkitektonisk inspiration från hansastäder. (…)
allmänheten lägger mindre vikt vid autenticitet i denna bemärkelse.
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Både Sörensen (2010), Sternudd (2007) och Kadmark (2011) drar snarlika slutsatser
gällande varifrån det likformade tänkandet kommer från; att det till viss del bottnar i
vad som lärs ut på arkitektprogrammen. ”Arkitektutbildningen verkar idag lyda under
någon slags nymodernism, men stilnormen är outtalad”, menar Kadmark (2011, s. 23),
som själv skrev om ämnet under tiden som arkitektstudent.
Att bygga ”vad folk vill ha” är en svår fråga som inte har och aldrig kommer att ha ett
entydigt svar. Något som dock har svar är enkätundersökningar som syftar till att ta
reda på allmänhetens arkitektoniska preferenser gällande bebyggelse i sin omgivning.
En av dessa är undersökningen från YouGov och ADAM Architecture (2009) som
frågar 1042 stycken vuxna (18+ år) vilken typ av arkitektur de föredrar. Detta görs
genom att visa två exempel på typisk traditionell/historiserande arkitektur och två
exempel på typisk modernistisk arkitektur. I studien föredrog 77 % av respondenterna
den traditionella arkitekturen framför den modernistiska, som 23 % valde.
Respondenterna svarade på enkäten online och svaren har viktats för att vara
representativa.
Ytterligare en undersökning, om än något mindre vetenskaplig, om vilken
byggnadsstil människor föredrar har Fastighetstidningen (2016) gjort. Resultatet visar
60 % för historiserande arkitektur (jugend, nationalromantik, nyrenässans, barock),
30 % för funktionalism, 7 % för postmodernism och 3 % för övriga arkitektoniska stilar
(mars 2017). Undersökningen har varit tillgänglig online sedan 2016-10-14 på
Fastighetstidningen webbsida och vem som helst kan rösta. Information om antalet
respondenter och om svaren viktats finns inte att tillgå.
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4 FALLSTUDIE
4.1 Bakgrund - Hur är Jakriborg uppbyggt?
All beskrivning av Jakriborg refererar till litteraturen i litteraturlistan.
I Hjärup utanför Lund (Staffanstorps kommun) i Skåne ligger det uppmärksammade
området Jakriborg som har tydliga historiska influenser. Projektet har fått mycket
uppmärksamhet i både dagspress och fackpress främst för sin arkitektoniska
utformning och associationerna till medeltiden, men även på grund av att det är
småstaden som varit förebild i projektet. Bostäderna har upplåtits som hyresrätter och
idag finns drygt 400 bostäder. Företaget som ligger bakom byggandet är Jakri AB och
består av bröderna Jan och Krister (Ja + Kri) Berggren. De har här skapat sin dröm som
för dem tillbaka till barndomen: ett gammaldags samhälle med ’vacker’ arkitektur, där
fotgängare och cyklister prioriteras i de centrala delarna, människor bor nära service
och kommunikation, längs mjukt svängda kullerstensgator. Korsvirkeshus blandas med
putsade färgglada fasader, flerbostadshus blandas med radhus, boende blandas med
service. Området ligger på en åker på andra sidan järnvägen sett från Hjärup centrum.
Jakriborg ligger geografiskt bra till med tanke på det korta pendlingsavståndet till både
Lund och Malmö. Projektet har haft en plats i den svenska arkitekturdebatten sedan det
byggdes och har kritiserats av verksamma inom branschen trots dess popularitet bland
allmänheten. Liknande debatter kan man även hitta gällande att generellt bygga med
småstaden som förebild (Sternudd, 2007).

HJÄRUP
Jakriborg utpekat på Sverige-kartan.

Färdigställd del av Jakriborgs bostadsområde inringat.
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Arkitekturen
Projektets beställare och projektledare har varit de två bröderna Jan och Krister
Berggren (Jakri AB), involverade arkitekter Marcus Axelsson och Robin Manger (Plan,
2005-2006). Husen är byggda med modern invändig standard, tillgänglighet och ytskikt,
och den utvändiga arkitekturen har tydligt bakåtblickande drag. Om man, som Thomas
Hellquist (2005), refererar till kroppsreferenser - som har att göra med om en byggnad
står, ligger eller sitter - så är byggnaderna i Jakriborg stående och bidrar till en känsla av
vertikalitet i stadsbilden. Husen har branta sadeltak, gavlar som vetter mot gatan,
symmetriskt placerade fönster, putsade fasader i pastellfärger och även några
korsvirkesfasader. Detaljer är tillverkade efter äldre förlagor, fönster är spröjsade och
man kan även hittade blyinfattade fönster. Trots att många av husen är mycket lika
varandra är de individuellt utformade vilket innebär en stor variation i gestaltningen
där upprepningar undvikits. Olika byggnadstyper har varierats och det finns både
flerbostadshus och radhus. Man har haft den traditionella småstaden som förebild men
det är inte den svenska småstaden som står modell, snarare den holländska och tyska
hansastaden. En hansastad kännetecknas ofta av att den är tät och småskalig. Uttrycket
kommer från det tyska ”hansestadt” som var en stad som var medlem i Hansan. Hansan
var ett medeltida förbund av tyska handelsstäder med förgreningar i hela norra Europa.

Jakriborg.
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En av bostädernas planritning, här 3 rum och kök.
Nutida, tillgänglig planlösning.

