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Sammanfattning 
 
Titel: Myten om landmarks   
 
Författare:   Janna Harrbäck 

 Caroline Wehlin 
 
Handledare:  Lena Eskilsson 
 Ola Thufvesson 
 
Problem: Stadsplanerare har länge laborerat med teoretiskt hållbara utopier och 

efterlämnat en splittrad stadsbild och frågetecken inför dess framtida 
utveckling. Problematiken ligger i att stadens gestaltning har fått större 
utrymme än dess funktionssätt, vilket har resulterat i en samhällelig debatt.  
Nyskapade och iögonfallande landmärken är idag objekt som skall ges plats i 
stadsbilden, vilka förväntas stå som ambassadörer för stadens ekonomiska 
styrka och synlighet. Platsers vilja att synas överskyler ibland funderingarna 
över hur vi bygger och vilka effekter det får för människorna som bor och 
lever i stadens rumsliga miljö. Med bakgrund av detta kan en del förenklade 
sanningar och myter om landmärkets självklara del i staden identifieras. 
Uppsatsen avser därmed diskutera stadsplanerings- och platsmarknadsförings-
disciplinerna tvärdimensionellt med hjälp av landmärkets förenklade myter för 
att synliggöra disciplinernas samband och oskiljaktighet. 

 
Syfte:    Magisteruppsatsen syfte är att undersöka myterna om skapade landmärken.  

   
Metod:  Uppsatsens syfte har uppfyllts genom kvalitativ textanalys där texter 

systematiskt studerats och vars innehåll bidragit till ett förverkligande av 
landmärkesdebatten. Vi har även utifrån kvalitativa forskningsintervjuer 
erhållit relevant empiriskt material. Utifrån teori och insamlad empirin har 
problemet analyserats och slutsatser dragits, vilka utfallit i uppsatsens resultat. 

 
Resultat:  Vår undersökning förstärker komplexiteten gällande stadsbyggande på grund 

av att platsmarknadsföring idag tangerar ett flertal av dess beståndsdelar. 
Uppsatsen fastslår att förr formade staden platsens marknadsföring men idag är 
det snarare tvärtom. Platslösa byggnader vilka försämrar mikroklimatet i 
stadsmiljön är ett resultat av mentaliteten att bygga spektakulärt. 
Masstillverkning av symbolbyggnader har i många fall kommit att försumma 
invånarnas attraktiva stadsrum till förmån för politikernas självförverkligande. 
Användarna tvingas leva kvar med en ny fixerad byggnad oberoende av om 
byggnaden förstärker platsens identitet eller inte. Huruvida landmärkets 
existens är berättigad i ekonomiska termer beror helt på vilka betydenheter 
som värderas. Framtida platsmarknadsföring måste betona stadsutveckling och 
inneha förståelse för att många pusselbitar skall bilda en helhet.  

 
Nyckelord: Landmärke, flaggskepp, platsmarknadsföring, stadsbyggnadsplanering, plats-

utveckling, myt. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med ett urval av den samhälleliga debatt som berör nyskapade landmärken, 
vilken ligger till grund för uppsatsens initiativ. Uppsatsens problemformulering tar därefter 
form utifrån diskussionen om platsers synlighet och dess påverkan på stadsutveckling. 
Teoretiskt sett är dessa två discipliner, platsmarknadsföring och stadsplanering, uppdelade 
vilket gör begreppet landmärke komplext och intressant. Därpå följer syftet och uppkomsten 
av uppsatsens fyra myter förklaras varpå avgränsningar och disposition klargörs.   
 

1.1  Introduktion  
I Sverige förs idag en livlig debatt kring städers planering och utveckling. Ställningstagandet 

har länge varit polariserat, där ena sidan talar för den traditionella stadens renässans och den 

andra förespråkar framtidsstadens avtryck och ordning.1 Stadsplanerare har länge laborerat 

med teoretiskt hållbara utopier vilket efterlämnat en splittrad stadsbild och frågetecken inför 

dess fortsatta utveckling2. Främst i Stockholm har debatten intensifierats och 

finansborgarrådet Annika Billström anser att städer idag är alldeles för lagom. Hon tar ett 

tydligt ställningstagande för att bygga utmanande, då hon yttrar följande om Stockholms 

fortsatta utveckling; Om vi vill bli en världsstad måste vi våga ta språnget och skapa våra 

egna landmärken. De arkitektoniska avtrycken finns inte idag.3 Den hetsiga diskussionen har 

därefter sipprat ner till landets mindre städer och orter, där åsiktsutbytet är minst lika fientligt. 

Polariseringen blir än tydligare när bloggen Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse, i 

motsats uttrycker följande: 
 

Våra städer hamnar inte på ’världskartan’ för att vi bygger en förvriden glasstav till. Tvärt om 
riktas ofta intresset från utlandet mot just våra traditionella stadsbilder som förebilder för god 
stadsbyggnadskonst. Jodå, visst finns avtrycken där, instampade med maktfullkomliga stövlar i 
en värnlös stadskärna. När ska våra städer gå fria från klåfingriga politiker som ser stadsbilden 
som en lekyta för deras eget självförverkligande?4 

 

Vidare fortgår debatten på expertnivå, med arkitekten Gert Wingårds uttalande om att bygga 

fler höga hus och ”Manhattanifiera” svenska städer, där ord som symbolisk och mastodontlik 

                                                 
1 Smyth, Hedeley. (1994). Marketing the City. The role of flagship developments in urban regenerations. London: E & FN Spon.;  Söderlind, 
Jerker. (1998). Stadens Renässans: från samhälle till samhälle: om närhetsprincipen i stadsplaneringen. Kristianstad: Studieförbund, 
Näringsliv och Samhälle.; Sternudd, Catharina. (2007). Bilder av småstaden - Om estetisk värdering av stadstyp. Lund: Instutitionen för 
Arkitektur och byggmiljö. LTH.; jfr Jacobs, Jane. (2004). Den Amerikanska Storstadens Liv och Förfall. Riga: Bokförlaget Daidalos AB. 
Först utgiven 1961. 
2 Söderlind. (1998). 
3 Lutteman, Markus. (2007). Billström vill bygga skyskrapor. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2005-09-17. Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_457807.svd> Läst: 2009-03-26. 
4 Philip. (2005a). Billström och monumenten. Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse. Publicerad: 2005-10-13. Tillgänglig: 
<http://stadskultur.blogspot.com/search?updated-min.=2005-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2006-01-
01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-result=8> Läst: 2009-03-27. 
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tar fäste5. Han möts av den motsägande arkitekten Alexander Wolodarksi som betonar att det 

inte är tal om att fylla den nya stadsbebyggelsen med skyskrapor à la Manhattan6. Höga hus 

väcker känslor och genererar alltid debatt, yttrar tidningsskribenten Elisabet Andersson. Hon 

fortsätter uttrycka: att bygga högt är både kostsamt och komplicerat, och byggherrarna är 

inte alltid lika entusiastiska som politikerna.7 Stadsbyggnadsrådet Mikael Söderlund, i 

Stockholm, hävdar att det är ett enormt tryck efter höga byggnader nu, det är spännande8.  

Även Gail Fenske, arkitektforskare, är positiv och uttrycker; Världen är inne i en ny 

höghushysteri9. Hon menar att extrema byggnader signalerar framåtanda och modernism10. 

Vidare bloggas det, i kontrast, om betydelsen av att se till det långsiktigt hållbara, snarare än 

det provocerande som visserligen skapar finfina rubriker i (svenska) arkitekturtidsskrifter11. 

Claes Caldenby, professor i arkitekturteori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, 

höjer diskussionen med sitt uttalande; se upp med det endimensionella tänkandet. Arkitektur 

är mer än antalet meter på höjden […] en av de mest laddade stadsplanefrågorna just nu12. 

Som tydligt illustrerats risas och rosas ikonbyggnaderna i stadsbilden och dess popularitet och 

plats i staden är tudelad.    

1.2 Problemdiskussion 

Introduktionen uppmärksammar olika röster gällande städers senaste konstruerade inslag, 

iögonfallande landmärken*, vars storlek och volym uttryckligen eskalerar debatten. Flera 

teoretiker menar på att landmärken fungerar som orienteringspunkter i stadslandskapet, vilka 

kan vara av både skapad och naturlig karaktär. Storleksmässigt varierar landmärken i skala 

där även ett litet objekt kan guida stadens användare.13 Uppsatsen väljer dock att fokusera på 

skapade landmärken, vilka i dagens stadsbyggnadssammanhang ofta tenderar att växa i 

storlek. Dessa benämns även, framförallt inom platsmarknadsföringslitteraturen som 

                                                 
5 Luthander, Per. (2006). Stockholm kan få Sveriges högsta hus. Dagens Nyheter. Publicerad: 2006-05-18. Tillgänglig: 
<http://www.dn.se/sthlm/stock holm-kan-fa-sveriges-hogsta-hus-1.563011> Läst: 2009-03-26. 
6 Andersson, Elisabet. (2007b). Stockholm skall få eget Manhattan. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2007-08-26. Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/stockholm /nyheter/artikel_256537.svd> Läst: 2009-03-26. 
7 Andersson, Elisabet. (2009). Höga hus hotar riksintresset. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2009-03-26. Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2648299.svd> Läst: 2009-03-26. 
8 Sundström, Anders. (2007). Nu är det okey att bygga högt igen. Dagens Nyheter. Publicerad: 2007-02-18. Tillgänglig: 
<http://www.dn.se/sthlm/nu-ar-det-okej-att-bygga-hogt-igen-1.450210> Läst: 2009-03-26. 
9 Hadenius, Patrik. (2005). Ny våg av höga hus. Forskning och Framgång.  Nr. 1. Tillgänglig: <http://fof.se/skrivUtArtikel.lasso?id=05144> 
Läst: 2009-03-26. 
10 ibid.  
11 Philip. (2009). Fantastiska St. Eriks. Stadskultur – för klassisk urban design. Publicerad: 2009-03-19. Tillgänglig: 
<http://stadskultur.blogspot.com/2009/03/FANTASTISKA-ST-ERIKS.html>  Läst: 2009-03-27.  
12 Fahle, Jorun. (2006). Höga hus – en utmaning för arkitekter och ingenjörer. Chalmers Nyheter. Publicerad: 2006-11 24. Tillgänglig: 
<http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=8242> Läst: 2009-03-26. 
* Begreppet kommer ursprungligen från engelska ordet landmark, men används vidare i uppsatsen i svensk översättning då det underlättar 
för läsaren och ger bättre flyt i texten. 
13 Lynch, Kevin. (1968). The image of the city. USA: The Massachusetts Institute of Technology.; Jacobs. (2004). 



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 5 

 

flaggskeppsprojekt*, vilket visar på begreppets komplexitet. Uppsatsen väljer att innefatta 

flaggskepp i begreppet landmärke, men vidare kommer båda begreppen att förekomma i 

respektive teoretiska disciplin.        
 

Stadsbildning har genom åren följt en ojämn tillväxttakt, där faktorer som politik, krig samt 

förändringar inom näringslivet, jordbruk, industri och handel starkt har påverkat formatet. 

Historien har format platsers utseende och karaktär både med hjälp av historien i sig samt 

byggnadsmaterial, traditioner och arkitektur.14  För maximal täthet, funktionsblandning och 

stadsmässig vitalitet har den traditionella staden förespråkats i teorin15. Den traditionella 

staden tillät endast betydelsefulla byggnader såsom kyrkor och stadshus att överstiga den låga 

stenstadsbebyggelsen, vars tinnar och torn symboliserade auktoritet och stadsidentitet16. I 

dagsläget menar vissa forskare att dessa historiska landmärken försummas till förmån för 

städers vilja att skapa nya, vars syften följer en modernare taktik17. Kvaliteten på den moderna 

urbana utvecklingen ifrågasätts dock då beslutfattarna anklagas för att bygga i egensyfte 

snarare än för användarnas behov18. För att denna moderna taktik skall stå sig hållbar i 

framtiden och anpasslig i stadsmiljön krävs en förståelse för stadens ordförråd och grammatik. 

Att bygga stad och nya stadselement handlar inte endast om dess utseendemässiga gestalt utan 

även om en förståelse för dess funktionssätt.19 
 

I dagens samhälle har platser fått ytterligare en ny innebörd20. Det är inte endast essentiellt att 

bygga stad för att tillfredställa stadens invånare och näringsliv, utan idag skall städer även 

intressera sig för hur de upplevs utifrån21. En plats betraktas alltmer som en produkt, vars 

budskap skall marknadsföras och kommuniceras22. Svårigheten växer dock på grund av 

platsers komplexitet, där dess heterogena innehåll skall förenas i en tydlig identitet23. Det 

                                                 
* Begreppet kommer ursprungligen från engelska ordet flagship development, men används vidare i uppsatsen i svensk översättning då det 
underlättar för läsaren och ger bättre flyt i texten. 
14 Book. (2001). ”Samhälleliga drivkrafter”. i: Book, Karin & Esklisson, Lena. (red.). Stadens struktur  varför och hur? Sid. 129-158. Lund: 
KFS, Instutitionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.; Thufvesson, Ola. (2009). Platsutveckling. Helsingborgs Stad. Helsingborg: 
Närings- och marknadsavdelningen. 
15 se: Söderlind. (1998).; Jacobs. (2004).;  Ahlén, Sofie. Harrbäck, Janna.  & Wehlin, Caroline. (2008). Att göra stad av förort. 
Kandidatuppsats. Lunds Universitet. Service management instutitionen. 
16 Björk, Cecilia. & Reppen, Laila. (2000). Så byggdes staden. Västervik: AB Svensk Byggtjänst.; Thufvesson. (2009). 
17 Söderlind. (1998).; Björk & Reppen. (2000). 
18 Lynch, Kevin. (1981). A theory of good city form. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.; Sternudd. (2007). 
19 Söderlind. (1998). 
20 Ek, Richard. & Hultman, Johan. (red.). (2007). Plats som produkt: kommersialisering och paketering. Lund: Studentlitteratur. 
21 Kotler, Philip. Haider, Donald. & Rein, Irving. (1993). Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and 
nations. New York: Free Press.; Smyth. (1994).; Kotler, Philip. Asplund, Christer. Rein, Irving. & Haider, Donald. (1999). Marketing places 
Europe: how to attract investments, industries, residents and visitors to cities, regions and nations in Europe. London: Financial Time 
Management. 
22 Ek  & Hultman. (red.). (2007). 
23 Von Friedrichs Grängsjö, Yvonne. (2003). Destination networkingCo-opetition in peripheral surroundings: Co-opetition in peripheral 
surroundings. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 33, nr. 5. Sid. 427-448. 
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strategiska behovet att synas har tagit sig allt större uttryck i stadens planering, estetiska form 

och utveckling24. Behovet av att omtala sitt ekonomiska välstånd, framåtanda och stadsprofil 

förstärker stadens urbana agenda25. Världens alla städer konkurrerar idag intensivt om att 

uttrycka sin unicitet och attraktivitet för att placera sitt namn på den globala kartan26. I 

samband med stadsutvecklingsprojekt blir lösningen ofta ett högt spektakulärt och 

arkitektoniskt landmärke som får agera ambassadör för denna synlighet27.  
 

Platsers vilja att synas överskyler ibland funderingarna om hur vi bygger och vilka effekter de 

får för människorna som bor och lever i stadens rumsliga miljö. I likhet med Jana Temelová, 

forskare i regional och politisk geografi, ser vi därför ett behov av att diskutera och analysera 

dessa discipliner tvärdimensionellt då detta resonemang i dagsläget inte existerar28. 

Uppsatsens bidrag blir därför att genom teori och empiri belysa trenden av nyskapade 

landmärken som platsmarknadsföringsobjekt i samklang med dess giltighet och självklara 

beståndsdel i staden. Med bakgrund av den samhälleliga debatt som uppsatsen 

uppmärksammat identifieras fyra myter gällande höga och voluminösa landmärken. 

Anledningen till att uppsatsförfattarna väljer att diskutera detta fenomen med hjälp av myter 

baseras på mytens förenklade form. Myter generaliserar komplexitet till en enkel sanning och 

formas av samhällelig involvering med anledning av dess emotionella laddning. Med andra 

ord syftar en myt inte bara till att förklara något utan även till att skapa engagemang29 och på 

grund av dess förenklade sanningar är det intressant att undersöka dess existens. 

