
 
 

Bygga mer, bygga fint 

Program 
 
 

• Så vill folk ha det Forskning, exempel  
• Det går fint att bygga fint Arkitekt Ludmilla Larsson, 

Brunnberg & Forshed 
• Så byggs det i Stockholm Stadsbyggnadsgruppen visar 

exempel 
• Staten och marknaden Statens åtgärder. Frågor till 

staden.  
• Stadens idéer och åtgärder Niklas Svensson, biträdande 

stadsbyggnadsdirektör  
• Hur fånga upp berördas idéer och prioriteringar 

Arkitekt Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter  
• Avslutande diskussion Frågor till Niklas och arkitekterna 



Om du fick bestämma 

Hur skulle man bygga då? 
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Vad är viktigast? 

• Kvantitet, kostnad: Att alla kan komma över en 
bostad till rimlig kostnad 

• Kvalitet: Att det byggs trivsamt och vackert 

• Socialt: Att minska segregationen  

• Vi börjar med kvalitet 
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Kvalitet: Livfullt, blandat myller 
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Kvalitet 
Hur kan byggandet ge glädje i en stad? 

1. Livfull stad, nära till allt i blandad stad, 
mänsklig skala: Ett myller av människor och 
utbud.          
Stor enighet – Men action? 

2. Vacker varierad arkitektur            
Men, det går ju inte att säga vad som är 
vackert, vi tycker så olika. Eller? 
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Arkitektur: Ett nytt hus ska byggas nära din bostad 

Vilket hus 
föredrar du? 
 



77 - 23 
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• Brittisk undersökning 2009 - Över 1000 personer  

• Traditionell - samtida arkitektur 77-23 

• Många undersökningar, även svenska 

• Vad är det vi gillar i traditionell arkitektur? 

• Mycket forskning  

 



 
Forskning: Människor gillar Naturfärger och 

naturmaterial, varierade former, dekoration – 
Smakfullt sammansatt till en harmonisk helhet 
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”Naturfärger och – material …”  

Samma vida ram, andra detaljer => Annat helhetsintryck 
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Samma vida ram. Andra detaljer – annat uttryck 
Vid ram ger oändlig variation 
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Är det bara gammalt som gäller? 

• Nytt också 

• Men man får leta  
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”Naturfärger och -material, varierade former, dekoration, 
harmonisk helhet” - Samma vida ram – helt annat uttryck. 

Oändlig variation 

2000-tal 
Amsterdam 



Bispebjerg Bakke: Kvalitet, normal kostnad 
Köpenhamns hantverksförening + NCC  

Ulf.johannisson@telia.com 



Varför gillar vi vacker varierad arkitektur? 

• Psykologisk, neurologisk forskning och 
neuroestetisk analys 

• Naturfärger, naturmaterial 

• Sinnesintryck - känslor 

• Omsorg i detaljer – Någon har brytt sig om hur 
jag har det 

• mm 
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90 - 10? 
Traditionell – samtida funktionalistisk arkitektur 77 – 23 

 

Om man skulle välja mellan:  

1. Traditionell och samtida vackert varierad arkitektur   

2. Samtida funktionalistisk arkitektur 

 

Resultat 85-15? 90 – 10? Det går att säga vad som är vackert - 
för en stor majoritet, i stora drag – det vackert varierade  

• Inom den vida ramen finns miljoner varianter - som vi 
tycker olika om 

• och minoriteten är gynnad sedan många decennier 

Mmmm - 90% för lyssnande M ;) 
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2 familjer 

• Vackert varierad arkitektur 

• Funktionalistisk arkitektur 

• Kalla det arkitekturfamiljer eller huvudkoncept 

• Stilar finns det många inom dem 
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Men går det att bygga nytt  
vackert varierat? 

• Utländska exempel 

• Arkitekter med kompetens och vilja i Sverige? 

• Blir det inte dyrt? 

• Torbjörn Einarsson från Arken arkitekter 
visade oss exempel i höstas 

• Välkommen Ludmilla Larsson från      
Brunnberg & Forshed arkitekter! 
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