Byggtekniken
I Jakriborg hittar man inte äldre traditionella hantverksmetoder, vilket man kanske kan
tro. Byggnaderna har byggts med nutida etablerad byggteknik såsom betongbjälklag,
utfackningsväggar, slammat fasadtegel samt industriellt producerade fönster, dörrar
och detaljer (Hellquist, 2005).
Stadsplaneringen
Jämfört med Hjärup ligger Jakriborg på västra sidan om järnvägen, som tydligt
avgränsar Jakriborg från resten av Hjärup samt får hjälp av en stadsmur som skyddar
mot buller. Norrut är det åkermark med fri sikt till Lund. Området liknar mer en
självständig småstad än en del av det villarika Staffanstorp. Med tåg tar man sig på
5 minuter till Lund (ca 6 km), 10 minuter till Malmö (ca 10 km) och 30 minuter till
Köpenhamn.
I en kort film som Sydsvenskan (2015) gjort får man reda på att innan projektet
Jakriborg drog igång, letade Berggrens efter mark som låg mellan Malmö och Lund
eftersom de var övertygade om att de två städerna en dag skulle växa samman. När
marken vid Hjärups tågstation lades ut till försäljning i början av 90-talet köpte
bröderna marken av Staffanstorps kommun. Brödernas mor Vanja, som sägs ha rådgivit
om att köpa marken, fick sedan ett torg uppkallat efter sig – Vanja Berggrens torg. Ett
annat torg som fått sitt namn av en involverad person i projektet är Marcusplatsen,
uppkallat efter arkitekten Marcus Axelsson.
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Stadsmuren.

Man får intrycket av att man i Jakriborg försökt komma ifrån monotona upprepningar,
undermåliga detaljer och gatunät med räta vinklar. Detta styrks av beställarnas
’motsatsvision’ om massproducerade enformiga byggnader. Medeltida stadsplaner som
denna, med ett slingrande finmaskigt gatunät, hjälper till att finfördela vinden och bidrar
till en jämn genomsilning av luftflödet. Genomgående biltrafik är inte tillåten och
parkeringsområden är placerade i utkanten av området. Gatorna består av kullersten.
Längs med hela huvudgatan Köpmangatan ligger butikslokaler på bottenplan och bakom
huvudgatan finns mindre gränder med fler bostadshus. Istället för att placera
cykelförråd och tvättstugor i lokalerna på bottenplan som vetter mot huvudgatan har
man i så gott som samtliga av dessa hus valt att prioritera service och olika typer av
butiksverksamhet. Inga lägenheter har balkong men varje hus har en egen mindre
bakgård.
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Bilparkering utanför bostadsområdet.

Gatunätet.