1.3 Syfte 
Magisteruppsatsen syfte är att undersöka myterna om skapade landmärken. De utvalda 

myternas uppkomst och förenklade form kommer att förklaras närmare och för att besvara 

syftet har myterna om landmärken brutits ner till följande fyra frågeställningar; 
 

Myten om landmärkets symboliska betydelse har tagit form utifrån landmärkets frekventa 

användning inom teorin för att stärka en plats, skapa en synlighet och ingjuta stolthet hos 
                                                 
24 Smyth. (1994). 
25 Abu-Ghazalah, Samer. (2007). Skyscrapers as an instrument for economic development: the case of Amman. Development. Vol. 11, nr. 1. 
Sid. 81-88. 
26 Ward, Stephen. (1998). Selling places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities, 1850-2000. London: E&FN Spon.; Kotler et al. 
(1999).; Hall, Tim. (2001). Urban Geografy. London: Routledge. 
27 Smyth. (1994).; Ward. (1998).; Kotler et al. (1999).; jfr. Book, Karin och Eskilsson, Lena. (1999). Centrum – Utarmning eller renässans. 
Stockholm: KFB Kommunikationsforskningsberedningen.; Eskilsson. (2001). “Decentralisering eller centralisering? Centrums utmaning”. i: 
Book & Eskilsson. (red.). Sid. 105-119.;  Hall. (2001).;  Ek, Richard. (2007). ”Malmö och America’s Cup – Det koloniala evenemanget”.  i: 
Ek & Hultman (red.). sid. 95-110.; Thufvesson. (2009). 
28 Temelová, Jana. (2007). Flagship developments and the physical upgrading of the post-socialist inner city: the golden angel project in 
Prague, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. Vol. 89, nr. 2. Sid. 169-181. 
29 Thurén, Torsten. (1995). Tanken, språket och verkligheten. En bok om vår verklighetsbild och hur den byggs upp. Stockholm: Liber AB.  
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invånarna. Med bakgrund av detta blir frågan; Vilken symbolisk betydelse har landmärket för 

en plats och invånarnas stolthet? 
 

Myten om landmärkets ekonomiska värde utgår ifrån landmärket som lovande objekt för 

fortsatt investering och ekonomisk uppsving för platsen. Med bakgrund av detta blir frågan; 

På vilket sätt generar landmärket ekonomiskt värde för en plats? 
 

Myten om landmärkets estetik baseras på det nyskapade landmärkets storskaliga arkitektur 

vilken skall förstärka platsens unicitet och politiska maktuttryck. Med bakgrund av detta blir 

frågan; Hur influeras landmärkets estetiska utformning? 
 

Myten om landmärket som en del av staden byggs på dess självklara element i 

stadsrummet vars placering och samspel med stadsmiljön tonas ner i förhållande till dess 

existens. Med bakgrund av detta blir frågan: Hur fungerar landmärket som en del av staden? 

1.4 Avgränsningar 
 

Diskussionen kring platsmarknadsföring har avgränsats till att endast innefatta attraktioner för 

att marknadsföra och attrahera människor till en plats. Självklart är vi medvetna om andra 

verktyg som utnyttjas inom platsmarknadsföringen för samma syften såsom; natur, historia, 

kända personer, marknadsplatser, nöje, shopping, event etcetera. Dock avgränsar vårt 

forskningsområde oss till att endast belysa flaggskepp och dess betydelse för staden.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen initieras med en debatterande text som introducerar läsaren i den samhälleliga 

debatten. Detta inleder den problematiserade delen vilken även innehåller syfte, avgränsning 

samt disposition. Därpå skildras ett metodologiskt avsnitt som behandlar uppsatsens 

metodverktyg. Därefter avhandlas den teoretiska samt empiriska diskussionen i fyra kapitel. 

Varje myt behandlas separat i sin helhet, där tidigare forskning följs av den empiriska 

analysen, insorterat under respektive rubrik. Alla fyra kapitel presenteras enligt samma 

konstruktion, med motivering att läsaren på så sätt får ett bättre flyt och större förståelse av 

varje myt. Slutligen summeras allt i en avslutande slutsatsdiskussion vilken följs av 

källförteckning och bilagor.   
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2 Metod 
Detta kapitel behandlar uppsatsens två metodverktyg; textanalys och intervju. Respektive 
redskap inleds med en motivering av metodval, för att därefter presentera insamling och 
bearbetning av empirisk data för att uppfylla uppsatsens syfte. Metodproblem diskuteras 
utifrån relevanta begrepp som validitet och reliabilitet.  
 

2.1 Valet av textanalys 
Genom kvalitativ textanalys, i syfte att undersöka den diskurs som finns gällande nyskapade 

landmärken och dess marknadsföring, önskade vi bilda en uppfattning om fenomenet och 

fånga den samhälleliga debatt som pågår. Då uppsatsen behandlar myter som finns berörande 

landmärken och dess påverkan på platser ansågs textanalys vara en nödvändighet för att få en 

helhetsbild av diskursen samt undvika att omvandla våra eventuella fördomar till 

allmängiltiga meningar.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Texters egenskaper kan analyseras för att systematiskt se hur dess innehåll bidrar till ett 

förverkligande av diskurser30. Kommunikationsprofessor Sara Mills påpekar att genom text 

och bild kategoriseras händelser och sanningar skapas, vilket kan påverka och förändra hur vi 

uppfattar världen omkring oss. Perspektivet och sättet att berätta en text kan ofta vara den 

avgörande faktorn för hur en text uppfattas och tolkas31. Vi har försökt anamma Mills teori 

och skapa oss en medvetenhet kring de relevanta diskurserna. Detta medverkar till att vi under 

textanalysens process kunde vara mer kritiska till dessa och begrundar; hur vi vet vad vi vet, 

var informationen är hämtad, hur och varför den har producerats, för vems intresse, och kunde 

utreda sanningarna som annars lätt tas för givna32. Vi har vidare innehaft en hermeneutisk 

ansats, det vill säga att vi har haft ett ”mjukt” perspektiv och tolkat texterna utan att fastslå 

någon objektiv tolkning. Vi har försökt att både begripa texterna, i form av en intellektuell 

process, samt att förstå texterna, en inkännande process. Drömmen om att det exakt språket, 

vilket är så tydligt så att alla människor, oberoende av personlighet, nationalitet, kultur, 

politiska åsikter och annat som skiljer människor åt, är så tydligt och klart att det inte kan 

missuppfattas, existerar tyvärr inte i realiteten.33  

 

                                                 
30 Winther-Jörgensen, Marianne. & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 
31 Thurén. (1995). 
32 Mills, Sara. (2003). Michel Foucault. London: Routledge. 
33 Thurén. (1995).   
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Metodförfattaren Rolf Ejvegård diskuterar att det insamlade materialets grundval måste vara i 

relevant samförstånd för syfte och frågeställningar34. Vi ville dock inte begränsa diskursen till 

att endast behandla det vi i förväg antog, utan ville få en så heltäckande bild som möjligt och 

började därför, under uppsatsens första vecka, med att öppet söka information i ämnet, se 

Bilaga 2. Utifrån detta tillvägagångssätt anser vi att vi tagit del av rikstäckande källor och har 

en bra bredd i vår empiri. Vi genomsökte internetmarknaden med olika sökord, olika 

kombinationer, och olika sidor som länkade vidare till åsikter relevanta för ämnet med 

omnejd, se Bilaga 1. Därefter ansåg vi oss mer införstådda med ämnets bredd och smalnade 

sedan, i tidigt skede, av vår sökning efter speciella kriterier35.   

2.3 Vad finns med och vilka valde vi 
De texter vi valde att fokusera på, analyserades utifrån idéforskningens första inriktning där 

förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller på något sakområde studeras36. Genom att 

läsa och analysera texter från tidningar, hemsidor, bloggar etcetera var målet att utifrån en 

kvalitativ textanalys erhålla relevant information för att se vad som låg bakom de myter 

uppsatsen ämnar behandla37. Textanalysen genomfördes först individuellt, för att utvinna ett 

brett analytiskt seende, för att sedan diskuteras och analyseras tillsammans för att få en så 

mångfacetterad bild av ämnet som möjligt samt minska subjektiviteten.38 Då materialet i 

slutändan analyserats av två personer anser vi inte att dubbelkodning behövs. Viktiga ord, 

uttryck och åsikter har utvärderats tillsammans, vilket garanterar att materialet har bedömts 

grundligt och att samma slutsatser kan dras oavsett individ. Detta medför vidare att andra 

forskare kan dra liknande slutsatser av den behandlade empirin.39  

 

Vi genomförde textanalysen innan vi genomförde våra intervjuer för att inte påverkas av den 

bild intervjupersonerna målar upp av fenomenet. Vidare satte vi textanalysen i förhållande till 

det empiriska material som intervjuerna framkallade vilket bidrog till att vi fick ytterligare 

kritiskt förhållningssätt till texterna när de kom i kontakt med andra åsikter rörande ämnet. 

Textanalys är ett flexibelt verktyg då det varken är beroende av tillstånd eller tillgänglighet 

                                                 
34 Ejvegård, Rolf. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  
35 Boréus & Bergström. (2005). ”Innehållsanalys”. i Boréus, Kristina. & Bergström, Göran. (red.) Textens mening och makt - Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. Sid. 43-88. 
36 Bergström & Boréus. (2005). ”Idé- och ideologianalys”. i: Boréus. & Bergström. (red.). Sid. 149-180. 
37 Boréus & Bergström. (2005). ”Innehållsanalys”. i: Boréus. & Bergström. (red.). Sid. 43-88. 
38 Bergström & Boréus. (2005). ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”. i: Boréus. & Bergström. (red.).  Sid. 9-42. 
39 Boréus & Bergström. (2005). ”Innehållsanalys”. i: Boréus. & Bergström. (red.). Sid. 43-88. 
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och läsare av uppsatsen kan på ett enkelt sätt skapa sig en uppfattning om hur stort och 

omdiskuterat ämnet är.40  

2.4 Viktiga begrepp för en övertygande uppsats  
Syftet med textanalysen var att erhålla uppfattningar om ämnet som cirkulerade i samhället, 

vilka vidare analyseras i syfte att bekräfta eller motbevisa myter gällande landmärken. Vid 

textanalyseringen brottades vi obestridligt med att ord är flertydliga, vaga och laddade med 

värderingar41. Under analysen av texterna värderades materialet och trovärdigheten 

bedömdes. Detta gjordes utifrån metodförfattare Torsten Thuréns fyra kriterier; Äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet42. Utifrån dessa har vi studerat varje citerad och 

använd text för att garantera uppsatsens trovärdighet. Vid varje text har vi granskat 

författaren, om denna sedan tidigare inte är känd, för att säkerhetsställa källans äkthet. Genom 

att endast använda oss av nyligen publicerade eller nyss uppdaterade källor säkrar vi ett kort 

tidssamband och mer relevant data. Allt vårt material kommer från primära källorna vilket 

tillgodoser kravet på källans oberoende. Med hänsyn till tendensfriheten har vi sökt källor 

med olika perspektiv och skilda intressen i ämnet, vilket resulterat i en så korrekt bild som 

möjligt av problemområdet.  

 

Vi har medvetet under hela empiriinsamlingsprocessen noga värderat innehållet i texterna och 

undersökt omfånget utan att påverkas av vår tidigare kunskap och erfarenhet inom ämnet. 

Utöver detta har vi även lagt tyngd på att beakta texter som inte ligger i linje med de myter 

uppsatsens ämnar diskutera utan rent av ifrågasätter dessa eller opponerar sig mot dem. Detta 

för att undvika risken att bli partiska i materialvalet. Mängden insamlat material med 

differentierade källor och vinklingar, samt analys av meningsinnehållet, resulterar i en hög 

validitet för uppsatsens empiri.43    

2.5 Valet av intervju 
Vi använde oss av kvalitativa forskningsintervjuer i syfte att utifrån relevant empiriskt 

material skapa oss en uppfattning om de myter vi har valt att undersöka. Detta metodval ansåg 

vi var av central betydelse för att urskilja hur olika instanser såg på ämnet och vilket sedan 

skapar en tyngd i den empiriska delen.      
                                                 
40 Bergström & Boréus. (2005). ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”. i: Boréus. & Bergström. (red.). Sid. 9-42. 
41 Thurén. (1995). 
42 Thurén, Torsten. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber AB. 
43 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: 
Studentlitteratur.  
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2.6 Sju stadier mot uttömmande intervjusvar 
En professionell forskningsintervju utgörs av sju utvecklingsstadier, menar metodförfattare 

Steinar Kvale. Dessa inbegriper tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 

samt rapportering.44 Dessa använde vi oss av genom hela vår intervjuprocess, då Kvale 

hävdar att de skapar högre intervjukvalitet. Vi använde oss av intervjuguider, då detta verktyg 

gav oss tydliga ramar, vilket underlättade processen45, vilka påträffas i Bilaga 3-6, för en 

lättare överblick och strukturering av intervjufrågorna. Genom att använda oss av en kvalitativ 

intervjumetod fanns möjlighet till stor mångsidighet och öppenhet i svaren, då inga 

formulerade uttalanden fanns tillgängliga innan.46 Vi försökte inspirera till en samtalsgrundad 

intervjuform, vilket vi gjorde genom att använda oss av en semistrukturerad modell. Detta för 

att främja respondentens lugn och motverka nervositet som annars lätt uppkommer under 

intervjuer. Utifrån detta anser vi att den erhållna empirin är av högre värde och att detta är en 

fördel för vår uppsats. En noggrann planering har förekommit under hela arbetsprocessen, där 

vi tänkt över vad vi vill, vilket kunskap vi önskar erhålla samt uppsatsens syfte.     

2.7 Kvalitativa röster 
För att få ut betydelsefull och relevant information, i linje med uppsatsens syfte, valde vi ut ett 

antal personer där alla på något sätt arbetade med och kom i kontakt med uppsatsens 

behandlade myter. Dessa personer arbetar alla idag för Helsingborg Stad men har tidigare 

varit verksamma på andra platser i Sverige och har därför en bred generell kunskap, vilket vi 

anser därför kan representera majoritetens åsikter från respektive fält. Alldeles efter kursstart 

kontaktade vi de eftersökta personerna, och erhöll sedan genom dem namn på ytterligare 

personer relevanta att intervjua för vårt syfte. Efter telefonsamtal och deras samtycke till 

intervju skickade vi uppsatsens syfte och intervjufrågor till dem. Det gjorde vi i intention att 

få mer grundliga och detaljerade svar, då personerna får möjlighet att tänka igenom frågorna 

och mer specifikt sätta sig in i ämnet.   

 

Fältarbetet förlades i huvudsak till uppsatsens femte vecka, då vi ansåg att det var nödvändigt 

att teorin skulle hinna mogna något innan vi kunde formulera relevanta frågor. Veckan 

inleddes med en intervju på tisdagen med Marianne Dock*, planarkitekt och utvecklare på 

                                                 
44  Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
45  Krag Jacobsen, Jan. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
46  ibid. 
* För att underlätta för läsaren kommer vi att benämna Marianne Dock vid förnamnets initial och efternamn, M.Dock. för att inte förväxla 
det med ordet dock.   
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Helsingborg Stad. Där erhölls både planritningar, bilder och dokument vilka berörde 

uppsatsens ämne. Därefter följde en intervju på onsdag förmiddag med Mia Ljungskär, 

stadsantikvarie för Helsingborg Stad, samt en intervju på fredag förmiddag med Magdalena 

Kuchcinska, informatör på H+. Alla tre intervjuer varade i cirka 60 minuter, varav 

Kuchicnskas intervju även inrymde ett kort besök på H+ utställning på SHIP, där modeller 

och planer för Helsingborgs planerade stadsförnyelseprojekt i södra hamnen kunde skådas. 

Vidare kontaktades Sofia Öremark, strategisk chef på Helsingborg Stad, och en intervju 

genomfördes på torsdagen under uppsatsens sjunde vecka. Även denna intervju varade i cirka 

60 minuter. Under alla intervjuer användes den utformade intervjuguiden, vilken följde en 

halvstrukturerad form, se Bilaga 3-6. Följdfrågor och omformulering förekom vid ett flertal 

tillfällen under intervjuerna för förtydligande eller utvecklande av någon intressant 

kommentar. Samtliga intervjuer dokumenterades genom bandinspelning för att öka deras 

validitet, samt att även fungera som assisterande hand vid bearbetning av materialet.47 

2.8 Viktiga begrepp för en övertygande uppsats  
Syftet med att genomföra intervjuer var att utröna respondenternas syn på 

platsmarknadsföring och stadsplanering, vilka sedan analyseras i avsikt att bekräfta eller 

opponera sig mot uppsatsens behandlade myter. Utskriften av intervjuerna speglar främst de 

svar av hög relevans för vårt syfte, vilka återges i exakt form. Mindre vikt har lagts vid 

uttalanden som hamnar något utanför uppsatsens område, vilka återges mindre precist.48 

Intervjumaterialet har analyserats delvis med hjälp av ad-hoc metoden, då vi valde att till en 

början läsa igenom allt insamlat material för ett få en helhetsbild av intervjuerna. Därefter 

valde vi att fördjupa oss i relevanta uttalanden och stycken, för ytterligare tolkning och 

analysering. Vårt tillvägagångssätt möjliggjorde eftersinnade kopplingar mellan teori och 

empiri, vilket medförde att de utförda intervjuerna har varit av hög betydelse och genererat 

önskat värde för uppsatsen.  

 

Näst sista stadiet i Kvales sju intervjusteg är verifiering. Detta inbegriper validitet och 

reliabilitet, vilka båda är begrepp som kontinuerligt behandlats i uppsatsen i syfte att kunna 

generalisera uppsatsens resultat.49 I en intervjuprocess är validitet ett tecken för hur väl 

                                                 
47  Kvale. (1997). 
48  ibid. 
49  Trost, Jan. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  
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undersökningen mäter det den syftar till att mäta50, samt för vilken situation och för vilken 

befolkning resultaten är aktuella51. Intervjuns tillförlitlighet, det vill säga reliabiliteten, vittnar 

om vilken grad av pålitlighet uttalandena har. Reliabiliteten påverkas lätt av hur frågorna 

ställs till respondenten, menar Kvale, vilket vi har tänkt på genom att undvika ledande frågor 

som för intervjun framåt i en utvald riktning. Även frågor som endast ger ja eller nej svar har 

undvikits för att på så sätt erhålla så kvalitativa svar som möjligt. 52 Vi anser att detta inte var 

något större problem för oss, då tidigare intervjuprocesser, från bland annat 

kandidatuppsatsen, har givit oss god erfarenhet av att bemästra och lyckas undvika detta.    

