
Fint eller fult 
Trivsamt eller tråkigt 

Arkitektur och stadsstruktur 

Värden 
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Undersökning: Ett nytt hus ska byggas nära din bostad 

Vilket hus 
föredrar du? 
 
Över 1000 
svarande 
2009, UK  
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Undersökning: Ett nytt hus ska byggas nära din bostad 

Vilket hus 
föredrar du? 
 
77 % angav 
bild 2 eller 3 
 
 



Det går att säga vad som är vackert 
 
 



Det går att säga vad som är vackert 
 
 

För dom flesta och i grova drag 
Ett koncept som medger oändlig variation 

D v s det finns oändligt mycket att tycka olika om 
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77 - 23 
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• Tendensen bekräftas av många undersökningar, även svenska – 
Lena Steffner 
file:///C:/Users/Ulf%20Johannisson/Documents/Stadsbyggnad
/Arkitektur%20forskning%20human/Lena%20Steffner/110601
%20Movium%20L%20Steffner%20metod.htm , Catharina 
Sternudd  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-
avhandling-ifraagasaetter-arkitekters-smak-150065 

• Människor gillar inte stort, mörkt, kantigt, enformigt 
• Vad är det vi gillar i traditionell arkitektur?  
• Till stor del undermedvetna associationer till föda, sex och 

trygghet.  
• Tänk färger, former, material i ett landskap som signalerar detta 

– det tycker vi är vackert 
• Enformighet signalerar knapphet. Variation innebär mindre risk 

för det.  
• Nästa bild visar … 
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Forskning arkitektur: Människor gillar varierade vackra former, 

naturfärger och -material. Dekoration signalerar omsorg.  
Smakfullt sammansatt till en harmonisk helhet i mänsklig skala 
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Samma arkitekturkoncept ”Vacker varierad arkitektur” 
ger nytt intryck –  här i helt nytt område  
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Forskning arkitektur: De allra flesta ogillar 
de stora avskalade lådhusen … 

 

Nytt på Lindhagensgatan, Kungsholmen 
ulf.jUlf.johannisson@telia.com 
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… och påbyggnader som 2012 i kv Loen Jakobsgatan 

Ulf.johannisson@telia.com 

Statens Fastighetsverk 
för Regeringskansliet 



Innerstadens värden gröps ur  
steg för steg, hus efter hus – här 60-70-tal 

Modernister vill synliggöra historien på varje gata 

Misch-masch tycker folk, 
som uppskattar områdens 
sammanhållna helhet. 
Professionen skyddar ofta 
helheten i funkisområden 
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”Ny bebyggelse ska utformas så att den blir 
tydligt urskiljbar i stadsbilden” 

Påbudet från 30-talets arkitektur-manifest lever kvar i 
arkitektutbildningen, branschen och stadshuset (andra sidor hos 
modernismen, goda som dåliga, under ett århundrade behandlas inte här) 

• Det öppnar för fler kontraster inne i stenstaden  
• Stenstadens ”sammanhållna helhet” suddas ut –  liksom kontrast mot 

andra områden. (Sammanhållen helhet/harmoni kan innehålla 
mycket variation) 

• Folk i allmänhet (som brukar och betalar allt i slutänden) uppskattar 
sammanhållen helhet (jmf klädsel) mer och kontraster mindre än 
arkitekter och annan expertis som beslutsfattare har kontakt med (i 
genomsnitt) 

 
Ta bort påbudet! Befria arkitekterna! 
• Och behåll och tillämpa vad Byggnadsordningen säger om 

stenstaden:  
• ”Sammanhållen helhet bibehålls … äldre husens proportioner, färg, 

fasad- och takutförande bevaras och återställs” 
 



 
Passa på när man bygger nytt: Huset 
bidrar till att bevara/återställa helhet 

  

<= Berlin  
Rådmansgatan/Upplandsgatan 



 
Utveckla gamla områden  

i harmoni med befintlig bebyggelse  
- inte bara bevara! 

 Prefab! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berlin 



Passa på vid renovering 
Diligentia återställde helhet Kungsgatan/Vasagatan 

Men Skönhetsrådet (!) sade nej till rödaktigt 



Moderna ljuvligheter: Stockholms innerstad 
Torgsgatan vid N Bantorget: Brunnberg&Forshed och, längst bort, Arken 
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Mer om arkitektur när man 
bygger hela områden 



En cykeltur 
i nytt område med toppläge vid vattnet 

• DN 110921: ”Dagens storskaliga nybyggen, 
framtidens miljonprogram”  

• I Hammarby sjöstad, 6-årigen till mamma: Nu 
är vi i Liljeholmskajen! 

• Stockholm de senaste 20 åren – allt ser i 
princip likadant ut. Klonade vita lådhus  

• I Stockholm byggs inte hus, det byggs 
områden. Precis som med miljonprogrammet.  

 



 
Liljeholmskajen eller H. Sjöstad? 

 

Mellanrum varken gata eller gård 



 
 

Liljeholmen eller H. Sjöstad? 
 
 

Service, kafé … ? 



Standardbalkonger, standardfärg, 
standard … 



 
Bästa strandläge utnyttjas så här 

 



Riktlinjer i stort 
”Muren” mot vinden 

hög och ljus  
 

Frihet i detalj 
”Vacker varierad 

arkitektur” ger liv 
Färg, material  

Form: Olika tak, 
indraget, burspråk 

Viss asymmetri 
 

Bo01 Ulf Johannisson 



 
2009 Bispebjerg Bakke strax utanför 

Köpenhamns centrum - Skulptör ritade  

 



Bispebjerg B: Hög kvalitet, normal kostnad 
Köpenhamns hantverksförening + NCC  
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Arkitektur - Val 

Avskalat – Varierat 

• Slätt – Varierade former på tak och fasad 

• Slätt - Dekoration 

Linjer, vinklar 

• Rakt, rätvinkligt – Även andra vinklar och runt 

Hårt – mjukt, naturnära 

• Gråskala/glas – Jordfärger 

• Betong/glas/metall – Naturmaterial 

Harmoni - Kontrast 

• Sammanhållet i område/stadsrum – Splittrat 



Stadsstruktur 

Gamla och nya områden 



 
Forskning, struktur/urbanitet: Folk gillar som regel 

blandning av funktioner (ABC…) => nära till allt i livfull stad 
Tillgång till gatan och avskildhet (t ex kvarter), grönska   
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Bo01 Ulf Johannisson 

Bo01 Västrahamnen Malmö: Helt/delvis kringbyggda gårdar 
ger privata rum - Allmänna rum längs kajer, gator … 
A, B, C blandat: Service utspridd. Arbetsplatser och bostäder blandade.    
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Nya områden  
Malmö Västra hamnen Bo01 
 

Riktlinjer i stort  
• Hög ”mur” mot vinden 
• Lågt och delvis kringbyggt i 

det inre (annan bild) 

 
Urbanitet 
• Mänsklig skala  
• Tillgång till gatan och 

avskildhet i det inre 
• Tillgång till havet 

 

Hur? Områdesplan  
• Riktlinjer i stort 
• Frihet i detaljer 
 



Bo01 ger rum för avskildhet 

 

Bo01 Ulf Johannisson 



Bo 01 V Hamnen, Malmö 

Stad för möten 

Bilar ja, helt på barns 
och gåendes villkor
                        

Strandliv: Inbjudande 
trappa och brygga i trä, 
nära till näringsställen i 
husen 
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Vad betyder stadsstruktur för dig? 

• A, B, C, trafik … blandade – var för sig 

• Som Vasastan – Skärholmen 

• Möjligheter att förändra? 