Jakriborg (liksom småstadsprojektet Järla Sjö i Stockholm) ligger på privatägd mark
vilket innebär att gaturum och torg inte är allmänna. Detta är något som enligt Sternudd
(2007) kan ge negativa konsekvenser för områdets framtida utveckling eftersom
kommunernas möjlighet att kunna påverka områdets användning är så gott som helt
begränsad.
Målgruppen
Alla bostäder i Jakriborg är hyresrätter i storlekarna 1-5 RoK (30-150 m2) och totalt
finns idag drygt 400 bostäder. Man har strävat efter en blandad sammansättning av
hyresgäster: äldre och yngre, studerande och arbetande, barnfamiljer och pensionärer.
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4.2 Tillblivelse & ursprungliga uppfattningar
Frågeställning 1: Varför blev Jakriborg till och vad var den ursprungliga uppfattningen
om det blivande Jakriborg hos beställaren Jakri AB, allmänheten, branschen och
Staffanstorps kommun?
I tidskriften Plan, English edition (2005-2006) kan man läsa om brödernas dröm, att
skapa ett variationsrikt bostadsområde där inget hus var det andra likt, i en gammaldags
känsla. ”Det skulle vara vackert, så som saker så g ut fö rr.” beskriver Jan Berggren
(Ramel, 2007, s. 28). Det är med det mottot, med hjälp av de två arkitekterna, som
bröderna har planerat helt utifrån sin egna smak. Jan uttalar sig även om vad han anser
känneteckna ett dåligt boende: ”Mycket av det som byggts runt stä derna har ju varit
identiskt. Villamattor och hö ghus som kopierats frå n plats till plats. Jag tycker det ä r
fö rfä rligt och fö rstå r inte att folk har velat bo dä r.” (Ramel, 2007, s. 28).
Jan Berggren beskriver stadstypen i en intervju av Danielsson (2004): ”Avsikten ä r att
skapa den service man vill ha som boende på gå ngavstå nd, som det var fö rr i tiden. Så
var det nä r jag var liten och det tyckte jag var bra.”. Beställaren Jakri avser inte hyra ut
butikslokalerna till kontorsverksamheter eftersom det är viktigt att lokalerna bidrar till
liv i området, och då resonerar man att det krä vs fö rsä ljning och service.
Jakriborg stämmer in på många av de punkter som nyurbanismen, som tidigare nämnts,
förespråkar. Begreppet var dock ingen målbild som bröderna reflekterade över när de
projekterade Jakriborg. ”En etikett som jag aldrig hö rt talas om fö rrä n journalister
bö rjade frå ga.”, förklarar Jan Berggren (Ramel, 2007). Hur mycket man än analyserar
Jakri AB:s tankar bakom Jakriborg pekar allt mot att deras olika val inte haft med
ideologier att göra, utan helt enkelt vad de har ansett vara vackrast. I en intervju av
Ramel (2007) nämner Berggrens att de inte åkte på en enda studieresa till gamla
hansastäder innan projektet drogs igång.
I tidskriften Plan, English edition (2005-2006) kan man också läsa att år 2020 planerar
bröderna att deras område ska vara färdigbyggt. Visionen är att ha byggt 3500 bostäder,
bestående av både hyresrätter och bostadsrätter efter kommunens ö nskemå l samt
eventuellt ett hotell (Ramel, 2007). Ett av husen är idag avsett för att enkelt kunna
byggas om till hotell om efterfrågan finns. När tillväxten har nått en tillräckligt hög siffra
hoppas man kunna erbjuda stadens invånare ett brett utbud av tjänster då 30 000 m2
ska finnas tillgängliga för butiker på gatunivå. Jakri AB fick bygglov av kommunen att
bebygga dubbelt så mycket mark än vad som är bebyggt i dagsläget. Bygglovet har dock
gått ut och än, år 2017, har man inte påbörjat Etapp 2.
Enligt Ljungdell (2005) och Plan, English edition (2005-2006) är Jakriborg en reaktion mot
det samhälle vi har idag i Sverige. Enligt Hellquist (2005) handlar det helt enkelt om ett
intresse för det exotiska, det annorlunda och det historiska tillbakablickandet. Hellquist
belyser pragmatismen och romantiken som de estetiska grundhållningarna för
Jakriborg.
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4.3 Mottagande fram till idag
Frågeställning 2: Vad är den nuvarande uppfattningen om det befintliga Jakriborg hos
beställaren Jakri AB, allmänheten, Jakriborgs invånare, branschen och Staffanstorps
kommun?
Hos beställaren
”Jag har aldrig sett något liknande i Sverige. Det är kul att göra något annorlunda. Husen
i Jakriborg är som vi människor, lika men ändå väldigt olika.” uttalar sig Jan Berggren
några år efter byggstart om sitt Jakriborg (Danielsson, 2004). Jan betonar vikten av att
fortsätta bygga alla etapper av Jakriborg för att få liv i området. Butikerna ska kunna gå
runt och människor ska vilja flytta dit. Och liv skapas när det blir många människor
(Danielsson, 2004). Om alla etapper av Jakriborg kommer att byggas återstår att se. Det
har varit svårt att få svar på ifall det blir någon mer utbyggnad av Jakriborg likt visionen,
men allt tyder på att så inte kommer bli fallet.
Hos allmänheten
Arkitekturupproret (2016 b) beskriver Jakriborg som unikt i och med att man sällan ser
relativt nybyggda områden besökas av så många turister varje år. De beskriver att
uppfattningen om Jakriborg har blivit indelad i två där man på ena sidan finner invånare
och besökare. Hos denna grupp är Jakriborg omtyckt - oavsett om husen är nybyggda
eller gamla. På andra sidan finner man en del av arkitektkåren, där Jakriborg provocerar
på grund av sin tydliga imitation av historien. Denna klyfta är något som Sörensen
(2010) och Ramel (2007) skriver om, och som även Sternudd (2007, s. 114) undersökt i
sin avhandling:
När det gäller historiska byggnader som knyts till ett speciellt skeende verkar det
rimligt att också autenticitet, äkthet har stor betydelse. Berättelsen sätter fantasin i
rörelse och man vill med sina egna sinnen uppleva just de händelser som platsen
associeras till. Men även nyare bebyggelse som i sitt yttre upprepar drag av äldre,
lokal byggnadstradition är uppskattad av människor i allmänhet. (…) visar att det
för allmänheten inte spelar någon avgörande roll om den historiska bebyggelsen är
autentisk eller om den bara ser gammal ut – det är det historiserande utseendet
som väcker positiv respons.
I branschen - Arkitekturen
Jakriborg är omstritt bland arkitekter, det är något som verkar säkert. Att generellt ha
småstaden som förebild när man bygger nytt förefaller även det omstritt. I media fö rs
debatter dä r inflytelserika arkitekter och kulturskribenter ifrå gasä tter lämpligheten i att
ha gamla fö rebilder fö r nybebyggelse.
Trots att Jakriborg i många texter beskrivs som arkitektoniskt vackert, trivsamt och
trevligt är även orden kuliss, scenografi, kitch, medeltida äventyrsland och pastisch (med
negativ innebörd) vanligt förekommande av de som ställer sig kritiska till området.
Detta eftersom stadsdelen enligt dem utger sig för att vara något det inte är och har ett
formspråk som inte speglar vår tid – alltså är den falsk, overklig och oärlig (Danielsson,
2004; Hellquist, 2004; Jönsson, 2004; Ramel, 2007; Sternudd, 2007; Sörensen, 2010).
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Ramel (2007) frågar sig om en hansapastisch som Jakriborg ä r mer bakåtsträvande ä n till
exempel funkisnostalgin. Eftersom funktionalismen (som är en undergren av
modernismen) har sina rötter så långt bak som i 1930-talet innebär detta att
nyfunktionalism som byggs idag även de är pastischer. Nyfunktionalism är en
arkitekturstil som återanvänder den tidiga funktionalismens formspråk och använder
moderna material samt sin egen tids standard.
Sörensen (2010) frågar sig om det ens är möjligt att inte påverkas av tidigare gjorda verk.
Inspiration av det som har varit använder man sig ju av i alla kreativa konstformer, allra
tydligast kanske inom musik och mode. Ett så kallat ’formspråk av vår tid’ hämtar
således alltid någon form av inspiration från det förflutna. Jönsson (2004) intervjuar
Hellquist som gör ett försök i att utreda problematiken kring pastisch-kritiken:
”Jakriborg följer ett mönster från tidigare epoker; historiska förebilder har använts, inte
till att kopiera exakt, utan som inspiration till nya byggnader som faktiskt är nyskapande
men ligger inom ramen för en tradition.”.
Ramel (2007, s. 29) intervjuar en av Jakriborgs kritiker, arkitekt Anders Wilhelmson, som
anser att nä stan all arkitektur i Sverige tycks ha stannat vid 1930-talet. Han beskriver
dock Jakriborg i negativa ordalag och kritiserar arkitekturen för bristande tidsanda:
Arkitektoniskt känns Jakriborg som fel väg att gå, det är helt ur fas med allt som
har med samtiden att göra. Jag ser det som uttryck för en extrem tidsångest och de
som yttar in där värjer sig för verkligheten i den meningen att de söker en extrem
bekräftelse på trygghet.