 

Utifrån Kvales sju stadier har vi på giltigt tillvägagångssätt kunnat erhålla viktiga 

ståndpunkter från olika perspektiv, vilka uppsatsens slutsatser sedan baserats på. Kvale 

nämner rapport som sista stadiet av intervjuforskningen, vilket vi utfört med hjälp av 

slutledningar från intervjuempirin förenat med textanalysens empiri och med presenterad 

teori. Detta kan skådas genom vår färdigställda rapport, vilken ni nu har i er hand.    

 

                                                 
50  Kvale. (1997).  
51  Trost.  (2001).  
52  Kvale. (1997). 
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3 Myten kring landmärkets symboliska betydelse 
Detta kapitel behandlar uppsatsens första myt om landmärkets symboliska betydelse. Mytens 
bidrag och dess förenklade form är hämtade ur landmärkets frekventa användning för att 
stärka en plats samt skapa synlighet och ingjuta stolthet hos invånarna. Kapitlet avser ge 
diskussionen en teoretisk grund och därpå följer relevant empiri insorterat under respektive 
rubrik.  
 

3.1 Att attrahera med symboler  
Under historiens gång har platser bemödat sig med att differentiera sig gentemot andra platser 

och därigenom visa sin individualistiska ställning rörande ekonomi, politik och sociala 

faktorer. Genom att forma en medvetenhet om en plats och därifrån konstruera en 

platsidentitet har kommuner strävat efter att skapa ett konkurrensmedel gentemot andra 

platser.53 En tydligare profilering av platser har basunerats ut och löften om en ny utveckling 

där platsen än mer hamnar i fokus har blivit synlig. Likväl hävdar ledande 

platsmarknadsförare såsom Stephen Ward och Kotler et al. att om den postindustriella staden 

ska se framgångens ljus behövs specifika attraktioner, vilka kan vara såväl naturliga, ärvda 

eller skapade, vilka ska symbolisera staden och fungera som marknadsföringsverktyg54. 

Attraktioners symbolvärde höjs som ett vinnande koncept och påstås vara en av de främsta 

faktorer som differentierar en plats från en annan och lockar invånare, besökare och företag.55 

Dock hävdar både Kotler et al. och Ola Thufvesson, forskare inom kulturgeografi och 

platsutveckling, att attraktioner vilka besitter detta symbolvärde kan vara allt från byggnader 

och skulpturer till levande marknadsplatser och intressant historia. Attraktioner behöver 

följaktligen inte vara likvärdigt med väldiga resurser investerade i spektakulära 

byggnadsprojekt.56 I attraktioners vida begreppsradie innefattas följaktligen allt som attraherar 

människor till en plats och dessa lockelser behöver därför en ständig och kontinuerlig översyn 

och uppgradering för att framhäva platsen på effektivast sätt och ge platsen dess speciella 

karaktär.57 

 

                                                 
53 Kavaratzis, Mihalis & Ashworth, G. J. (2005). City Branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? Tidschrift 
voor Economische en Sociale Geografie. Vol. 96, nr. 5. Sid. 506-514.  
54 Ward. (1998).; Kotler et al. (1999). 
55 Kotler et al. (1993). 
56 Kotler et al. (1999).; Thufvesson. (2009). 
57 Kotler et al. (1993).;  Middleton, Victor. (2001). Marketing in travel and tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.; Thufvesson, Ola. 
(2006). Fjärde Staden. Helsingborgs Stad: Närings- och marknadsavdelningen. 
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Under uppsatsens empiriska studie reflekterades det över det påtagliga faktum att platser 

måste inneha attraktioner för att differentiera sig och konkurrera med andra platser58. Både 

M.Dock och Öreberg menade att städer bör inneha något specifikt som kan identifieras utifrån 

ett foto eller en bild, vilket därefter sammankopplas med staden59. Attraktionskraften ökar 

tack vare innovativa nybyggda attraktioner60, vilka är de nya symbolbyggnaderna61. 

Ytterligare ett uttalande i Svenska Dagbladet belyser att för att skapa en platsidentitet och 

locka människor behövs anläggningar som utmanar, vilket finns representerat i de flesta 

världsstäder idag. Stadens behov av nya monumentala byggnader är inte mättat62. Dock 

hävdas motsatsen, att nyskapade attraktioner tar över på vissa platser i Sverige, av skribenten i 

Stadskulturbloggen och han uttrycker sarkastiskt om Billströms nybyggnationsplaner; en stor 

evenemangsarena, ett nytt stadsbibliotek, en ny konferensanläggning (?) är andra läckra 

rätter hon vill servera vår förment hungrande stadsbefolkning63. Han understryker vidare att 

naturliga och ärvda attraktioner även, om inte än mer, har ett symbolvärde och är viktiga i 

marknadsföringen av staden64. Symbolvärdet diskuteras även vidsträckt under samtliga 

intervjuer, där Turning Torso som en nyskapad attraktion i flera fall tar över samtalen65. Det 

byggs högt för att synas och profileringsbiten att man sticker upp och sticker ut lite grann66 

påtalar Ljungskär. Emellertid menar både Ljungskär och M.Dock att det inte behöver vara 

väldiga penningmängder inblandade i attraktionerna för att skapa symbolvärde, mindre 

konstverk och variation lyfts även fram som saker vilka tilltalar människor på en plats.67 

Likaså besiktning och uppgradering diskuteras och Kuchcinska menar att nya influenser 

behöver tas i anspråk och att provokativa idéer ständigt behövs för att vara med i tävlan och 

framhäva platsen68.  

                                                 
58 Nilsson, Jonas. (2007). Nya tag för lägre bostadshus vid Bergaliden. Helsingborgs Dagblad. Publicerad: 2007-10-21. Tillgänglig: 
<http://hd.se/helsingborg/2003/09/15/nya_tag_foer_laegre_sky skrapa/> Läst: 2009-03-26.; Billström, Annika & Hellström, Mats. (2005). 
Stockholm behöver utmana. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2005-10-14. Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_466777.svd> Läst: 2009-03-27. 
59 Dock, Marianne. Planarkitekt och utvecklare. Hållbar utveckling, Helsingborgs Stad. (2009-04-21). Intervju. 10.00-11.00. Helsingborg.; 
Öreberg, Sofia. Chef för strategisk planering. Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad. (2009-05-07). Intervju. Kl. 14.00-15.00. 
Helsingborg. 
60 Bergstrand, Mikael. (2006). Höga hus och djupa havsbad. Sydsvenskan. Publicerad: 2006-08-26. Tillgänglig: 
<http://sydsvenskan.se/kronikorer/mikaelbergs trand/article180348/Hoga-hus-och-djupa-havsbad.html> Läst: 2009-03-26. 
61 Andersson. (2007b).  
62 Billström & Hellström. (2005). 
63 Philip. (2005a). 
64 ibid.; jfr. Kotler. et al. (1993).; Ward. (1998). 
65 Dock. (2009-04-21). Intervju.; Ljungskär, Mia. Stadsantikvarie. Kulturmagasinet. (2009-04-22). Intervju. Kl. 10.00-11.00. Helsingborg.; 
Kuchcinska, Magdalena. Informatör. H+ kontoret. (2009-04-24). Intervju. Kl. 10.00-11.00. Helsingborg.; Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
66 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.  
67 Öreberg. (2009-04-22). Intervju. 
68 Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju.  



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 16 

 

3.2 Symbolvärdet genererar stolthet  
Flera teoretiker menar att högt uppskjutande byggnader tillför mening till staden vars symbol 

skapar stolthet och tillhörighet bland stadens invånare.69 Iögonfallande och spektakulära 

arkitektoniska stadselement har visat sig spela en viktig roll för att utveckla en plats lokala 

identitet70. Kotler et al. hävdar att invånarna ofta känner en stolthet inför dem och de nya 

landmärkena föder intresse och engagemang på platsen71. Genom skapandet av nya 

landmärken planteras och befästs värden i stadsrummet vilket frambringar en mytologi vilken 

människor vill tillhöra. Förhoppningar om framtiden och ett löfte om utveckling formuleras i 

landmärket, vilket platsutvecklare är än mer medvetna om idag.72 Så fort en berättelse, 

symbol eller mening är förenat med objektet växer likaså dess styrka som attraktion. 

Forskaren och stadsplaneraren Kevin Lynch menar vidare att även ett namn kan förstärka 

objektets betydelse och öka dess associationer till platsen.73 Jacobs ser även betydelsen av nya 

attraktioner vid utvecklingsarbeten i staden. När nya stadsdelar eller centrum bildas blir en 

attraktion en viktig del av identifikationen av platsen, vilken får stå som symbol och dela 

meningen av förändring i stadsdelen.74 Problemet som Hedley Smyth, forskare inom 

voluminös bebyggelse och marknadsföringsarkitektur, anser bör beaktas i samband med 

symbolskapande i staden är svårigheten med att mäta de kvalitativa fördelar som ett nytt 

objekt för med sig, vilket till stor del utgörs av det identitetsskapande värdet. Han menar 

vidare att en klar och tydlig identitet är grunden för symbolskapande i staden men att dessa 

fördelar är nästintill omöjliga att mäta och inkludera som en post i den finansiella ut-

värderingen.75 Dock är det oftast dessa aspekter som kan verka avgörande för en plats positiva 

utveckling76. Invånarnas stolthet fullgör det identitetsskapande värdet, vilket dock till stor del 

är beroende på om marknadsföringen är uppbackad77. Den symboliska betydelsen bildas, 

enligt Smyth, först då designen och planlösningen fungerar i samförstånd med området och 

dess idéer78.  

 

                                                 
69 Smyth. (1994).; Kotler et al. (1999).; Ericsson, Urban. Molina, Irene. & Ristilammi, Per-Markku. (2002). Miljonprogram och media. 
Föreställningar om människor och förorter. Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket. Trelleborg.; Sharpley, Richard. (2007). Flagship 
Attractions and Sustainable Rural Tourism Development: The Case of the Alnwick Garden, England. Journal of Sustainable Tourism. Vol. 
15, nr. 2. Sid. 125. 
70  Sharpley. (2007). 
71 Kotler et al.  (1999).  
72 Ericsson. Molina. & Ristilammi. (2002). 
73 Lynch. (1968). 
74 Jacobs. (2004). 
75 Smyth. (1994). 
76 Lynch. (1968). 
77 Finucan, Karen. (2002). What brand are you. Planning. Vol. 68, nr 8. Sid 1-10. jfr. Smyth. (1994). 
78 Smyth. (1994). 
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Flera av intervjupersonerna menar på att skapade landmärken ger invånarna en viss 

hederskänsla79, ett objekt som visar på det här är vår stolthet, vi vill att ni ska komma för den 

sakens skull80. Även i textanalysen diskuteras hur den skapade stadsbebyggelsen ger en tydlig 

bild på hur vi ser oss själva81. Ett skapat landmärke ger ofta mycket internationellt erkännande 

och kopplas till invånarnas stadsmiljö, vilket stärker den lokala tillhörigheten menar 

Kuchcinska82. Ljungskär håller med om betydelsen och det starka värdet för platsen om 

invånarna känner stolthet. Hon menar på att det stärker hela den lokala identiteten.83 

Betydelsen av landmärken på grund av dess position som identitetsbärare för platsen 

diskuteras av M.Dock. Hon uttrycker; Det här är vår identitet, så här ser det ut hos oss.84 

Spektakulära hus är lite kul att ha i sin stad anser Kuchcinska vidare och tror att många gärna 

ser att det byggs höga hus i nyplanerade områden85. Emellertid menar Ljungskär att insatser 

främst fokuserar på den profil staden vill förmedla, medan invånarnas upplevda identitet ofta 

åsidosätts. Hon beskriver betydelsen av att identifiera befintliga värden på en plats, vars 

förändring hon dock menar kan påverka platsen både ur positiv eller negativ synvinkel. 86 

Även betydelsen av landmärkets namn diskuteras i textanalysen vilket påstås kunna förstärka 

landmärkets styrka. Diskussionen utgår ofta från grundresonemanget om hur namn på platser, 

i likhet med namn på objekt, påverkar karaktären, statusen och är väsentliga för vår identitet 

och vårt behov av att känna hemmahörighet87. En medvetenhet om människors olika 

associationer till namn måste dock vägas in och en medvetenhet om det svåra i att utvärdera 

och mäta dess styrka måste betänkas88.  

3.3 Svårimiterbara attraktioner  
Attraktioner har flitigt klassificerats av olika teoretiker, där författare Kane Leiper delar in 

dem i primära och sekundära attraktioner*. Primära attraktioner är det som företrädesvis 

attraherar människor till platsen medan sekundära attraktioner utgörs av det unika som 

separerar platsen från andra platser, således den svårimiterbara attraktionsmagneten.89 

                                                 
79 Dock. (2009-04-21). Intervju.; Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju.  
80 Dock. (2009-04-21). Intervju.  
81 Sjöstedt, Madeleine. (2009). Höga hus där det passar. Från huvudstad till världsstad. Bloggar om: Folkpartiet Liberalerna. Publicerad: 
2009-02-05. Tillgänglig: <http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/02/05/hoga-hus-dar-det-passar/> Läst: 2009-03-26. 
82 Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju. 
83 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
84 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
85 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.; Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju.; Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
86 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
87 Wrange, Örjan. (2006). Därför kan vi inte kopieras. Forskning & Framgång. Nr. 2 Tillgänglig: <http://www.fof.se/tidning/2006/2/darfor-
kan-vi-inte-kopie ras> Läst: 2009-03-27. 
88 ibid. 
* För vidare läsning se: Jacobs. (2004). Begrepp: Primär- och sekundärfunktioner. 
89 Leiper. (1990). se: Bohlin, Magnus. & Elbe, Jörgen. (2007). Utveckla turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. Uppsala: Uppsala 
Publishing House. 
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Liknande differentieringsstrategi, att med hjälp utav särdrag och symboler skapa en attraktiv 

identitet för en plats, kan med fördel jämföras med Thufvessons dimensioner; basservice och 

pluskantsutbud. Han beskriver hur det svenska välfärdssamhället har konstruerat den 

förväntade basservicens grund men att det avgörande slaget står mellan platser med högt 

pluskantsutbud, där detta avser allt som överstiger basservicens förväntningar.90 Thufvesson 

framhäver dock att vinsten av pluskantsutbud inte alltid är de största och extravaganta 

formerna av attraktioner utan, i likhet med samhällsekonomiforskaren Richard Florida och 

Kotler et al.’s diskussioner, kan utgöras av upplevelser eller mindre ting som skapar 

livskvalitet för platsens invånare och besökare.91 Attraktioners uppmärksamhet för att sätta 

platsens namn på kartan är vida förmedlat genom litteraturen, men inte desto mindre hävdas 

det att en enskild attraktion sällan fungerar som livräddningsboj för att överleva bland andra 

platser på en stormig marknad. Räddningen kommer bättre uttryckt ifrån skickligheten att 

välja ut rätt attraktioner som symboliserar platsens helhet i form av historia, själ och 

framtidsutsikter.92  

 

Textanalysen åskådliggör vikten av sekundära attraktioner, med dess unika och svårimiterbara 

egenskaper, för att skapa attraktionskraft till platsen. Bland annat menar Fenske att det oftast 

inte räcker med extrema hus som slår höjdrekord utan att det även måste finnas avvikande 

kännetecken, besvärliga att kopiera.93 På liknande sätt uttrycks; den som inte tycker att 

Turning Torso sticker ut som ett rejält utropstecken i Malmö, bör gå till närmaste optiker94, 

vilket syftar på byggnadens extraordinära egenskaper. Att upplevelser, i skillnad mot 

spektakulära attraktioner, kan utgöra platser pluskantsutbud blir tydligt när Öreberg anser att 

livskvalitet på en plats skapas genom att möten uppstår ur vardagliga händelser. Hon uttrycker 

vidare att attraktioner kan vara stora, maffiga eller urtjusiga men framhåller återigen att det 

kan vara sånt som man faktiskt går till, livsmedelsbutiken och skolan och biblioteket som 

ingår i folks vardag95. I motsats framhåller Caldenby just höga hus, vilka byggs i syfte att 

placera sin stad på världskartan och avfärdar även att de i Sverige byggs på grund av 

markbrist. Han menar att det visar på något över det vanliga, att man syns och finns, och han 

                                                 
90 Thufvesson. (2006).  
91  Kotler et al. (1999).; Florida, Richard. (2005). The cities and the creative class. New York: Routledge.; Thufvesson. (2006). 
92 Kotler et al. (1993).; jfr Smyth. (1994). 
93 Hadenius. (2005). 
94 Wagner, Stephan. (2009). Visst behövs nya visioner. Helsingborgs Dagblad. Publicerad: 2009-03-07. 
<http://hd.se/ledare/2009/03/07/visst-behoevs-nya-visioner/> Läst: 2009-03-27. 
95 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
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tror att de byggda stadsformerna blir en symbolik för vad man vill uppnå med en stad.96 

Kuchcinska sätter sig emot detta och varnar för att endast bygga ett luxuöst objekt för att 

synas och menar att det måste finnas någonting för alla, för att sätta en plats på kartan.97 

Skickligheten, menar Öreberg, ligger i att placera attraktioner, t.ex. mataffärer och dagis, 

tillsammans så att spontana möten ständigt sker och livskvalitet uppstår. Detta resonemang, 

menar hon, visar på vikten av förmågan att ta fram de värden vilka symboliserar platsen bäst, 

vilket är vitalt för att stå sig i konkurrensen på marknaden98.   

3.4 Symbolernas likriktning  
En plats utan attraktioner får svårigheter med att utmärka sig gentemot andra platser och får 

därmed svårt att attrahera besökare på dagens konkurrensutsatta marknad, hävdar 

platsmarknadsförna Kotler et al. Vidare väljer de att gradera platser utifrån antalet 

attraktioner, där allt från ingen attraktion till många attraktioner ryms på skalan. Dock väljer 

de att ytterligare betona att en plats utan attraktioner ofta upplevs som tom och de klarlägger 

att detta ger en känsla av platslöshet.99 Detta kan jämföras med utläggningen av begreppet 

platslöshet som forskarna Richard Ek och Johan Hultman, inom disciplinen för Service 

Management, diskuterar. De hävdar att platslöshet även kan drabba platser med flera 

attraktioner men där attraktionerna består av objekt skapade i en tid av likformighet och som 

därför inte speglar platsen utan kan upplevas varhelst.100 Thufvesson breddar diskussionen då 

han menar att platsen ofta upplevs som själlös, då byggnaden konstruerats utifrån en 

standardlösning vilken kan placeras varhelst101. Dagens globala standard inom platsutveckling 

har skapat problem, menar Tom O’Dell forskare inom upplevelseekonomi, vilket lett till att 

platser som eftersträvar differentiering istället riskerar att homogeniseras. Detta trots den 

diskussion som finns inom teorin som hävdar att platsutveckling idag fungerar väl.102 Även 

Smyth framhåller likriktigheten som ett allvarligt problem när det kommer till 

flaggskeppsprojekt, då det är platsbetydelsen som är dess främsta konkurrensfördel och som 

är upphovskällan till investeringar och konsumtion i området. Dock är tendensen att skapa 

monotona och repeterade lösningar som en bildföljetong för dess betraktare, idag en 

                                                 
96 Fahle. (2006).; Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
97 Kuchcinska. (2009-04-25). Intervju. 
98 Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
99 Kotler et al. (1993).  
100 Ek, Richard & Hultman, Johan. (2007). ”Produktgörandet av platser – En introduktion ”. i: Ek & Hultman. (red.). sid. 13-35. 
101 Thufvesson. (2009). 
102 O’Dell, Tom. (2002). ”Upplevelsens lockelser, tingens dynamik”. i: O’Dell, Tom. (red). Upplevelsens materialitet. Sid. 11-34. Lund: 
Studentlitteratur. 
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realitet103. Smyth framhåller att flaggskeppsutvecklare och deras framgångskamrater måste 

vara mer dynamiska, kreativa och rationella i sin strategiska marknadsföring för att klara att 

möta framtidens prövningar. Han anvisar att det är historian, kulturen och den miljömässiga 

kontexten som kan reflektera flaggskeppets verkliga förtjänst, och skapa starkt 

symbolvärde.104 
 

Chalmers Nyhetsblad är en av många artiklar i vår textanalys, vilken uppmärksammar att en 

plats utan attraktioner kan upplevas som tom och kan få svårt att utmärka sig. Städer med hög 

täthet, ett rikt utbud av affärer, restauranger, biografer etcetera upplevs ofta vara förebilder 

och eftersträvansvärda i platsutveckling.105 Innehållslösa platser fruktas av många, visade den 

empiriska undersökningen, och städer i Sverige måste förändra sig menar Billström och 

Stockholms landshövding Mats Hellström, då de idag, till skillnad från andra världsstäder inte 

har något arkitektoniskt mästerverk av internationell klass att visa fram106. Dock blir platsers 

strävan efter att differentiera sig, ofta ytterligare en byggnad i monotonins och 

masstillverkningens signatur107. Platslöshet, vilket kan upplevas när objektet inte speglar 

platsen utan kan upplevas var helst, blir därmed tydligt i många flaggskepps fall. Till exempel 

menar Öreberg att Turning Torso eller liknande typ av profilbyggnad likväl skulle kunna 

placeras i utkanten av någon annan stadskärna108. Kuchcinska ifrågasätter dock denna 

påstådda homogenisering och menar istället att platsers konkurrens kan leda till unicitet och 

avser vidare att städers tävlan är godartad109. Öreberg svarar emot Kuchcinskas resonemang 

då hon förklarar att problem ofta uppstår med flaggskeppsprojekt eftersom den efterfrågade 

medvetenhet om platsens värden ofta saknas. Kontextens betydelse för flaggskeppets 

konkurrensfördel, blir tydligt i hennes argumentering då hon menar att flaggskepp många 

gånger placeras varhelst och vem som helst som har en häftig idé tillåts bygga. Detta menar 

hon resulterar i att platsspecifika kvalitéer i slutändan byggs bort och att hela intrycket istället 

blir slumpartat och nästintill löjeväckande.110 Martin Rörby på Stockholms Skönhetsråd visar 

på liknande missnöje och anser att det finns en tendens till att vilja börja från scratch, utan 

                                                 
103 Boyer. (1988)., Harvey (1989a)., Albrechts. (1991). se: Smyth. (1994). 
104 Smyth. (1994). 
105 Fahle. (2006). 
106 Billström & Hellström. (2005).; jfr Nestius, Mikael. (2008). Jag gillar en tät stad och höga hus. Chefredaktörens blogg. Stockholm City. 
Publicerad: 2008-06-23. Tillgänglig: < http://chefredaktoren.city.se/5723/jag_gillar_en_tat_stad_och_hoga_hus> Läst: 2009-03-26. 
107 Hadenius. (2005).; Hallemar, Dan. (2006). Nu kan vi inte göra något mediokert. Sveriges Arkitekter. Publicerad: 2006-02. Tillgänglig: 
<http://www.arkitekt.se/s18979> Läst: 2009-03-26.; Philip. (2007). Townhouses i Berlin. Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse. 
Publicerad: 2007-11-11. Tillgänglig: <http://stadskultur.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00%2B01-
%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=47> Läst: 2009-03-27. 
108 Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
109 Kuchcinska. (2009-04-25). Intervju.  
110 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
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hänsyn till platsens tidigare värden. Det gamla betraktas som rivningsobjekt, när det istället 

borde ses som en möjlighet att skapa miljöer med olika tidslager och karaktär.111 Även 

Ljungskär framhåller hur kontexten; historian, kulturen och miljön, påverkar värdet. Hon 

hävdar att alla platser inte kan profilera sig genom endast ett nybyggt objekt, då deras 

bakgrund ser olika ut och de värden och historiska styrkor byggnaden besitter är det som 

flaggskeppet måste signalera för att göra platsen unik112.  

                                                 
111 Andersson. (2007b).  
112 Ljungskär. (2009-04-23). Intervju.  



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 22 

 

4 Myten kring landmärkets ekonomiska värde 
Det här kapitlet behandlar uppsatsen andra myt om landmärkets ekonomiska värde. Mytens 
bidrag och dess förenklade form är hämtade ur landmärkets lovord om fortsatt investering 
och ekonomisk uppsving för platsen. Kapitlet avser ge diskussionen en teoretisk grund och 
därpå följer relevant empiri insorterat under respektive rubrik.  
 

4.1 Prestigeprojekt 
Europeiska städer har sedan 1970-talet försökt förnya sig och förhöja platsens status med 

hjälp av flaggskepp och liknande prestigeprojekt. Dessa spektakulära byggnadsskapelser 

karakteriseras av iögonfallande, smyckande, innovativ, utpräglat postmodern arkitektur113, 

vilka spelar en katalyserande roll vid stadsförnyelse114. Processen för platsutveckling börjar 

med svaret på vilken sorts städer vi önskar se i framtiden115, där flaggskeppet utgör en central 

roll i syfte att markera en förändring av platsen116. I dagens platsmarknadsföring är 

användandet av flaggskeppsprojekt ett viktigt verktyg och en tydlig trend117, då de ofta 

fungerar som den centrala ikonen för stadens framtoning och identitet118. Flaggskeppens 

främsta roll är att verka för ökad attraktivitet, vitalitet och generering av vidare positiv 

utveckling119. Genom stora byggnader med stilfulla fragment av god arkitektur distanserar sig 

platsen från andra projekt, av mindre uppseendeväckande fång120, och används därmed ofta 

som sinnesbild för platsen121. Platsen lokala attraktivitet höjs och projekten kommer till 

räddning för nedåtgående platser och bidrar till dess återupplivning122. Ward framhåller det 

fysiskt påtagliga och menar att för att visa på en stad i förändring måste ett objekt exponeras 

och hävdar vidare att flaggskeppen i dagens post-industriella städer dessutom måste präglas 

av något utmärkande och vara högst imponerande verk123. Dock ifrågasätter Kotler et al. 

Wards diskussion, då de till skillnad framhåller att alla platser har någonting som är specifikt 

och som kan lyftas fram för att attrahera människor. Vidare hävdar de ytterligare att 

flaggskepp i form av konstruerade monument och byggnader noga måste vägas in i resten av 

                                                 
113 Temelová. (2007). 
114 Bianchini, Dawson & Evans (1990)., (1992). se: Smyth. (1994).; Grodach, Carl. (2008). Museums as Urban Catalysts: The Role of Urban 
Design in Flagship Cultural Development. Journal of Urban Design. Vol. 13, nr 2. Sid 195-212. 
115 Smyth. (1994). 
116 Bianchini, Dawson & Evans (1990). se: Smyth. (1994).; jfr Ek. (2007). “Malmö och America’s Cup – Det koloniala evenemanget”. i: Ek 
& Hultman. (red.). Sid 95-110. 
117 Book & Eskilsson. (1999). 
118 Hall. (2001).; Ek. (2007). “Malmö och America’s Cup – Det koloniala evenemanget”. i: Ek & Hultman. (red.). Sid 95-110. 
119 Book & Eskilsson. (1999). 
120 Hall. (2001). 
121 Thufvesson. (2009). 
122 Bianchini, Dawson & Evans. (1992)., Harvey (1991). se: Smyth (1994).; Hall. (2001). 
123 Ward. (1998).  
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platsens utvecklingsvisioner för att passa in, och att en ditplacerad attraktion aldrig ensam kan 

rädda en plats.124  
 

Empiristudierna visade tydligt att genom uppförandet av iögonfallande och sensationella 

arkitektoniska stadselement blir platsen ihågkommen och utmärker sig på kartan. Dessa 

påkostade byggnader uppmärksammas ofta internationellt, visar på förändring och sätter 

landet på kartan.125 Flaggskeppsbyggnader visar andra människor, vilka inte bor på platsen, 

hur platsen vill uppfattas utifrån och utgörs ofta av en central ikon på vykort från staden126. 

Det handlar mycket om marknadsföring och PR när det kommer till flaggskeppsprojekt, 

menar Ljungskär, men hävdar dock att höjden inte alltid är det viktiga127. Även Öreberg 

ifrågasätter storleken och belyser att väldiga flaggskepp inte behöver spela en betydande roll 

för det visuella intrycket av en stad, utan att det mer ofta handlar om att skapa ett signum för 

platsen, i likhet med profilbyggnader för framstående företag vars idé speglas i byggnadens 

arkitektur128. Det fysiska som exponeras handlar väl mer om lokal identitet och även då 

kunna marknadsföra sig utåt, hitta en profil, som många städer försöker ha129, hävdar 

Ljungskär. Rösterna är dock många, vilka i motsats anser att höga imponerande byggnader 

måste finnas med i stadsförändringsplanerna mot framtidens attraktiva platser. Det finns inte 

en enda riktig stad i världen utan höghus130, uttryckte sig exempelvis en invånare vid en 

debatt gällande ett tilltänkt höghus. Och inte nog med att platsens attraktivitet höjs, städer 

återupplivas många gånger med hjälp av nya spektakulära flaggskepp, vilket stärks genom 

M.Docks exempel på att byta ut Kockumskranen mot Turning Torso i Västra Hamnen i 

Malmö;  
Jag tror ju att det är egentligen ett genigrepp att byta ut den mot något helt annat samtidigt som 
man försökte ändra Malmös profil från arbetarstaden till högteknologisk, hippt, kulturell allting. 
Det är ju ett jättebra koncept. Sen kanske jag inte är förtjust i byggnaden som sådan. Men det är ett 
genidrag att ha byggt det och att den står där och att den drar till sig folk och den fungerar som 
orienteringsriktning och allting.131  
 

Ljungskär påtalar att det ofta är fina ambitioner, då en byggnad ska rädda en nedåtgående 

plats, men säger samtidigt att hon har väldigt svårt att se hur ett ditplacerat ensamt hus ska 

lyckas med det132. 

                                                 
124 Kotler et al. (1999). 
125 Kuchcinska. (2009-04-25). Intervju.  
126 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
127 Ljungskär. (2009-04-23). Intervju. 
128 Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
129 Ljungskär. (2009-04-23). Intervju. 
130 Stenberg, Göran. (2003) Höghusdebatt i sommarkvällen. Helsingborgs Dagblad. Publicerad: 2003-06-06. Tillgänglig: 
<http://hd.se/helsingborg/2003/06 /06/hoeghusdebatt_sommarkvaellen/?flik=senaste> Läst: 2009-03-26. 
131 Dock. (2009-04-21). Intervju.  
132 Ljungskär. (2009-04-23). Intervju. 
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4.2 Ekonomisk katalysator 
Huruvida om det är möjligt att uppbåda spektakulära och intresseväckande flaggskepp vilar 

till stor del på platsen ekonomi, samt omvärldsförändringar på nationellt och internationellt 

plan. I flera år har stora designade flaggskepp använts för att ge intryck av en plats med stark 

ekonomi, vilka ska attrahera besökare och företag till platsen och visa framåtanda och 

välstånd.133 De höga spektakulära byggnaderna ska genom arkitekturen materialisera 

framtids- och utvecklingskänslor och kan på många platser visa på teknisk kunskap och 

intellekt134. Tim Hall, forskare inom stadsgeografi, framhåller att sådana byggnader ofta 

genererar positiv uppsving för hela platsen, då många byggnader intill ansluter sig till 

profileringen och börjar renovera och rusta upp sig135. En liknande tanke diskuteras i 

Temelovás artikel där det hävdas att den huvudsiktliga avsikten med flaggskeppsprojekt är att 

de besitter potential att påverka utanför dem själva och således influera omgivningen. Artikeln 

understryker vikten av detta och exemplifierar att flaggskeppet kan ses som ett nav som 

sprider ut renässansens strålning.136 Liknande resonemang förs av Claire Dutch, forskare inom 

stadsplanering, då hon belyser betydelsefulla riktlinjer för höga byggnader, där byggnaden 

främst ska förstärka och förhöja kvaliteterna i sin nära omgivning och dess vidare miljö137. 

Smyth betonar omvärldspåverkan grundligare och menar att flaggskepp och de aktiviteter som 

dessa innefattar förändrar en plats på två sätt. Först genom deras egen närvaro och vidare 

fungerar de även som katalysatorer för kapitalinvesteringar och uppmuntrar till 

konsumtion.138 Han utvecklar resonemanget, då han påpekar att det är det adderade 

marknadsföringsvärdet som gör flaggskeppsprojekten så unika. Projekten i sig är viktiga men 

bilden som främst önskas förmedlas är att desto mer som investerats i ett område, desto högre 

är hyrorna som genereras, vilket i sig talar för ett starkt område med tillväxtpotential.139 

Prestigeprojekt som flaggskepp ger reklam för en ny stadsbild vilken attraherar finanser och 

stimulerar till ytterligare investeringar140. 
 

Under den empiriska studien framkom flaggskepps ekonomiska påverkan på en plats. 