Jakriborg.
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Ramel (2007) ställer sig själv motfrågorna: ”Vad ä r problemet med att nå gon sö ker
trygghet i sitt boende? Vad är problemet med att folk gillar Jakriborg? Varfö r alls
motverka att vi vä ljer hus efter smak och tycke, precis som vi vä ljer musik efter
personliga preferenser?”
Johan Rådberg arbetar med stadsbyggnad och kommenterar i samma intervju kritiken
om att Jakriborg inte skulle vara autentiskt nog för att kunna sägas vara byggt i ’samtida
arkitektur’. Han tycker att det är oroväckande när man slänger sig med begrepp av
tvivelaktig kvalitet och använder dem som objektiva mått: ”Vad ä r autentiskt? Jag tycker
att hela argumentationen vittnar om en stor frustration i arkitektkå ren fö r att den sä llan
lyckas uppnå samma trevlighet med ”moderna” uttrycksmedel. Rimligare vore att man
sä ger att man inte gillar stilen, fö r det ä r ju en å sikt man kan ha.” (Ramel, 2007). Jag
tolkar Rådbergs beskrivande av det ’moderna’ som det ’modernistiska’ eftersom
resonemanget gäller formspråk samt på grund av att när något är ’modernt’ innebär ju
detta att det är nutida/samtida/tidsenligt.
Arkitekt Hellquist (2004, s. 81) beskriver den medeltida stadsdelen i positiva ordalag:
Den töntstämplade trivselfaktorn är uppiggande hög. Sällan har man besökt ett
nybyggt bostadsområde med så väl definierade uterum. Med så bra proportioner
mellan bredd och höjd. Här finns inte den monotona upprepningen. Jakriborg har
en enkel, ledig formgrammatik som arbetar med starka vertikaler varierade på ett
lugnt sätt som behagar ögat.
I en tid då allmänhetens kritik mot avskalad arkitektur växer är det intressant att
undersöka vad hos Jakriborg som provocerar hos personer som är verksamma inom
arkitektur. I tider då förändringstakten är hög finns enligt Hellquist (2004) alltid ett
starkt behov av nostalgi hos människor, något man inte ska skämmas för och som god
arkitektur bör möta: ”Jakriborg vågar pröva – och det är bra, för alltför många byggen
ritas idag av ett antal större arkitektkontor och följer slaviskt samma estetiska
konvention.”. En annan som uttalar sig om vikten av människors behov är arkitekt
Torbjörn Einarsson i en intervju av Danielsson (2004). Han betonar att det är
arkitektkårens uppgift att bygga mer av ’sådant som människor vill ha’.
Frågan om vem som bär gestaltningsansvaret är problematisk eftersom arkitekten delar
detta ansvar med beställaren och med projektets budget.