Byggnaderna ska ofta indirekt symbolisera någon form av ekonomiskt välstånd. Populariteten 

av att med hjälp av flaggskeppsbyggnader stärka en plats, framkom lika tydligt i textanalysen 

                                                 
133 Smyth. (1994).; Book & Eskilsson. (1999).; Abu-Ghazalah. (2007).; jfr. Kotler et al. (1993). 
134 Ericsson. Molina & Ristilammi. (2002).; Thufvesson. (2009). 
135 Hall. (2001). 
136 Smyth. (1994).; Loftman and Nevin (1995). se: Temelová. (2007). 
137 Dutch, Claire. (2007). Developers win tall order for city landmark design. Planning. Nr. 1732. 
138 Smyth. (1994). 
139 Smyth. (1985). se: Smyth. (1994). 
140 Biachini, Dawson & Evan. (1992). se: Smyth. (1994).; Tavsanoglu & Healey. (1992). se: Temelová. (2007). 
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som det tidigare beskrivit i teorin141. Åsikterna om vad de höga byggnaderna visar på, går 

dock isär. En del ser byggnaderna som höjden av modernitet och tanken om framtidstro 

medan andra ser höghusen som visionslösa skrytbyggen och luxuösa fallossymboler.142 

M.Dock visar på meningsskiljaktigheten och hävdar å ena sidan att höga hus inte alltid står 

för hög status, emellertid å andra sidan, i de mest speciella fall då det läggs mycket pengar på 

en byggnad och en känd arkitekt medverkar kan prestige alstras. Hon understryker dock att i 

områden där låg status råder signalerar ett högt hus inte något fint och pompöst.143 Att 

byggnaderna påverkar, är dock tydligt i empirin och förhoppningarna väger ofta över och 

utgör en önskan om att flaggskeppen ska ge uppsving för hela områden144. De konstruerade 

objekten ingår ofta i visionen om en god och fin stad, vilken ska locka köpstarka företag för 

en god ekonomi och en bra framtid145. Potentialen att påverka utanför själva byggnaden 

framhålls då bland annat Öreberg diskuterar påverkningsradiens stora vidd146. Flaggskeppen 

förhöjer kvaliteten på omgivningen, och M.Dock menar att genom att använda framstående 

arkitekter framträds platsen av det moderna och nya, det framåtsträvande147. Flaggskeppen i 

sig själva syftar ofta till att främja ett attraktivt näringsliv, att sätta platsen på kartan148, 

menar Öreberg. Ytterligare argumenterar hon för att det kan ge vidare effekter, i form av att 

objektet skapar intresse utanför sig självt och att bland annat artiklar publiceras om platsens 

oräddhet och innehav av muskler. När nya byggnader upprättas sprids stadsförnyelsens strålar 

långt utanför platsens omkrets, och en hel region kan gagnas av utvecklingen. Spiraleffekten 

som uppkommer när en byggnad inrättas visar sig i form av att bra marklivsutveckling lockar 

nya företag, vilka i sin tur genererar arbetstillfällen som bidrar till att människor kan betala 

skatt, och med skatteintäkter kan skolor, parker med mera utvecklas vilket frambringar den 

attraktiva vardagsmiljö som människor trivs i. Detta resulterar i en attraktiv stad där 

människor och företag vill stanna och utvecklas i, vilket medför att platsen fortsätter växa och 

ett starkt område fortgår.149  

                                                 
141 Påvall, Kerstin. (2003) Skrapa i blåsväder. Arkitekten. Publicerad: 2003-08. Tillgänglig: <http://www.arkitekt.se/s7727> Läst: 2009-03-
26.; Hadenius. (2005).; Andersson. (2007b).; Sjöstedt. (2009).; Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
142 Påvall. (2003).; Stenberg. (2003).; Gunne, Nina. (2005). Högt, men hur? Arkitekten. Publicerad: 2005-05-24. Tillgänglig: 
<http://www.arkitekt.se/s15744> Läst: 2009-03-26. 
143 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
144 Hadenius. (2005). 
145 Reiter, Ole. (2005) Turning Torso – ”Concept vs. Context vs. Content”. Arkitekten. Publicerad: 2005-06-22. Tillgänglig: 
<http://www.arkitekt.se/s16050> Läst: 2009-03-27.; Hadenius. (2005).; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
146 Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
147 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
148 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
149 ibid. 
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4.3 Flaggskeppets ekonomiska vågskålar 
Då de flesta flaggskeppsprojekt är storskaliga och kräver en stor insats av finansiella resurser 

innan de kan realiseras är det viktigt att hitta balansen mellan projektets skala i förhållande till 

antal investeringar och konsumtion som genereras. Alltså att studera huruvida flaggskepps-

projektens prislapp motsvarar det inkomna värdet, menar Smyth.150 Även Kotler et al. 

behandlar balanserandet av flaggskeppsprojekt och gör gällande att de inte alltid är positivt 

med för många attraktioner på en plats. Framgången menar de ligger i jämvikten mellan 

antalet attraktioner i förhållande till att kunna upprätthålla den infrastruktur och service som 

behövs för att tillgodose de behov dessa attraktioner skapar.151 På samma sätt gäller det att 

balansera vågskålarna av de stora stadsbyggnadsprojekten som sätter platsen på kartan med 

platsens bärkraft. Stora stadsbyggnadsprojekt har visat sig fungera mycket väl i syfte att skapa 

nya platspresentationer och är av stor betydelse för att locka såväl besökare som 

internationella investeringar till platsen.152 Dock höjer Kotler et al. ett varningens finger för 

att hetsen att skapa de största och bästa attraktionerna ofta kan stjälpa istället för att hjälpa 

platsen då de ekonomiska intäkterna inte alltid är tillräckligt stora för att täcka de kostnader 

som projektet ådragit sig153. Även Smyth lyfter fram flaggskeppens baksidor och förlorare. 

Ofta skapas stor segregation vid flaggskeppsprojekt, vilka exkluderar invånare vars 

ekonomiska, kulturella eller sociala nätverk inte passar in och vilka inte heller kan identifiera 

sig med den nybyggda platsen. Han menar att framgångarna ofta endast tillfaller lokala 

företag samt de som investerar i området.154 Det är följaktligen av stor betydelse att se till att 

byggnaden skapar mer fördelar och vinster, än kostnader för de liv som påverkas av den.155 
 

Flaggskeppets balanserade prislapp diskuterades under intervjuerna och konsten att väga dess 

vinst mot dess förlust framkom vara viktigt i alla de fall då höga byggnader ska upprättas. 

Ljungskär diskuterar antalet våningar när man bygger och hur byggnadens skala ger olika 

effekter. Ett 40-våningshus blir spektakulärt och något extra medan ett 16-våningshus oftast 

inte genererar någon wow-upplevelse.156 Vidare menar hon att det är viktigt att ställa sig 

frågan varför man vill bygga spektakulärt på platsen och vilka värden man väger tyngst, är 

stenstadens karaktär viktig är höghuset på 40 våningar antagligen inte så intressant längre, 

                                                 
150 Smyth. (1994). 
151 Kotler et. al. (1993). 
152 Franzén, Mats. (1994). ”Inte bara hemlängtan? Lust och längtan till svenska städer”. i:  Linde-Laursen, Anders & Nilsson, Jan Olof (red.). 
Möjligheternas landskap. Sid 12-27. Nordiska kulturanalyser. Stockholm: Nordiska Ministerrådet. 
153 Kotler et al. (1999). 
154 Smyth. (1994). 
155 Dutch. (2007). 
156 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
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menar hon157. Under intervjuerna framkom även vikten av att finna en jämvikt mellan 

attraktioner och de behov dessa skapar. M.Dock ifrågasätter var människorna till exempel ska 

handla sin mat runt vissa av dessa investeringsobjekt. Ekonomiskt kan det vara en fördel att 

bygga högt, då markpengar och anslutningsavgifter sparas, även serviceunderlaget kan gynnas 

vid ett bebott höghus då många människor kan utnyttja närresurser. Men de koncentrerade 

byggena bör även ifrågasättas, och hänsyn måste tas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det 

vill säga om det är långsiktigt hållbara.158 Platsens bärkraft måste tas med i beräkningen och 

att utveckla en plats behöver nödvändigtvis inte innebära att staden till varje pris ska växa så 

det knakar159. Skribenten Stephan Wagner skriver vidare på ledarsidan i Helsingborgs 

Dagblad om att jämvikt behövs i nya visioner;  

Det gäller att finna den rätta balansen mellan små- och storskalighet, djärvt 
framtidstänkande parad med ekonomiskt realistiskt projektunderlag. Många gånger är det 
ju så att dramatiskt visionära lösningar får igång både tankeverksamhet, kalkylering och 
fantasin. Vilket i de bästa av världar kan resultera i att det mest bärkraftiga i den 
presenterade visionen i någon form kan leva vidare, förverkligas.160 

 
En av flaggskeppens baksidor, segregationen, framkommer även som en tydlig diskussions-

punkt under intervjuerna. På vissa ställen har dock flaggskeppsprojekten till viss del lyckats, 

menar Öreberg. Till exempel har de flesta väldigt positiva uppfattningar om Turning Torso, 

även de som inte har råd att bo där, säger hon, men fortsätter samtidigt lite konfunderad 

vidare; den kanske signalerar en ekonomisk obalans totalt, i samhället på något vis.161  

4.4 Stadsförändringens prislapp 
Jacobs diskuterar hur ekonomiska resurser kan förändra en stad och menar att antagandet om 

att detta är en katalysator för stadsförändring måste behandlas med försiktighet. Hon menar 

att pengar i realiteten förändrar väldigt lite, då de pumpas in i koncentrerad form för att skapa 

största möjliga drastiska förändring.162  I likhet med Jacobs visar Temalová på att ett flertal 

författare ventilerat sina tvivel mot flaggskeppsprojekt och dess förmåga att verkligen 

framkalla utveckling och förnyelse163. Jacobs menar vidare att en kraftig kapitalinvestering 

påverkar relativt lite på det lokala planet vilket bidrar till hennes bekymrade inställning över 

det höga pengaflödet som förs in i städers utvecklingsprojekt. Detta förklarar hon vidare 

genom att pengar har begränsningar och att det för dessa inte går att köpa stadsmässig succé 
                                                 
157 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.  
158 Dock. (2009-04-21). Intervju.  
159 Wagner. (2009). 
160 ibid. 
161 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
162 Jacobs. (1961). se: Smyth. (1994). 
163 Harvey. (1989)., Loftman and Nevin. (1995)., Hubbard. (1996)., Vicario and Monje. (2003). se: Temelová. (2007). 



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 28 

 

om den inte uppfyller kraven på en diversitet och en blandning av stadsmässiga ingredienser. 

Insatserna måste då även stötta de övriga, mer än att endast smälla upp en byggnad som själv 

ska lösa problemet. Men om man vänder på det, kan pengar vara en hjälpande hand att bygga 

framgångsrik stadsmässighet menar hon. På detta sätt är pengar en betydande kraft för både 

städers utveckling och nedgång.164  
 

Enligt studiens empiriska arbete framkom flertydiga diskussioner om huruvida pengar kan 

förändra en plats och vilken betydelse det får när väldiga resurser placeras i stora kolosser på 

en plats. Ljungskär resonerar om dagens stadsplanering och menar att det ofta finns en 

medvetenhet om nödvändigheten av en stads pluralism och att många städer jobbar med att få 

en blandning av unga och gamla, låginkomsttagare och höginkomsttagare med mera. 

Problemet som hon upplever är dock att när det byggs riktigt stora saker i Sverige vilka oftast 

är exploateringsstyrda, med en redan inriktad målgrupp, är det svårt att få genomslag för 

mångfaldighetens tankar, vilka efterfrågas för stadsmässig succé.165 Liknande tanke framhålls 

av samhällsdebattören Magnus Sederholm som menar ett det pågår ett slöseri med allmänna 

medel och hävdar att; frånsett ren kapitalförstöring blir konsekvenserna, i de fall man lyckas 

manipulera igenom oönskade projekt, förstörda stadsmiljöer - något som många sörjer när 

resultaten väl blir synliga.166 Han betonar att människor på det lokala planet får stå med 

olösta problem och lång näsa, medan vårt unika stadslandskap urholkas av exploatörer med 

samhällets plånböcker167. Paradoxen kvarstår dock och i textanalysen framkommer även att 

pengar ändock är en hjälpande hand vid stadsförändring. De stora och kostsamma 

satsningarna är de som omvandlar våra städer och med förebild från amerikanarna kan 

ekonomi och stadsbild förenas för att skapa framtidens goda boendemiljö.168 

 

                                                 
164 Jacobs. (1961). se: Smyth. (1994). 
165 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.  
166 Sederholm, Magnus. (2003) Exploatör hotar Stockholm. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2003-05-19.Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_92845.svd> Läst: 2009-03-27.  
167 ibid.  
168 Andersson. (2007b). 
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5 Myten kring landmärkets estetik  
Kapitlet behandlar uppsatsens tredje myt om landmärkets estetik. Mytens bidrag och dess 
förenklade form baseras på det nyskapade landmärkets storskaliga arkitektur vilken avser 
förstärka platsens unicitet och politiska maktuttryck. Kapitlet avser ge diskussionen en 
teoretisk grund och därpå följer relevant empiri insorterat under respektive rubrik.  
 

5.1 Stadens sammanhang 
Söderlind menar att det stadsmässiga utvecklingsbegreppet idag förvandlats till en formfråga 

som endast synliggörs i byggnaders utseende och estetiska arrangemang. Han menar att 

diskussioner kring städers utveckling bör innefatta förståelsen för stadens ordförråd (gestalt) 

och stadens grammatik (funktionssätt). En plats kan inte endast äga den estetiska gestalten av 

en stad, utan måste även fungera och integreras som en.169 Jacobs menar att hur saker och ting 

ser ut oskiljaktigt hänger ihop med hur de fungerar. Att göra ett förutbestämt utseende till 

självändamål för staden menar hon endast leder till problem och bekymmer. På så vis 

bagatelliseras spekulationerna för att skapa en välordnad stadsbild och planeringen av 

stadsutseende blir meningslöst om den inte baseras på stadens fungerande ordning.170 

Författaren Guy Debord stäcker sig ännu längre och menar att de urbana 

utvecklingstendenserna kan liknas vid ett skådespelsamhälle. Han menar att samhället i allt 

större utsträckning iscensätter urbana miljöer och menar att verkligheten och skådespelet inte 

längre kan tolkas som åtskilda.171 Jacobs är mer mild i sitt uttalade och menar att; En stad kan 

aldrig vara ett konstverk172. Hennes fokus är i motsats till Debord på stadens mikronivå och 

hon menar att när städer studeras, studeras dess innersta komplexitet inte deras ytliga 

utseende. Detta anser hon är skälet till stadsplaneringens estetiska begränsning.173  

 

Den empiriska studien visar på komplexiteten att utveckla och bygga en stad och Öreberg 

uttrycker; Det kan lätt bli lite teoretiskt när man tänker översiktligt planering. Det är ganska 

lätt och ha idéerna och principerna om hur det borde vara, sen har man övat sig att det inte 

alltid går att planera så174. När stadsplanering görs av fel anledning eller på fel sätt, blir 

resultatet gärna någon sorts bild uppifrån som kan vara kul och vacker och titta på men som 

                                                 
169 Söderlind. (1998).  
170 Jacobs. (2004). 
171 Debord, Guy. (1967). Skådespelssamhället. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB. 
172 Jacobs. (2004). Sid. 403 
173 Jacobs. (2004). 
174 Öreberg. (2009-05-07) Intervju. 



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 30 

 

tydligt visar att de inblandade aldrig varit på plats och upplevt miljön de skapat.175 M.Dock 

menar vidare att det finns en naivitet att göra en plats, då tankegångarna om hur den skall 

fungera inte finns initialt. Först när platsen färdigställts framträder funderingarna kring varför 

den är så ödslig.176 Öreberg menar att det är betydelsefullt att vara medveten om en blandning 

när platser planeras, dock påpekar hon starkt att det skall ske i ordnade former. Att städer 

iscensätter urbana miljöer går Örebergs åsikt emot, istället menar hon att tankar om ett 

skådespelsamhälle kan kopplas till brösttoner från politiker som vill visa upp en fin stad på 

distans.177 Kuchcinska menar att skådespelsamhälle bidragit till en tävlan att bygga högt och 

spektakulärt, städer vill så mycket idag och strävar efter att differentiera sig och sticka ut som 

annorlunda178. Den empiriska studien förmedlar vidare en stark känsla av att livet mellan 

husen ibland glöms bort vid nya byggnadsprojekt179. Staden bygger för staden och inte alltid 

för dess användare180.  