I branschen - Stadsplaneringen
Många frågar sig om Jakriborg kan bli en levande stad. När mycket kritik framförs mot
ett populärt område är det viktigt att sätta saker i perspektiv. Hellqvist (2004) frågar sig:
Mysiga gator skapar själva inte stadsliv. Men visst är det intressant att frågan ställs
här och inte i radhusområdena intill?
”När man rör sig i en sådan här bebyggelse märker man att det inte är som det verkar
vara.” säger Louise Nyström, som arbetar med fysisk planering och blir intervjuad av
Sydsvenskan om Jakriborg, fem år efter att första hyresgästen flyttade in (Danielsson,
2004). Vad är det Jakriborg verkar vara, som det inte är? Nyström menar att det
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egentligen är ett radhusområde som ser ut som en stad och att livsstilen hos folk inte
förändras för att man flyttar till något som liknar en stad. Som jag tolkar förklaringen är
Jakriborg ett bostadsområde som saknar butiks- och serviceverksamheter. Jakri AB:s
vision var, som tidigare nämnt, att bygga en modern stad i historiserande arkitektur.
Nyström (Danielsson, 2004) är tydlig med att det inte är möjligt att bygga städer på 2000talet och få dem att leva:
Det finns inga erfarenheter där vi ser att man bygger en stad på en åker och får den
att vara en stad mer än till utseendet. Tyvärr räcker det inte med visioner och
drömmar. Jag välkomnar ambitionen att behålla och vidareutveckla städerna. Men
det är inte lätt. Förmodligen kommer områden som Jakriborg att stå där som
trivsamma miljöer. Men något annat blir det inte.
Och visst kan man säga att Jakri AB är nytänkande i branschen.
Skribenten Danielsson nämner två faktorer som ofta gör det svårt att skapa liv i städer:
höga lokalhyror och konkurrerande stormarknader utanför stadskärnorna. Det senare
är något som engagerar en annan intervjuad, arkitekt Einarsson, i samma artikel
(Danielsson, 2004). Han fördömer funktionalismens uppdelning av boende, kontor och
handel samt drar en tydlig parallell till städer som reducerats till bostadsområden på
grund av köpcentrum som tömt stadskärnorna på sin handel. En av fördelarna med att
mixa bostäder med kontor och handel är att det på så sätt finns både en dagsbefolkning
och en kvällsbefolkning och därmed rörelse i staden under större delen av dygnet.
Receptet är rätt enkelt anser Einarsson, och förklarar att det krävs vissa ingredienser för
att lyckas med ett projekt som Jakriborg: goda trafikförbindelser, en mix av boende och
arbete samt tilltalande arkitektur. Han tror inte att Jakriborg kan få en gedigen
stadskärna men är övertygad om att området kan utvecklas till att bli mycket mer livfullt
än villaområdet på andra sidan järnvägen.
Arkitekt Mats Hultman (2002) menar att något inte kan kallas för stad om det inte har en
stadsmässig karaktär, gatuliv, social blandning, arbetsplatser och handel. Han
konstaterar också att det tar tid för en stad att växa fram.
Danielsson (2004) nämner ett annat exempel på ett relativt nybyggt stadslikt område
som liknar Jakriborg i uppbyggnaden – och som ska ha lyckats med att skapa liv:
Järla Sjö i Nacka, Stockholm. Sternudd (2007) beskriver även hon Järla sjö. Hon
beskriver sex områden med småstaden som inspiration som har byggts den närmaste
tiden, varav fyra ligger i Skåne och två i Stockholm. Av dessa är Järla sjö och Jakriborg de
två områden där man tydligt kan se att den traditionella småstaden använts som
förebild, även om skillnaderna är stora. Det är också dessa två projekt som debatteras
mest av småstadsprojekten.
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Hos Jakriborgs invånare
Väntetiden för att få hyra en av områdets drygt 400 bostäder var enligt Ramel (2007)
länge runt ett år. Efter telefonsamtal med Chatarina Bergquist (personlig kontakt, 15
mars, 2017) från hyresadministrationen på Jakri AB får jag reda på att det är högt tryck
på bostäderna även om det inte finns något formellt kösystem. Lokalerna är däremot
svåruthyrda.
Ett exempel på några som uppskattar området är ett par som arbetar med IT och
berättar i en intervju av Ramel (2007) att en viktig förklaring till varför de trivs i
Jakriborg är det praktiska i vardagslivet:
Det är bara utsidan som är speciell. Det gör att man kan inreda i vilken stil man vill.
[…] Vi sökte något som förenar stadens arkitektur och närvarokänsla med
landsortens trygghet. Jakriborg är faktiskt essensen av det. En estetiskt tilltalande
miljö samtidigt som vi har en bra kontakt till grannarna och barnen kan leka fritt
utan att man skall oroa sig för trafiken. Och så är det nära till allt. Det gör
vardagen enkel och vi behöver sällan använda bilen.
Hos Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommunstyrelses dåvarande ordfö rande Michael Sandin intervjuas av
Ramel (2007): ”Jakriborg har betytt mycket fö r vå r bostadsfö rsö rjning. Dä r bor
ensamma yngre, pensionä rer och barnfamiljer, det ä r vä ldigt blandat. Och vi tycker att
Jakriborg ä r spä nnande ur stadsbyggnadsperspektiv. Flera andra kommuner har visat
intresse fö r att bygga liknande områ den.”
Enligt ett utlåtande i Ramels artikel (2007) från dåvarande chef för Boverkets planenhet,
Mårten Dunér, instämmer dock Dunér i att det finns saker att förbättra inom branschen
generellt sett. Speciellt gällande att byggaktörer bör möta slutkund. Han jämför
byggbranschens situation med ifall bilbranschen inte hade anpassat sig efter
konsumentgruppers preferenser.
Ramel (2007) frågar sig vad orsaken till den arkitektoniska likformigheten som finns
inom nybebyggelse idag är. Arkitekt Ola Andersson pekar på stadsbyggnadskontoren,
som enligt honom ofta ger arkitekter yttrandefö rbud: ”Dä r avgö rs den goda smaken och
hur ett hus ska se ut.”. Mats Pemer, dåvarande stadsplaneringschef i Stockholm, pekar
på arkitekterna: ”Vi ä r inga stilpoliser. Den likformighet vi ser tror jag beror på en
ä ngslighet bland må nga arkitekter. Få r man nej av oss, kan det bero på att projekten inte
varit så bra. Men frå n kontorets sida finns en positiv instä llning till ovanliga projekt.”.
Andra pekar på att marknaden domineras av för få enstaka byggbolag med stort
inflytande och för lite omsorg och variation i sitt byggande. Fredrik Isaksson på
branschorganisationen Sveriges Byggindustrier pekar på allmänheten: ”Stilidealen
skiftar och mycket styrs av den må lgrupp man vä nder sig till. Att mycket byggs i
modernistisk anda tror jag beror på att det ä r hus som uppskattas av de boende.”.
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Samtidigt som det finns en utbredd negativ uppfattning om småstadsprojektet Jakriborg
inom en del av arkitektkåren, används bilden av småstaden ofta som målbild i
kommunala strategier; Sternudd gjorde denna undersökning om olika kommuners
presentationer i sin avhandling (Sundbybergs översiktsplan, 2001; Framtidens
Upplands Väsby, 2005; Eksjö kommun, 2007; Norrtälje kommun, 2007; Piteå kommun,
2007; Sölvesborgs kommun, 2007; Nynäshamn, 2007, i Sternudd, 2007).
Bilden av småstaden används även i marknadsföringen av nya bostadsprojekt av
byggföretag och arkitektfirmor, men realiseras sällan i verkligheten. Konceptet för en
småstad kan innefatta många faktorer varav några av dem är: finmaskigt gatunät,
individuellt utformade hus med traditionellt formspråk, småskalig bebyggelse samt
funktionsblandning av bostäder, handel och kontor (Sternudd, 2007). Den nya
småstadstrenden, med strävan efter den trivsamma och traditionella staden, står dock i
direkt motsättning till vad yrkesverksamma i branschen anser vara grunden för
arkitektyrket – förväntan på att nybebyggelse ska vara nyskapande.
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5 RESULTAT
5.1 Återkoppling till frågeställningarna
Frågeställning 1: Varför blev Jakriborg till och vad var den ursprungliga uppfattningen
om det blivande Jakriborg (hos allmänhet, Staffanstorps kommun, beställare och
arkitekter)?
Planer på nya hus drar ofta på sig konflikter. I detta fall har inga publicerade uttalanden
hittats om det planerade Jakriborg. De enda som tycks ha uttalat sig om det kommande
projektet är beställarna själva och målbilden har varit tydlig. Visionen: Berggrens ville
bygga en levande, funktionsblandad stad i gammaldags medeltida arkitektur, eftersom
det var detta som förde deras tankar tillbaka till barndomen och de strävade efter att
uppnå samma känsla, något som de inte hade fått återuppleva i vuxen ålder.
Detta för oss till ett annat incitament för projektet Jakriborg - icke-visionen: Det starka
ogillandet av monotona höghus, variationslösa villamattor och områden som enbart
innehåller bostäder.