5.2 Användarens delaktighet 
Människor är benägna att hantera små förändringar181, vilket gör att områden som exploateras 

på kort tid ofta bildar opersonliga miljöer182. Då förändringar sker på användarnas 

stadsmässiga spelplan blir deras uppfattningar av stor betydelse183. Smyth menar att design 

och planering skall frambringas ur sociala relationer, med hjälp av boende, företag och 

organisationer som påverkas av förändringen. Han framhåller vidare att detta samspel är en 

viktig del för projektets legitimitet.184 Lynch har en viss förståelse för svårigheten att lyssna 

till allas komplexa värderingar och krav och han framhåller att vid formandet av offentliga 

rum är det nästintill ofrånkomligt att krav kompromissas och beslut fattas i ett politiskt 

sammanhang.185 Vidare menar både Lynch och Smyth att en ökad medborgerlig delaktighet 

kan bidra med åtskilliga fördelar samt frambringa bättre framtida städer.186  Arkitektforskare 

Catharina Sternudd anser dock att den mänskliga involveringen begränsas och hon ser 

                                                 
175 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
176 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
177 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
178 Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju. 
179 Philip. (2005b). Inlägget saknar namn. Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse. Publicerad: 2005-11-14. Tillgänglig: 
<http://stadskultur.blogspot.com/search?updated-min=2005-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&updated-max=2006-01-
01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=8> Läst: 2009-03-26.; Dock. (2009-04-21). Intervju.; Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
180 Pettersson, Per. (2009). Gör Stockholm till människornas stad. Persec pladdrar på. Publicerad: 2009-02-03. Tillgänglig: 
<http://perzec.wordpress.com/2009/02/03/gor-stockholm-till-manniskornas-stad/> Läst: 2009-03-26. 
181 Lindvall, Jöran. Myrman, Ann-Kristin. (2001) Vardagens arkitektur. Vem bestämmer din livsmiljö? Stockholm: Bäckströms Förlag. jmf. 
Söderlind. (1998).; Gehl, Jan. (2003). Livet Mellem Husene. København. Arkitektens Forlag.  
182 Thufvesson. (2009). 
183 Smyth. (1994).; Högdahl, Elisabeth. (2007). På andra sidan Trädgårdsgatan – om Norr och Söder i förändringens Helsingborg. 
Helsingborgs Stad: Näringslivs- och Marknadsavdelningen.; Sternudd. (2007).  
184 Smyth. (1994). 
185 Lynch, Kevin. (1962). Site Planning. Second Edition. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press. 
186 Lynch. (1981).; Smyth. (1994). 
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stadsplanering som en maktutövning där det allmänna intresset trycks långt ner i hierarkin.187 

Etnologen Elisabeth Högdahl upplever att beslutandemakten ger ett visst utrymme för 

invånarnas åsikter, dock endast när åsikterna följer deras färdigställda strategier188. I likhet 

med författarna Jöran Lindvall och Ann-Kristin Myrman menar Högdahl att många 

utvecklingsprojekt visat en ovilja att släppa in den enskilda individen och det som kommer 

underifrån.189 Även Ek understryker diskussionen om att allmänheten sällan tillfrågas vid 

specifika urbana förändringar i staden. Vidare påpekas även att allmänheten ändå förväntas 

kvarstå lojala till sin stad och dess förändring.190  

 

Textanalysen belyser människans förändringsbenägenhet i ett stadsperspektiv och 

konkluderar att den svenska historiken av stora rivningar skapat en rädsla för det nya191. 

Intervjupersonerna påtalar alla betydelsen av användarnas delaktighet, dock ventileras även 

dess svårigheter192. Kuchcinska beskriver hur H+, Helsingborgs pågående stadsprojekt, är 

mycket lyhörda inför allmänhetens åsikter och har som vision att bygga för dem som ska bo 

där. Hon menar att det är viktigt att det finns en medborgerlig dialog, vilket hon även betonar 

skapar en större acceptans för projektet. Dock finns en svårighet då hon uttrycker att H+:s 

framtida invånare idag är cirka fem år gamla.193 Öreberg reflekterar kring samma problem och 

menar att det inte alltid är lätt att nå de slutgiltiga användarna av en plats. Istället ger 

tyckandet utrymme till närområdets invånare, vars åsikter är baserade på egen sak och baseras 

på förändringar i deras närmiljö.194 Generellt sett ställer sig M.Dock frågande till vem som 

ska ha rätt att tycka. Hon menar på att det finns en viss typ av stadsbyggnadsfrågor som är 

svåra för medborgare att delta i. När det gäller stora landmärken med central placering är det 

alltid väldigt många som engagerar sig.195 Ett liknande resultat kan textanalysen konstatera då 

flera kategorier människor och intressenter uttrycker sina ståndpunkter196. Med bakgrund av 

detta ställer sig M.Dock tvivlande till om deras röst skall få väga tungt. Jag är helt för 

medborgardialoger, det är ett måste för hållbar utveckling. Men det finns också gränser för 

                                                 
187 Sternudd. (2007).; jfr. Smyth. (1994). 
188 Högdahl. (2007). 
189 Lindvall & Myrman. (2001).; Högdahl. (2007). 
190 Ek. (2007). “Malmö och America’s Cup – Det koloniala evenemanget”. i: Ek & Hultman. (red.). Sid 95-110. 
191 Billström & Hellström. (2005). 
192 Dock. (2009-04-21) Intervju.; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.; Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju.; Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
193 Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju. 
194 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
195 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
196 Stenberg. (2003).; Gravlund, Winnie. (2004). Beslut om Slottshöjden kan överklagas. Helsingborgs Dagblad. Publicerad: 2004-01-29. 
Tillgänglig: <http://hd.se/helsingborg/2004/01/29/beslut_om_slottshoejden_kan/> Läst: 2009-03-26.; Nilsson, Göran A. (2009). Ja till höga 
hus trots protester. Sydsvenskan. Publicerad: 2009-02-09. Tillänglig: <http://sydsvenskan.se/skane/staffanstorp/article411675/Ja-till-hoga-
hus-trots-protester.html> Läst: 2009-03-26.; Andersson. (2009).; Sjöstedt. (2009). 
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vad man kan begära av en medborgardialog.197 Hon påpekar vidare att enskilda personers 

chans att påverka är enkel, det är bara att lyfta luren och ringa ett kommunalråd198. 

Textanalysen visar dock en stor besvikelse då flera skribenter yttrar att beslutsfattare och 

experter inte lyssnar på stadens invånare utan kör över den okunniges åsikter199.  

5.3 Makt att besluta 
Lindvall och Myrman menar att kommunerna har en viktig roll i den lokala 

stadsplaneringsprocessen*. Det är deras uppgift att ta fram hur kvaliteten i stadens gestaltade 

miljöer skall se ut. Kommunen skall sätta formen och normen för förebildlig planering.200 

Sternudd framhåller vidare hur stadsrummets utformning hamnat i händerna på 

marknadsaktörernas girighet och kommunal självförverkligande201. Även Jacobs menar att de 

saknas kompetens hos dem som bär högsta ansvaret över städers utveckling och vidare 

belyser hon deras trångsynthet och enformiga tänkande202. Debord har ett starkt 

ställningstagande och menar att den urbana miljön tagits i besittning av kapitalismens 

herravälde, vilka innehar makten att fastställa stadsrummets dekor. Med dekoren som metafor 

för skådespelsamhället vill han ifrågasätta platsers urbana giltighet.203 Även Lynch ställer sig 

frågande till kommuners urbana design och planering och han menar att det är en tveksam 

process som ofta inte är kvalitetsorienterad204. Att kvalitet inte uppfylls kan vara ett resultat av 

att planerare, arkitekter och byggherrar fått för stora ytor och volymer att bestämma över, 

menar Thufvesson205. Lynch anser att urban designplanering äventyras av ett farligt 

storhetsvansinne, där stor arkitektur symboliserar en önskan om stor kontroll. Detta höga samt 

stora volymbyggande är ett resultat av 1900-talets nya regler, tekniker och ekonomiska 

förutsättningar som förändrat bebyggelsemönstret. Lynch menar vidare att begäret av kontroll 

och makt sätter igång en farlig cirkel som pressar stadens ekonomi och behov av 

investerare206. Thufvesson fyller ut diskussionen och menar att de som involveras i städers 

stadsplanering ofta vill skapa något som syns. De höga lodräta byggnaderna har internationellt 

                                                 
197 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
198 ibid. 
199 Gravlund. (2004).; Andersson, Elisabet. (2007a). Arkitektsmak väcker känslor. Svenska Dagbladet. Publicerad: 2007-06-03. Tillgänglig: 
<http://www.svd.se/kulturnoje/ny heter/artikel_234013.svd > Läst: 2009-03-26.; Nilsson. (2009). 
* För mer ingående läsning om den politiska processen, medborgardialog och maktperspektivet se: Urban, Susanne. (2005). Att ordna staden 
– den nya storstadenspolitiken växer fram. Arkiv Förlag. Kungälv.; Book & Eskilsson. (2001). (red.). 
200 Lindvall & Myrman. (2001). 
201 Sternudd. (2007). 
202 Jacobs. (2004). 
203 Debord. (1967). 
204 Lynch. (1981). 
205 Thufvesson. (2009). 
206 Lynch, Kevin (1976). Managing a Sense of a Region. Cambrige: The Massachusetts Institute of Technology.  



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 33 

 

blivit synonymt med utveckling207 och signalerar framsteg och makt208. Likaså måste de stora 

globala volymbyggena överträffa otroliga höjder för att över huvudtaget imponera, något 

Thufvesson hävdar Sveriges byggnadskultur inte kan presterar. Trots detta tillämpas strategin 

att bygga i stora volymer på flera platser i Sverige vilket signalerar något om platsens 

mentalitet och självkänsla.209  

 

Textanalysen synliggör att det är politikernas uppgift att göra avvägningar i 

stadsplaneringsfrågor210. Ljungskär menar att stadsbyggandet på något sätt ändå drivs av 

allmänheten. Ofta är beslutet politiskt men då politikerna är framröstade av folket, formas på 

så sätt en demokratisk process.211 M.Dock påpekar vidare att stadsförvaltningen är en politisk 

styrd organisation. Så självklart är det ju politikerna som sitter med makten och fattar beslut. 

Och det är de som skall ge riktlinjer.212 Textanalysen synliggör vidare å andra sidan 

politikernas baktankar och ett citat ur Dagens Nyheter får representera denna åsikt; säg det 

stadsbyggnadsborgarråd som inte vill manifestera sig själv med ett högt hus eller en 

märkesbyggnad.213 Likaså uttrycker journalisten Nina Gunne höga byggnaders maktsymbolik 

och ifrågasätter vems makt skall uttryckas?214 Utifrån denna maktdiskussion visar även 

textanalysen att många städer hyser ett lågt förtroende för sina politiker215. Öreberg menar att 

entusiasmen att skapa nya landmärken bottnar i begäret att visa att vi kan, vi har råd och 

bygga så här högt, vi vet hur man gör och vi har modet att göra det216. Det är en slags 

prestige som syns i många svenska städer idag, menar Öreberg. Vidare förtydligar hon att det 

dock inte är städer som investerar i byggnader utan det gör byggherrar och att det därmed 

finns ett inbyggt missförstånd i den samhälleliga debatten där invånarna beskyller staden.217 

Även M.Dock uttrycker: och staden, ja vi bygger ju aldrig i egen regi218. Textanalysen hävdar 

dels att byggherrar och politiker ofta förespråkar samma sak och gärna håller varandra om 

ryggen i stora byggnadsfrågor219. Å andra sidan ventileras även att byggherrarna inte alltid är 

                                                 
207 Thufvesson. (2009). 
208 Kotler et al. (1993).; Smyth. (1994).; Thufvesson. (2009). 
209 Thufvesson. (2009).  
210 Nilsson. (2009). 
211 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
212 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
213 Lindros, Stefan. (2009). Stockholm City växer upp. Dagens Nyheter. Publicerad: 2009-02-07. Tillgänglig: 
<http://www.dn.se/sthlm/stockholms-city-vaxer-upp-1.794181> Läst: 2009-03-26. 
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216 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
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218 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
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lika entusiastiska som politikerna på grund av den höga prislappen220. Till diskussionen om 

byggnaders ökade storlek menar Öreberg att den ökade storskaligheten inte kan bevittnas i 

höjd. Hon visar på att Sverige bebyggelsemönster sällan går över 6 våningar. Istället synliggör 

hon storskaligheten genom volymen. Öreberg menar att denna volymökning samt upplevelsen 

av större volymer i staden kan bero på att ett helt kvarter byggs av samma byggherre och ritas 

som ett projekt. Hon menar på att detta historiskt sett är ett nytt sätt att bygga och rita på, 

vilket gör att intrycket av ett sådant projekt blir relativt storskaligt. Öreberg anser vidare att 

städer som växer och utvecklas inte skall behöva ta mer yta i anspråk. Städer behöver 

utveckla inåt vilket innebär en användning av lågeffektiva ytor samt ett resultat att bygga 

högre och tätare.221 Den empiriska studien visar tydligt på att det är trendriktigt att bygga högt 

just nu, en tendens som fått starkt genomslag222. Många svenska städer är i full gång med att 

bygga efter denna era och Ljungskär menar på att det är ett rent profileringsbeslut223. Även 

Ole Reiter, professor vid Lantbruksuniversitet i Alnarp, har reflekterat över denna 

höghustrend och menar att den idag anses vara den korrekta ordningen i varje provinsstad224. 

Textanalysen visar hur flera politiker och stadsplanerare gillar att referera till Manhattan när 

nya hus ska planeras225. Caldenby ifrågasätter denna ensidiga inställning till höga hus. Han 

menar att svenska städer aldrig kommer bli som Manhattan. Istället menar han att städer bör 

söka andra kvalitéer för att särskilja sig. Han ställer sig frågande till om det viktigaste för en 

stad är att synas på avstånd och att ett högt hus då blir lösningen. Samtidigt pekar han på 

enkelheten att förlora positionen som kommunen med det högsta huset.226 

5.4 Att skapa för användandet 
Arkitekturens syfte är att spegla samhället227. Jacobs ser behovet av den arkitektoniska 

konsten i städers utformning då den visar på sammanhang och hjälper invånarna att förstå sin 

omgivning228. Professor Richard Sennett följer samma tanke och menar att arkitekter som 

designar nyskapade landmärken och andra voluminösa byggnader tillhör dem få som arbetar 

med nutida idéer om offentligt liv. De axlar ansvaret att uttrycka och manifestera nutidens 

                                                 
220 Andersson. (2009). 
221 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
222 Gunne. (2005).; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
223 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
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koder till övriga.229 Sternudd har i motsats identifierat en ojämn relation mellan arkitekten 

som formskapare och människan som användare. Ena sidan av arkitektkåren betonar yrkets 

konstnärliga sida medan andra sidan ser till samhällets tillfredställelse.230 Även 

arkitekturprofessorerna Linda Groat och David Wang tydliggör att användarnas perspektiv i 

förhållande till formskapandet inte värderas lika angeläget231. Arkitekters strävan att 

tillfredställa samhället begränsas av deras fascination för avskalad form, glas och betong, 

vilket komplicerar deras uppdrag att gestalta användarens livsmiljö. Småskalighet, variation, 

grönska, detaljer och färgrikedom tillhör det traditionella formspråkets kvaliteter, vilka ofta 

värderas högt av användarna. Trots detta konstaterar Sternudd att merparten av det som byggs 

idag saknar dessa karaktärsdrag och därav användarnas direkta acceptans.232 

 

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu uttrycker; Arkitektur är ofta starka bilder av ett 

samhälle233. Vidare kan textanalysen åskådliggöra tankar om att arkitektur är en konstform 

som bör få utvecklas och inte hindras i sitt bidrag till stadsmiljön234. Dock hävdar Andersson 

att smaken mellan gemene man och arkitekter ofta skilja sig åt235. M.Dock exemplifierar detta 

och skildrar att det finns arkitektritade hus som vunnit priser för sin design, vilka människor 

inte vill köpa. Hon tycker det är egendomligt att byggnader formges efter en smal grupps 

tycke och tilldelas pris för något de potentiella användarna anser fult.236 Stadskulturbloggen 

uttrycker samma saknad av användarperspektivet; [...] och allt i arkitekturen som handlade 

om individens plats och rum, om kontakten med gaturummet och interaktionen med andra 

människor och med stadslandskapet, är som bortblåst237, något även M.Dock vidhåller238. 

Även Gunne påpekar höghusförespråkarnas vaga resonemang för landmärkenas bidrag till 

stadsmiljöerna239. Förklaringen menar M.Dock finns i husarkitektens objektintresse samt 

ointresse av småskalighet, detaljer och variation.240 Den empiriska studien visar emellertid 

även arkitektens klämda situation och åsyftar på att denna yrkeskategori ibland sitter trängd 

mellan olika krav, vare sig den är politisk eller marknadsmässig241. M.Dock uttrycker att 

                                                 
229 Sennett, Richard. (1992). The fall of the public man. New York: Norton & Company, Inc.  
230 Sternudd. (2007). 
231 Groat, Linda. & Wang, David. (2002). Architectual research methods. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
232 Sternudd. (2007). 
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238 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
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arkitekter ibland tvingas att vara delaktiga i projekt som inte överensstämmer med deras 

värderingar om god stadsplanering242. 

5.5 Likriktighet i urban form 
Som tidigare diskuterats i myten om landmärkets symboliska värde existerar en likriktighet 

inom symbolskapande i städer, vilket resulterar i byggnaders platslösa karaktär243. Sternudd 

menar vidare att likriktigheten även bottnar i den arkitektoniska formgivningen. Inom 

arkitektkåren värderas formgivning med bakgrund av andra arkitekters tidigare verk, vilket 

gör att arkitekter som ges internationell uppmärksamhet förvandlas till starka framtida 

förebilder. Sternudd menar att detta förebildsvärderande leder till en homogen likriktning som 

exkluderar variationen.244 Jacobs har länge sett tydliga bevis som visar på denna likriktighet 

och menar att ju fler städer som kopierar dessa prestigefyllda objekt ständigt förvärrar 

dilemmat245. Smyth åsyftar liknande och att denna kopieringsepidemi resulterat i att 

gårdagens innovativa projekt istället blir dagens mediokra och morgondagens bortglömda246. 

Vidare drabbar den homogena arkitektscenens genomslagskraft förespråkarna för traditionell 

stadsförnyelse, vilka inte ges samma förmån till utveckling genom förebildsvärdering247. 

Jacobs menar att enformighet är en viss ordning, men en ordning som endast leder till 

upprepning, förvirring och tristess. Städer kräver skillnader och en oordnad blandning av 

funktioner för att dess användare skall kunna orientera sig och finna attraktivitet i 

stadsrummet.248  

 

Intervjun med Öreberg visar att hon är klart medveten om den likriktighet som finns i 

stadsplanering. Hon begränsar sig dock till att den nordeuropeiska byggnadskulturen ser 

mycket lik ut och menar att utomlands görs helt andra medvetna och avvikande lösningar.249 

Textanalysen visade på att likriktigheten i många städer är ett klart faktum250. Rörby uttrycker 

bland annat detta: även om man har de bästa ambitioner i världen så finns det alltid en risk, 

om man bygger lite för mycket vid ett och samma tillfälle, att det blir lite ensartat251. 

                                                 
242 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
243 Thufvesson. (2009). jfr. Smyth. (1994).; Ek & Hultman. (2007). ”Produktgörandet av platsen – En introduktion”. i: Ek & Hultman. (red.). 
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Ljungskär menar på att likriktigheten alltid funnits men att den växt starkare de senaste tio 

åren252. I motsats uttrycker Öreberg att formspråkets likriktighet passerar snabbt. Varje tid har 

sitt fasaduttryck och det är absolut inte mer extrem nu än vad den har varit, snarare tvärtom 

253. Vidare uttrycker Ljungskär följande om likriktighetens dilemma; Det kommer en fluga 

och sen sprider den sig som en löpeld [...]254 För övrigt har Ljungskär låga tankar om rådande 

arkitekturform; 
 

Men generellt om man tittar på arkitektur i Sverige så är den fruktansvärt tråkig, alltså man 
försöker bygga häftigt och maffigt och vad är det man gör, den här postfunkisen med stålräcken 
fortfarande, det kanske var lite häftigt på 90-talet när man började bygga så, men man har inte alls 
där man faktiskt kan ta ut svängarna och bygga någonting riktigt galet, då gör man inte det utan då 
så håller man sig fortfarande till någon slags arkitekturtrend som har hållit i sig i femton år, de ser 
jag inte som särskilt nyskapande.255 
 

Liknande diskuteras med hårdare ord i bloggen Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse; 
 

När vi nu som aldrig förr har de tekniska möjligheterna att göra vackra och hållbara miljöer 
tillgängliga för den stora massan och deras efterkommande, är det då försvarbart att bygga 
eländiga kolosser i svart eller glas vilka hämtat sin formmässiga inspiration från 
parkeringsplatsens betongsuggor och är lika komplexa i sitt utförande som en lagerhylla av 
återvunnen metall?256 
 

M.Dock förstår inte heller härmeffekten257 som hon själv uttrycker det. Hon menar att 

arkitekter borde vara en grupp som hittar innovativa och kreativa vägar. Det förefaller dock 

att de nya vägarna hamnar på byggnaders formgivning istället för stadens funktionella och 

sociala stadsplanering.258  

 

 

 

 

                                                 
252 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
253 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
254 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
255 ibid. 
256 Philip. (2009).   
257 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
258 ibid. 
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6 Myten kring landmärket som en del av staden 
Det här kapitlet behandlar uppsatsens fjärde myt om landmärket som en del av staden. 
Mytens bidrag och dess förenklade form bygger på landmärkets självklara element i 
stadsrummet vars placering och samspel med stadsmiljön tonas ner i förhållande till dess 
existens. Kapitlet avser ge diskussionen en teoretisk grund och därpå följer relevant empiri 
insorterat under respektive rubrik.  
 

6.1 Nya rum i staden 
Byggnader är stadens främsta inredningskomponent vars visuella betydelse är mycket tydlig 

inom platsutveckling. Var byggnad fyller en funktion i stadens stadsmässiga ordning och 

genom sin form och storlek blir den viktigt för platsupplevelsen. Medan en del byggnader är 

avsedda att stå som enskilda objekt, bildar andra stadens bebyggelsemassa och fasadlängor.259  

Hos ett landmärke är dess singularitet det mest essentiella karaktärsdraget, något enstaka som 

utmärker sig. Hall, i likhet med Lynch, menar att landmärken blir mer identifierbara och 

utvalda som speciella element i stadsmiljön om de har en klar och spektakulär form.260 

Nyskapade landmärken tillhör ofta stadens högsta byggnader och utnyttjas som 

orienteringspunkter261. Jacobs hävdar att goda landmärken bidrar till att klarlägga stadens 

ordning på två olika sätt. För det första så betonas och föräras mångfalden i staden av dess 

existens, de urskiljer sig från övrig bebyggelse och hyllas för sitt annorlunda inslag. För det 

andra kan dess tillvaro dra uppmärksamheten till betydelsefulla funktioner i staden, vilka 

förstärks genom en visuell bekräftelse.262 Teoretiker menar att dagens postmodernism fört in 

ett ökat inslag av lust och estetik i stadsbyggandet. Dock lever delar av modernismens ideal 

kvar och funktionalismens rumsliga praktik är fortfarande synlig i städers planering.263 

Sternudd betonar hur de stora utvecklingsprojekt, som flera av Sveriges städer idag är 

delaktiga i, bildar isolerade specialmiljöer i städerna.264 Professor inom stadsplanering, Mats 

Franzén, påtalar även denna negativa utveckling då dessa områden vänder resterande delar av 

staden ryggen och agerar som nya funktioner i stadens funktionsuppdelade värld265. 

Storskaliga byggnader med homogen och monoton funktion bildar gränser i staden och Jacobs 

exemplifierar hur byggnader byggs större än sina grannar för att skapa ett landmärke och om 

byggnaden även syftar till att uppfylla samma funktion som grannarna ger den ofta ett blekt 
                                                 
259 Thufvesson. (2009). 
260 Lynch. (1968).; Hall. (2001). 
261 Lynch. (1968).; Jacobs. (2004). 
262 Jacobs. (2004). 
263 Franzén. (1994). ”Inte bara hemlängtan? Lust och längtan till svenska städer”. i:  Linde-Laursen & Nilsson. (red.). Sid 12-27. 
264 Sternudd. (2007).  
265 Franzén. (1994). ”Inte bara hemlängtan? Lust och längtan till svenska städer”. i:  Linde-Laursen & Nilsson.  (red.). Sid 12-27. 
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intryck. Trots avsikten att förstärka platsen förtydligar byggnaden istället hur storlek och 

utseende växt i betydelse.266 Arkitekten och stadsplanerare Raymond Gindroz tankegångar 

följer en annan utgångspunkt än övriga teoretiker då han inte ställer sig emot nyskapade 

landmärkens ikoniska inslag utan argumenterar för att låta de existera på platser vi besöker 

hellre än platser vi lever i267. 

 

Textanalysen visar generellt att förändringar i stadsmiljön alltid väcker känslor och åsikter, 

vilket bottnar i byggnaders betydelse för platsupplevelse268. Reiter sätter andra ord på 

byggnaders betydelse för staden och han menar att byggnader skapar platser och bildar ramen 

för stadens offentliga miljö269. Textanalysen visar vidare att skapade landmärken än så länge 

står som solitärer i staden, dock synliggörs en smygande förändring att fler och fler höga 

landmärken börjar tillkomma270. Alla intervjupersonerna nämnde landmärkets betydelsefulla 

funktion som referens och orienteringspunkt i stadsmiljön271. Ljungskär menar att land-

märken, som stadsplaneringselement, hjälper till att strukturera staden och bidrar med en 

harmoni till platsen. Vidare ser hon skapade voluminösa landmärken som ett naturligt 

stadselement och uttrycker; alltså det finns ju de som har tankar att det inte passar den 

mänskliga skalan men jag ser väl inte det som jätteproblem personligen utan alla tider har ju 

sina former.272 Vad gäller nya landmärkens funktion är M.Dock av annan åsikt, då hon menar 

att de ofta representerar en avslutning på någonting och bildar en mur i stadsbilden273. 

Öreberg menar vidare att det är svårt att sätta gränsen för vad som är för högt. Kan man bygga 

fem, kan man bygga sju? Kan man bygga sju kan man bygga tio.274 M.Dock påpekar att 

förslagen om nya höga stadselement ofta mottages som goda så länge man inte gör det i 

närheten av där jag finns275. Egentligen är Ljungskär lite överraskad att höga hus fortfarande 

kan skapa en sådan debatt. Hon gör gällande att det inte direkt är en ny och främmande skala. 

Arkitektkåren och samhället har länge förkastat funktionalismens storskalighet, men som 

stadsantikvarie menar Ljungskär att det inte bara är skräp utan även tillför goda kvaliteter. Att 

bygga punkthus eller andra högre hus för att bespara markyta är exempelvis en 

                                                 
266 Jacobs. (2004). 
267 Gindroz. (2002). se: Morris, Huw. (2008) Urban design physician. Planning. Nr. 1789. Sid. 15. 
268 Gravlund. (2004).; Nilsson. (2009).; Andersson. (2009).; Sjöstedt. (2009).  
269 Reiter. (2005). 
270 Andersson. (2009).; Philip. (2008). Weiterbauen. Stadskultur – för klassisk urban bebyggelse. Publicerad: 2008-04-08 Tillgänglig: 
<http://stadskultur.blogspot.com/ search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00%2B 01%3A00&up dated-max=2009-01-
01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results =19 > Läst: 2009-03-27.  
271 Dock. (2009-04-21). Intervju.; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.; Kuchcinska. (2009-04-24). Intervju.; Öreberg. (2009-05-07). Intervju.  
272 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
273 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
274 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
275 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
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funktionalistisk 60-talstanke. Samtidigt som åsikterna är enade om att funktionalismen är 

begravd och inte bör upprepas byggs idag, något förundransvärt, en ny moderniserad 

storskalighet efter samma tankar.276 Stadskulturbloggen beskriver vidare hur denna 

storskalighet skapar enformighet i sin monotona funktion277. Fastighetsbolaget HSB:s VD Ulf 

Nordström yttrar att stadsbyggandet idag inte vågar gå utanför ramarna, utan hellre byggs det 

något dåligt än att prova något nytt278.  

6.2 Användning och placering 
För nyskapade landmärken blir dess placering utan tvekan den mest vitala dimensionen för 

dess framgångsrika integrering i staden279. Lynch menar att höga landmärken har en tendens 

att upplevas som svävande objekt i stadens siluett. När en hög byggnad inte är igenkännlig vid 

dess bas har chansen att förena dessa två nivåer gått förlorat, något han tycker är högst 

beklagligt. Ett korrekt placerat landmärke kan stärka platsens kärna på samma sätt som en 

felplacering kan åstadkomma stor skada. Vid en felplacering förstörs inte bara platsens kärna 

utan landmärkets funktion elimineras helt. Ett landmärke kan antingen placeras och 

sammansmälta med övrig bebyggelse, vilket Lynch menar förenklar förankringen på platsen 

eller så kan landmärkens karaktärsdrag helt gå emot övrig bebyggelsestil och framhävas 

genom kontrasten till helheten.280Jacobs är av samma tankar men påpekar att om landmärket 

istället placeras isolerat och avskilt förstärks inte skillnaderna i staden. Om landmärken skall 

förstärka stadens ordning skall de lokaliseras mitt ibland sina grannar. Vidare menar Jacobs 

att väldigt få är medvetna om landmärkets möjlighet att förstärka stadens funktionella 

mångfald. Med detta vill hon bestrida att ett landmärke alltid bidrar till att övrig bebyggelse 

kommer i skymundan.281  

 

Ljungskär menar i intervjun att problemet och kritiken mot stora och höga byggnader ofta 

bottnar i dess felaktiga placering282. M.Dock nämner två lämpliga sätt att placera ett skapat 

landmärke. Det första är mer objektinriktat och står för sig själv och tillåter inte intim kontakt, 

utan står på att avstånd och välkomnar betraktarens blickar. Det andra sättet handlar om att 

landmärket ska synas och signalera sin existens på långt håll, men när stadsflaneraren 

                                                 
276 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
277 Philip. (2007). 
278 Hallemar. (2006). 
279 Lynch. (1968).; Dutch. (2007). 
280 Lynch.  (1968). 
281 Jacobs. (2004). 
282 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
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befinner sig vid dess bas uppfattas inte den enorma höjden.283 I likhet med M.Dock menar 

Öreberg att städer skall vara oerhört väl medvetna om var de placerar nya skapade 

landmärken. Hon menar att de inte underordnar sig stadsbilden utan sticker upp ur den 

homogena stadsbilden.284 Bloggen Svensson – varmt och rättfram från vänster, menar att höga 

hus ofta inte tillför något egenvärde i sig utan måste integreras som en del av helheten285. Till 

viss del är Öreberg av samma åsikt och menar att de flesta byggnader måste underordna sig en 

helhet, annars blir det en väldigt orolig stad286. Ljungskär medhåller och talar om sin 

uppskattning för höga hus. Det är en viss känsla att stå vid botten och titta upp. Det kan vara 

något väldigt positivt.287 Öreberg menar att fördelarna med att bygga höga nya landmärken är 

dess yteffektivitet, vilket möjliggöra att andra värde sparas i stadsmiljön. Nackdelen är å 

andra sidan att det kan ta udden av någonting annat.288  

6.3 Samspel med gatan 
På grund av nyskapade landmärkens storlek, detaljrikedom och modernitet kan de upplevas 

både behagliga samt irriterande i stadsmiljön289. I likhet med arkitekterna Jan Gehl, Lars 

Gemzøe, Sia Kirknæs och Britt S. Søndergaard menar Thufvesson att monotona 

arkitektoniska verk negligerat betydelsen av gatans samspel och gör det svårt att skapa ett 

naturligt stadsliv290. Sennett är kritisk till flera av de nyskapade landmärkenas integrering i 

staden. Han anser att de stora glasfasader som ofta pryder de nya arkitektoniska verken 

upplöser skillnaden mellan inne och ute. Samtidigt menar han att aktiviteterna i byggnaden 

isoleras från stadens gatuliv.291 Enligt arkitektforskare Jan Gehl skapar detta storskaliga 

byggnadsmönster stora privata fasader längs stadens gator. Han menar att dessa fasader är 

mindre attraktiva att färdas längs då dess karaktär är mycket inåtvänd. Istället menar Gehl att 

skapandet av offentliga faciliteter med inbjudande entréer och verksamheter i byggnaders 

bottenplan alltid bör eftersträvas.292 I likhet menar Jacobs att allt som upptar en allt för stor 

och oproportionerlig del av gatan är avfolkande och avbrytande mönster i stadsmiljön. Dessa 

                                                 
283 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
284 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
285 Svensson. (2009). Det finns inget egenvärde i höga hus. Svensson – varmt och rättfram från vänster. Publicerad: 2009-04-04. Tillgänglig. 
<http://www.zaramis.nu/blog/2009/04/04/det-finns-inget-egenvarde-i-hoga-hus/> Läst: 2009-03-27. 
286 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
287 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
288 ibid. 
289 Lynch. (1968).  
290 Gehl, Jan. Gemzøe, Lars. Kirknæs, Sia. & Søndergaard, Britt. S. (2006) Det nye byliv.  Køpenhavn. Arkitektens forlag.; Thufvesson. 
(2009). 
291 Sennett. (1992). 
292 Gehl. (2003). 
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oproportioner bryter upp gatorna visuellt och är så dominerande i sin storhet att möjligheten 

för någon annan att ge intryck onekligen begränsas.293  

 

Textanalysen visar på hur flera åsikter syftar till att storskalighet försämrar mikroklimatet i 

stadsmiljön294. M.Dock är inte särskilt förtjust i nutidens arkitektoniska glasfasader som löper 

längs hela kvarter, hon menar att de är groteska och inte bidragsgivare till stadslivet295. Vidare 

är M.Dock väl inläst och talar mycket för Gehls teorier om öppna bottenvåningar296, vilket 

även textanalysen efterfrågar297. Hon menar att när byggnader planeras slarvas det oerhört på 

bottenplan298. Vidare skriver bloggen Punkthus att det sociala livet väcks genom öppna 

entréer vilket även skapar en välkomnande trygghet299. Även M.Dock hävdar att denna 

vårdslöshet synliggörs när de nya byggnaderna ges utrymme i staden. Hon påtalar att samma 

enformiga utseende dundrar direkt ner i gatan utan eftertanke, då gatunivån och nivån 20 

meter upp skiljer sig oerhört bör även dess utseende göra det. Hon anser det beklagligt att 

byggnadernas formgivare inte förstår detta samt betydelsen av gatans möjlighet att skapa 

sociala rum. M.Dock menar sålunda inte att det är de höga byggnaderna som är problemet 

utan hur den landar på trottoaren, de bästa resultaten vittnar om en annorlunda avslutning än 

det som sticker upp i skyn.300  

6.4 Byggnaders livslängd  
Byggnaders historia är viktigt både utifrån den upplevda platskvaliteten och utifrån 

marknadsföringen av platsen301. Kotler et al. beskriver att nyupprättade attraktioner eller 

landmärken kan slå hårt mot platsers användare. När nya byggprojekt ritas upp suddas gamla 

ut, vilket ofta påverkar omgivningen.302 Vidare lyfter Smyth ett varningens finger när det 

kommer till nya landmärkens livslängd. Han är inte negativ till platsers utveckling, utan 

medhåller att detta borde ske och kontinuerligt uppmuntras, dock med invånarnas behov i 

åtanke. Precis som övriga byggnader och områden har landmärket en livscykel, vilken 

fungerar på flera nivåer. Marknadsföringsmässigt är landmärkets trumfkort kortvarigt, dess 

                                                 
293 Jacobs. (2004). 
294 Gunne. (2005).; Philip. (2009).; se Bilaga 2. 
295 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
296 ibid. 
297 Gravlund. (2004).; Sundström. (2007).; Hallemar, Dan. (2008a) Det höga husen och de låga. Punkthusbloggen. Publicerad: 2008-05-22. 
Tillgänglig: <http://punkthus.wordpress.com/2008/05/22/de-hoga-husen-och-de-laga/> Läst: 2009-03-27. 
298 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
299 Hallemar. (2008a). 
300 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
301 Kotler et. al. (1993).; Ward (1998).; Hall (2001).; Jacobs. (2004).; Nilsson, Jan Henrik. (2007). ”Taggtråd, betong och spreewaldgurkor – 
Historiebruk kring den synliga och osynliga Berlinmuren”. i: Ek & Hultman. (red.). Sid. 77-93. 
302 Kotler et al. (1993).  
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livslängd för dess användare och aktiviteter blir dock längre. Utöver detta kommer byggnaden 

att leva kvar längre än allt annat och dessutom användas av nya användare och möjligtvis 

förändra sin ursprungliga funktion.303 Detta återknyter till Jacobs resonemang om äldre 

bebyggelse, vars flexibilitet och användningsområden är större än nybyggda hus med 

förutbestämd funktion304. Även Gehl et al. menar att ett stadsrum med god utformning skall 

vara användbart på flera olika sätt305.  