Frågeställning 2: Vad är den nuvarande uppfattningen om det befintliga Jakriborg (hos
allmänhet, invånare i Jakriborg, Staffanstorps kommun, beställare och arkitekter)?
Sammanfattningsvis kan man se ett tydligt mönster i hur uppfattningen om Jakriborg
skiljer sig beroende på vem man frågar (och vad som skribenter och journalister väljer
att publicera). Både beställare, lekmän, invånare i Jakriborg och kommun tycks ha en
positiv uppfattning om Jakriborg och dess gestaltning och stadsplanering.
Den grupp som utmärker sig är arkitekterna. I denna grupp innefattas, som tidigare
förklarat; arkitekter, planerare, arkitekturkritiker, arkitekturteoretiker och andra
yrkesgrupper med inriktning mot arkitektur. Här hittar man många negativa uttalanden
om Jakriborg och då framförallt dess arkitektur, som i flera fall uppfattas som falsk och
bakåtsträvande.
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5.2 Analys
Slutsats nr 1 – Det existerar en konflikt mellan arkitekt & allmänhet
o Vem ska bestämma – sakkunskapen eller allmänheten?
o Viktigt att förstå hur området uppfattas hos människor som rör sig i Jakriborg
o Det finns inget egenvärde i att rita nyskapande om det resulterar i att byggnaden blir
oattraktiv
o Viktigt att rita estetiskt hållbart och lyssna av konsumentgruppens preferenser
o Jakriborg sägs inte spegla ett ”formspråk av vår tid” – känns falsk och inte autentiskt
o Tudelning i arkitektkåren gällande om man ska vara folklig eller nyskapande
Den största dramatiken gällande Jakriborgs arkitektur utspelas i konflikten mellan
sakkunskap och allmänhet – mellan den som skapar och den som upplever. Lekmän
uppskattar Jakriborgs småstadsarkitektur medan kritiken främst kommer från
yrkesverksamma med koppling till arkitektur och planering. Konflikter kan leda till
försämringar samtidigt som det kan höja kvaliteten på ett kommande eller pågående
byggprojekt. Waern (2015) ställer i sin bok Bygge & bråk frågan ”Hur ska vi göra för att
minska de dåliga konflikterna och förstärka de goda?”. Det är viktigt att ta in hur
områdets arkitektur uppfattas hos de människor som faktiskt lever där och hos
allmänheten generellt – det är ju trots allt brukarna man ritar och bygger för. Man kan
inte förneka alla de som väntar på att få en bostad i Jakriborg . Konflikter om arkitektur
skulle inte vara konflikter om det inte vore för att arkitektur är en kulturform som verkar
behöva många förklaringar för att förstås i sin fulla vidd. I detta resonemang tycks
Jakriborg vara komplext.
Waern (2015) skriver mycket om konflikter och förklarar att många offentliga konflikter
kan spåras tillbaka till frågan om vilka som egentligen ska bestämma – sakkunskapen
eller allmänheten. I interna konflikter ligger striden istället mellan arkitekt och beställare
– där den senare naturligtvis alltid har sista ordet. Frågan om skyldigheten att vara
folklig eller inte sägs ständigt komma upp i de interna debatterna. ”Arkitekturen är det
fält där konflikten mellan proffs och vanligt folk är allra starkast. Alla är ju expert på att
bo.” (Waern, 2015, s. 111). Arkitektur är, med Frank Lloyd Wrights ord, att förvandla tegel
till guld. Ska detta bli möjligt måste man lära sig god och bestående arkitektur samt lära
sig vilken typ av guld folk gillar.
Jakriborg provocerar. Att som arkitekt återanvända traditionell arkitektur uppfattas som
bakåtsträvande. Personligen tolkar jag det som att arkitekter ritar hus så som de har
blivit utbildade att skapa. Ändock skulle jag vilja se arkitekter låta sig bli inspirerade av
fler stilar och ta del av den enorma arkitekturskatt som historien tillhandahåller. Kritiker
anser Jakriborg vara förlamande mot den ’nyskapande arkitekturen’ och Jakriborg
hamnar därför i facket ’bakåtsträvande arkitektur’. Nyskapande arkitektur kommer alltid
innehålla element av historia, oavsett om det är från modernismens storhetstid eller
medeltidens. Paradoxalt nog råkar detta projekt i historiserande arkitektur vara just
nyskapande i Sverige, där merparten nybyggnation idag hämtar sin inspiration från
modernismens 60-talshus. Jag ser inget egenvärde i att rita nyskapande – det viktiga i
vårt samhällsbyggande är att man ritar estetiskt hållbart med strukturerad variation och
följer konsumentgruppens preferenser.
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Vad hos Jakriborg är det som provocerar? Den främsta anledningen som utmärker sig i
de studerade uttalandena är tidsfaktorn – att området Jakriborg inte sägs spegla ett
formspråk av vår tid och därför känns falskt och inte autentiskt. Trots den likformighet
som tycks råda är arkitektkåren splittrad – Jakriborgs småstadslika område med
traditionell, historiserande arkitektur ritades ju av arkitekter. Sternudd (2007) sätter
fingret på den tudelning som verkar finnas i branschen: ”Betraktare inom professionen
ger ibland uttryck för stark ambivalens – å ena sidan ser de nya områdena trevliga ut,
stadsrummen är välproportionerade och det verkar verkligen trivsamt, men å andra
sidan är det ju inte riktigt rätt att bygga såhär.”. Trots detta verkar entreprenörerna
Berggren ha lyckats: det är ett högt tryck på bostäderna och varje år besöker en stor
mängd turister Jakriborg.
Den negativa diskussion om Jakriborg som förs i fackpress späder på en redan skeptisk
inställning i branschen mot historiserande arkitektur, och bidrar inte till mångfald och
variation bland nybebyggelse. Projektet framställs både positivt och negativt i media –
men det mest intressanta är att det inte pratas mycket om andra byggprojekt där
formspråket knappt talar och likformigheten är påfallande.

Slutsats nr 2 – Jakriborg är ett motsvar på rådande ideal av det som byggs
o Beställarnas motiv för att bygga Jakriborg:
- en önskan om en stad med estetik och funktionsblandning som förr i tiden
- ogillandet av det monotona och avskalade
o Entreprenörer tar saken i egna händer, fyller ut luckan av människors orealiserade
bostadsdrömmar
o Människors rädsla för fula städer
o Efterfrågan på fler alternativ än modernistisk arkitektur:
- folklig arkitektur
- attraktiv arkitektur
- hållbar arkitektur

Jakriborg är inte ett problem, snarare ett motsvar på rådande ideal av det som byggs idag
i Sverige. Resultatet av att det existerar en klyfta mellan arkitekter och lekmän har i det
här fallet blivit att entreprenörer själva tar saken i egna händer. Beställarnas motiv för
att bygga Jakriborg var:
1. En önskan om en stad som hade de kvaliteter som småstäderna hade förr, deras
hjärtefrågor föreföll vara estetik och funktionsblandning
2. Skräcken för monotona, avskalade lamell- och höghus som byggts runtom i Sverige
Nyurbanism-rörelsen har fått dåligt rykte för att ha sina motiv i människors rädsla för
fula städer. Jakriborg har blivit anklagat för att vara extremt och inte samtida, och en av
Berggrens visioner för Jakriborg var ”motsatsvisionen”: beskrivningen av vad de ville att
Jakriborg inte skulle vara. Att vara rädd för att arkitektoniskt fula städer växer fram är
inget man ska behöva dölja, snarare tvärtom. Att ämnet lyfts är något vi bör ta tillvara på
och dessutom gräva djupare i för att kunna skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer.
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Utan tvekan visar Jakriborg att det finns en efterfrågan på annan estetik än vad som
erbjuds idag bland nybyggnationer. Det engagemang som kommit med det stadigt
växande Arkitekturupproret är ytterligare ett bevis på att det finns en efterfrågan på fler
typer av arkitektur, däribland historiserande arkitektur av olika slag – något jag starkt
tror kan vara en ’tidlös trend’. För att olika kommuner (mindre och större) ska kunna
locka till sig folk tror jag också att det är väsentligt att man skapar folklig, attraktiv och
hållbar arkitektur, av olika slag.

5.3 Felkällor
Jakriborg framställs olika beroende på vilken inställning skribenten i respektive text har.
Olika perspektiv ger såklart olika slutsatser. Det finns därmed en mängd olika tolkningar
av hur Jakriborg uppfattas. Referenserna har alltså olika ambition med sina texter –
något som bör finnas i åtanke hos läsaren. Journalister har därmed en betydelsefull
funktion för framställandet av Jakriborg. En artikel kan till exempel ha ett nyhetsvärde
och vara informativ, medan en annan inte innehåller några nyheter utan handlar om hur
experter inom området debatterar ämnet. Mångas åsikter lyfts fram i studien såsom
journalister, arkitekter, arkitektstudenter, stadsplanerare, fysiska planerare, beställare,
doktorer, professorer, ideella föreningar, kommunstyrelser och branschorganisationer.

5.4 Diskussion
Med tanke på att jag inte kunde finna mycket material om uppfattningen om det
blivande Jakriborg har jag inte kunnat jämföra om förväntningar på Jakriborg
överensstämde med resultatet. Gällande den andra frågeställningen har jag kommit
fram till liknande slutsatser om Jakriborg som Sternudd (2007) kom fram till gällande
skillnader i preferens mellan arkitekter och lekmän. Sammantaget har jag fått det
resultat om Jakriborg som jag väntade mig. Under arbetets gång har jag dock inte fått så
många svar som jag hoppats på och har förstått att ämnet är mer komplicerat än vad jag
trodde när jag började. Jag är övertygad om att det är viktigt att få veta mer om
människors arkitektoniska preferenser eftersom bostadsbyggandet är så viktigt för
samhället. Människors uppskattning av arkitektur är en komplicerad fråga. Olika studier
ger olika resultat och det är svårt att vetenskapligt undersöka vad människor föredrar,
men man kan i alla fall konstatera att det verkar finnas ett intresse för historiserande
arkitektur och att man inte kan utesluta denna grupp.
Man kan fråga sig vad det är som gör att Jakriborgs byggnader sticker ut så från
mängden. Är det att husen är utsmyckade av konstruktionsmässigt icke betydelsefulla
ornament? Är det att varje husfasad skiljer sig från grannens, att fasaderna är
färggranna, att husen har sadeltak och att fönstren har en traditionell proportion samt
är symmetriskt placerade? Jag tror ett av svaren är att man har valt att ha småstaden
som förebild samt en arkitektur med äldre, traditionella gestaltningsprinciper. AUs
(Arkitekturupproret, 2016 d) ord om ämnet:
Diskussion om “pastisch” och “av vår tid” intresserar inte de flesta. Självfallet står
inte tiden still och det vore väl tråkigt om det i all oändlighet bara skulle byggas i
äldre befintliga stilar. Men lösningen är inte modernism utan att utveckla nya stilar
utifrån den klassiska traditionen.
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Att hitta orsaken till likformigheten av det som byggs idag är inte enkelt. Det går inte att
skylla allt på arkitektkåren. Byggbranschens olika aktörer spelar in och även
arkitektprogrammets innehåll stöper studenterna i former som sedan påverkar
slutresultaten. Byggprojektens ekonomi har dessutom en stor betydelse. Den pressade
prisbilden i byggprojekt gör att många genar i kurvorna och för lite omsorg läggs då på
att skapa hög arkitektonisk kvalitet. Kvaliteter som är tidlösa, som har långt bäst-föredatum. Intressant är att det är de traditionella, gamla sekelskifteslägenheterna som
decennium efter decennium är de mest eftertraktade på bostadsmarknaden. Jag tror att
man kan man lära sig något av marknaden, och att det är värt att fundera ett varv extra
kring vilka kvaliteter människor värdesätter samt vilka gestaltningsprinciper dessa hus
är byggda efter.
Man kan fråga sig om det finns något egenvärde i att bygga nyskapande, och vad i det
nyskapande man vill åstadkomma? Paradoxalt nog råkar ett projekt i historiserande
arkitektur i Sverige vara just nyskapande, eftersom ny bebyggelse idag tycks vara
överrepresenterade med imitationer från modernismens tid: avskalade punkthus,
höghus och lamellhus i vitt, grått och svart, platta tak, innovativa fönsterproportioner
och låga detaljeringsgrader.
Jakriborgs arkitektur utmärks inte huvudsakligen av detaljrikedom utan även av ett
äldre formspråk, vissa proportioner och takformer, symmetri, kulörer och variation (likt
indelning av fasader på en storskalig byggnad). Så, vad är något när det är modernt alltså samtida? Nyskapande arkitektur kommer alltid innehålla element av historia. Jag
tror att arkitekturtrender går i cykler inom arkitektkåren, precis som musik och mode
gör. Jag tror däremot inte att estetiska preferenser hos allmänheten går i cykler på
samma sätt. För ett hållbart samhällsbyggande är det av stor betydelse att lyssna av
konsumentgruppen, brukarna, precis som i andra branscher.
Danderydsgatan beskrivs ofta som en av de vackraste gatorna i Stockholm. Vilka
kvaliteter har dessa hus jämfört med annan bebyggelse, som aldrig hamnar på vykorten?
Finns det någon anledning till att en stads bebyggelse med äldre arkitektur ofta är det
som lyfts fram i marknadsföringen av staden? Jag tror, återigen, att man kan lära sig av
marknaden och återanvända beprövade arkitektoniska element.
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Danderydsgatan - en av de mest fotade adresserna i Stockholm.

Skönhet och harmoni är något som enligt många anses vara subjektivt, samtidigt som
vissa anser att det faktiskt kan vara objektivt. Inom musiken har vi harmoniläran där
man direkt kan höra falska toner, inom matlagningen har vi recept för lyckade
smakkombinationer där man kan känna igen illasmakande mat, även dofter går att
kombinera på ett sätt som skapar harmoni. Kan det inte finnas ett recept för lyckade
material-, färg- och formkombinationer gällande det visuella och rumsliga? I en artikel
av Arkitekturupproret (2017) går man djupare och försöker reda ut problematiken kring
varför människor reagerar negativt på monoton repetition, om monotoni kan återfinnas
någonstans i naturen, vilken betydelse gyllene snittets proportioner har för
arkitektonisk harmoni, samt om det finns principer att följa för att skapa harmonisk
arkitektur (se Arkitekturupprorets ”Principer för harmoni”, 2017, för en introduktion
till ämnet).
Det finns många exempel utomlands där man bygger nytt i en äldre, historiserande
arkitektur och där detta ses som nyskapande sett till sin omgivning. En trend jag hoppas
kommer träda in även i Sverige, inte minst med tanke på det ökande intresset för
historiserande arkitektur som existerar. Av Jakriborg finns lärdomar att dra gällande
hur man kan värdera och tillåta olika typer av arkitektur. Liksom Ramel (2007) finner jag
många skä l att glä djas ö ver den bredbandsuppkopplade, moderna medeltidsstadsdelen.
Kalla den pastisch eller kuliss – som motpol till enformigheten i många andra samtida
bostadsområden ä r Jakriborg upplyftande.
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5.5 Vidare studier
Ett relevant fokus i uppsatsen är det gap som tycks finnas mellan arkitekter och lekmän
gällande arkitektoniska preferenser och värderingar. Det skulle därför behövas
omfattande vetenskapliga studier som undersöker just detta, där man försöker förstå
vilka kvaliteter människor uppfattar hos olika arkitekturstilar.
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