 

Ur stadsantikvariesynpunkt, hävdar Ljungskär under intervjun, att det är viktigt att 

betydelsefulla historier även kan utläsas i framtiden. Genom nya byggnader får stadsmiljön 

förändras men den får inte förvanskas och förstöras.306 Textanalysen visar byggherrarnas 

inställning till besparing av äldre bebyggelse, där deras fokusering är högst ekonomisk307. I 

motsats framhäver M.Dock och Ljungskär att äldre bebyggelse bidrar till en efterfrågad 

variation och flexibilitet308. Avseende nyskapande landmärken menar Öreberg däremot att 

dem snabbt kan upplevas omoderna. Hon menar på att byggnaden står på platsen en längre tid 

och bör på så vis visas ordentlig omsorg i sin form i förhållande till sitt omland.309 Nyskapade 

landmärken byggs ofta efter en funktion, vilket gör att en viss flexibilitet saknas, menar 

M.Dock och uttrycker; vad händer här om 50 år, 20 år, det har vi ingen aning om idag vilka 

behov vi har310. Istället borde det byggas i mindre enheter, vilket är lättare att förändra och 

anpassa efter framtida behov. Att bygga efter en funktion som kanske sen försvinner och inte 

hänger med i utvecklingen är fel, menar M.Dock.311 

6.5 Upplevelseskapande och mänsklig skala 
Sternudd visar på att stadens användare lägger stor vikt vid detaljers upplevelseskapande i 

stadsmiljön312. Gehl et al. finner att stadens upplevelser främst skapas genom en utformning i 

mänsklig skala, utöver det kan upplevelsen förhöjas med fina detaljer, material och rumsliga 

möbler313. Ingenjör- och psykologiforskare Stephen Kaplan är också för upplevelseskapande 

element och trycker mycket på betydelsen av att kunna utforska sin stadsmiljö, vilket han 

menar kräver komplexiteten och mystikens beståndsdelar. Komplexitet formas ur platsens 
                                                 
303 Smyth. (1994). 
304 Jacobs. (2004). 
305 Gehl et al. (2006).  
306 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
307 Andersson. (2007a). 
308 Dock. (2009-04-21). Intervju.; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
309 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
310 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
311 ibid. 
312 Sternudd. (2007).; jfr. Jacobs. (2004).; Gehl el al. (2006). 
313 Gehl et al. (2006). 
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variationsrikedom av olika objekt i stadsrummet, att djupare utforska stadsrummet genom 

exempelvis skymda vyer och svängande gator bidrar till mystikens inslag.314 Likaså menar 

Jacobs att det är variation och inte upprepningar som får människor att bege sig någonstans. 

Användarna behöver miljöer som inte är enkelt ordnad utan både poetisk och symbolisk. 

Jacobs menar därför att städer behöver många fler landmärken, oavsett storlek.315 Ett 

landmärke behöver nödvändigtvis inte vara ett stort och voluminöst objekt. Lynch anser att 

den mest minimala detalj kan benämnas som ett landmärke, allt från en dörrknopp, en speciell 

sten till en stor pampig balkong.316 Mindre landmärken utpekas ofta på grund av sin 

säregenhet, vilket ofta bottnar i en säregen användning317. Landmärken av mindre skala 

kräver även speciella zoner för att nå maximal uppmärksamhet såsom på fasader, markytor 

eller snett nedanför ögonnivå. En del landmärken är mer lokalt betingade och endast synliga 

på vissa avstånd. Till dessa hör stadens otaliga skyltar*, affärsentréer, träd och andra urbana 

detaljer som fyller betraktaren med mening.318 

 

Den empiriska studien visade en klar betoning på att variation och upplevelser skapar en 

attraktiv stadsmiljö och markerar vikten av att dessa är utformade i mänsklig skala319. M.Dock 

menar att stadsmiljön skall stimulera dess användare och yttrar; att det hela tiden är något 

som förändras, det ska vara en glädje att vara ute och röra på sig. Att hela tiden bli 

stimulerad, gärna överraska och inte så tillrättalagt hela tiden.320 Likaså visar 

Punkthusbloggen på en ökad efterfråga av spänning och överraskningsmoment i 

stadsmiljön321. Öreberg menar att byggnader alltid är beklädda med detaljer men poängen är 

att de ska vara olika detaljer. Detaljer knyter an till mänsklig storlek och skapar en variation i 

miljön.322 M.Dock tror att mycket av en plats stadskvalitet skapas i den nära miljön, i 

bottenvåningarna och i rummen mellan husen. Det är på gatuplansnivå som fasader och 

byggnader relaterar till varandra och om detta fungerar i samklang skapas en lyckad 

kvalitetseffekt.323 Öreberg ser en trend inom stadsbyggnad som går mot den lilla människans 

gaturum. Det handlar om skapandet av platsbildningar som lockar till livfullhet. Vidare menar 

                                                 
314 Kaplan. (1987). se: Sternudd. (2007).  
315 Jacobs. (2004).  
316 Lynch. (1968).  
317 Jacobs. (2004).  
* För vidare läsning se: Jörnmark, Jan. (2007). Övergivna platser. Lund: Historisk media. 
318 Lynch. (1968).  
319 Philip. (2008).; Dock. (2009-04-21). Intervju.; Ljungskär. (2009-04-22). Intervju.  
320 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
321 Hallemar, Dan. (2008b). Höga hus är ofta tråkiga. Punkthusbloggen. Publicerad: 2008-02-12. Tillgänglig: 
<http://punkthus.wordpress.com/2008/02/12/ hoga-hus-ar-ofta-trakiga/> Läst: 2009-03-27. 
322 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
323 Dock. (2009-04-21). Intervju.  
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Öreberg att detta kan ske i kombination med att bygga högt, dock krävs en viss oregelbundet i 

stadsmiljön.324 M.Dock förklarar hur ett landmärke inte nödvändigtvis är stadens högsta 

byggnad och säger följande;  
 

Landmärket är ju det vi bär inom oss, det är ju den där stenen som ligger där i hörnet som har den 
här roliga inskriptionen […] Landmärken det är för oss som går och vandrar, för att vi ska kunna 
sätta namn. Var ska vi träffas, jo vid Stenbockstatyn eller vad det nu är, det är ju landmärken.325 
 

Även Kuchcinska menar på att landmärken kan vara något lokalt som endast är till för 

invånarnas igenkännelse326. Öreberg nämner att om mindre landmärken skall synas i 

stadsmiljön krävs att det lokaliseras i fonden av en siktaxel, då behöver det ju inte vara 

jättehögt men att man i alla fall ser det från många håll327. Ljungskär som är väl bekant med 

Lynch teorier beskriver just hur det moderna samhället har förskjutit landmärket från 

samhälleliga byggnader, fontäner och statyer till stadens kommersiella funktioner, såsom 

McDonalds och Åhléns skyltar. Det är väl den typen av landmarks som man kanske inte 

tänker på, men som många använder.328 På grund av denna förskjutning av 

landmärkesanvändning efterfrågar M.Dock ett ökat fokus på detaljskapande i närmiljön, 

vilken stadsflanerarna kan åtnjuta och använda329. 

 

                                                 
324 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
325 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
326 Kuchcinska. (2009-04.24). Intervju. 
327 Öreberg. (2009-05-07). Intervju. 
328 Ljungskär. (2009-04-22). Intervju. 
329 Dock. (2009-04-21). Intervju. 
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7 Slutdiskussion 
I detta kapitel görs initialt en återkoppling till uppsatsens problemdiskussion. Därpå 
presenteras de slutsatser som vuxit fram ur uppsatsens analys med intentionen att uppfylla 
uppsatsens syfte, utifrån de fyra diskuterade myterna. Avslutningsvis förs reflektioner fram 
utifrån ett tvärdimensionellt perspektiv i syfte att sammanföra två discipliner vilket visar på 
en nödvändighet att i framtiden arbeta över gränserna. 
 

7.1 Återkoppling till problemdiskussionen 
Uppsatsen konstaterar att majoriteten av de samlade teoretikerna förespråkar flaggskeppets 

existens som platsmarknadsföringsverktyg. Behovet av att synas på världskartan har i allt 

större utsträckning påverkat städers stadsbyggnad och planering.  Framförallt understryker 

platsmarknadsföringsteoretikerna flaggskeppets symboliska betydelse, ekonomiska välstånd 

samt framtida utveckling. Vad gäller stadsmässigt byggande är stadsplaneringsteoretikerna 

eniga och menar att stadens gestalt oskiljaktigt hör ihop med dess funktionssätt. Den urbana 

utvecklingens kvalitetsdimension och syften ifrågasätts, där experternas och beslutfattarnas 

dolda agenda diskuteras. Med bakgrund av detta blir Temelovás efterfrågade behov tydligt, då 

dessa två discipliner kräver en tvärdimensionell betraktelse. 

7.2 Myten om landmärkets symboliska betydelse 
Den första myten diskuteras med utgångspunkt i landmärkets symboliska betydelse och syftar 

till att besvara frågan; Vilken symbolisk betydelse har landmärket för en plats och invånarnas 

stolthet? Uppsatsen kan bestämt konstatera att platsutveckling är en mycket komplex fråga. 

Utifrån de klassiska platsmarknadsföringsstrategierna är flaggskepp det ultimata verktyget då 

det bidrar till att platsens attraktionskraft ökar och objektets höjd och arkitektoniska 

framtoning förärar platsen en identitet och stolthet. Tyvärr blir dess existens, då 

flaggskeppshysterin i dagens städer växer både i skala och i antal, ett resultat där 

symbolbyggnader tar över och där stadens önskade profil ges mer utrymme än invånarnas 

upplevda identitet av platsen.  
 

Utifrån den uppmärksammade diskussionen om hur platser sätts på kartan utan finansiella 

insatser, och istället skapar attraktionsvärde med upplevelser, variation och spontana möten, 

dras slutsatsen att byggda stadsformer blir en symbolik för vad staden vill uppnå snarare än 

vem det är som skall trivas på platsen. Vi ifrågasätter om de luxuösa flaggskeppssymbolerna 

är till för alla och att dess existens ingjuter stolthet hos envar. Argumenteringen för dessa 
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unika och svårimiterbara flaggskeppsinrättningar, vilka enligt teorin måste finnas för att 

undfly platslöshetens signum, kan styrkas av uppsatsens empiriska studie. Dock är 

förekommande platsutvecklingsteorier mycket generella och likriktade, vilket resulterar i en 

paradox. Att fokusera på platsens unicitet och flaggskeppets kontext kontrasterar dagens 

utbredda homogeniseringstrend, där emellertid både teoretikernas och det empiriska bidragets 

lösningar på problemet i högsta grad utgör ett homogent recept.   

7.3 Myten om landmärkets ekonomiska värde 
Den andra myten avhandlar landmärkets ekonomiska värde och anser besvara 

frågeställningen; På vilket sätt generar landmärket ekonomiskt värde för en plats? Uppsatsen 

fastslår flaggskeppets skickliga förmåga att sätta platsen på kartan och kraften att blåsa liv i 

neråtgående områden. Dock kan resultatet visa att en ensam stationerad byggnad inte allena 

kan rädda en plats. Flaggskeppets utformning, kan uppsatsen konstatera, utgör en splittring i 

den empiriska studien där storleken är debattens center. Oenigheten angående meter på höjden 

anser vi grundar sig i åsikternas underlag, där storleksfixeringen nedvärderas av somliga 

kontra påståenden om dess existens som nödtvång för riktiga städer. Slutsatsen av vad 

flaggskeppet speglar blir därmed tudelad och utgörs dels av objektets inbringade framtidstro 

och dels av visionslösa skrytbyggen.  
 

Uppsatsens resultat förstärker att det finns goda intentioner med uppförandet av höga 

byggnader men betvivlar dess förmåga att bringa utveckling och förnyelse på det lokala 

planet. Huruvida höga profilbyggnadsprojekt medför kedjereaktioner och den fastställda 

teorin om att denna fysiska transformation leder till spin-off effekter för neråtgående områden 

ställs därmed på sin kant. I bästa fall fungerar flaggskepp som en symbol för förändring och 

stolthetspelare. Kritiken visar dock på en exkluderande facilitet vilken i många fall får stadens 

ekonomiska vågskålar att svaja och uppsatsen fastslår att en enskild attraktion inte kan 

användas som platsankare vid en stads pågående sänkning. Huruvida dess existens är 

berättigad i ekonomiska termer beror helt på vilka betydenheter som värderas. Där slutsatsen 

dras att den mångfacetterade skalan inrymmer allt från attraktionsvärde, synlighet och 

profileringspotens till det faktiska genererade värdet för människan på det lokala planet.  

7.4 Myten om landmärkets estetik 
Den tredje myten behandlar landmärkets estetik och avser besvara följande fråga; Hur 

influeras landmärkets estetiska utformning? Uppsatsen visar tydligt på att svenska städers 



 
 
Magisteruppsats: Myten om landmarks 
 

  
Sida 48 

 

trendriktiga beslut att bygga nya landmärken är ett klart faktum och flera städer vill ta del av 

den nya korrekta och förutbestämda stadsordningen. Stadsbyggandets komplexitet verifieras 

även tydligt, då flera intressenter är och vill vara delaktiga i städers utveckling. När teoretisk 

planering möter stadens funktionssätt fastställer uppsatsen att livet mellan husen tyvärr glöms 

bort till förmån för städers skrytbyggen. Självklart krävs expertkunskaper för att kunna rita, 

bygga och planera ett nytt landmärke men uppsatsen poängterar att en ökad delaktighet från 

objektets slutgiltiga användare ökar dess acceptans och anpassning. Idag utnyttjas inte alltid 

användarnas kunskap om den faktiska upplevelsen kring nyskapade landmärken i stadsmiljön, 

vilket tydligt belyses i den intensiva samhällsdebatten, där även experternas svårighet att 

lyssna till allas åsikter framkommer. Uppsatsens ifrågasätter dock experternas uttalanden om 

enkelheten för stadens invånare att påverka, då deras argument är att beslutandemakten är en 

demokratiskt vald grupp som givits uppgiften att skapa normen för stadsbyggande. Uppsatsen 

visar även på att denna enväldiga makt inte följer samma syfte som stadens användare och 

därmed riskerar vissa röster att förloras.  
 

Vidare förstärker resultatet det starka missnöjet mot beslutandemaktens begränsade kunskap 

samt baktankar med nyskapade landmärken, vilka dessvärre byggs för syns skull med 

lösryckta motiveringar för politiskt självförverkligande. Emellertid fastslås att på grund av 

den mänskliga förändringsbenägenheten möter alltid nybyggnationer motstånd och känslofull 

debatt väcks. Även ett missförstånd i denna debatt identifieras i uppsatsen, då städers invånare 

ofta beskyller staden för byggherrarnas byggnadsinitiativ av spektakulära pengaobjekt. 

Resultatet framvisar att det ofta är användarnas önskemål som får stryka på foten till förmån 

för arkitekters objektintresse. Uppsatsen konstaterar att arkitektkårens förebildsvärdering 

leder till en likriktning i urban estetik som idag förvandlats till en innovationslös och tråkig 

form, i en tid där både kunskap och möjlighet om dess motsats finns.  

7.5 Myten om landmärket som en del av staden 
Den fjärde myten diskuterar landmärket som en del av staden och avser ge svar på uppsatsens 

sista frågeställning; Hur fungerar landmärket som en del av staden? Uppsatsen påvisar 

landmärkets betydelse som referenspunkt i staden, men drar dock slutsatsen att då en ökning 

av detta stadselement kan bevittnas bidrar det snarare till homogenitet än variation i 

stadsbilden. Resultatet speglar att funktionalismen antingen återuppstått eller aldrig lämnat 

dagens stadsbyggande, då arkitekturformen som skall spegla samhället fortfarande följer 

funktionalismens ideal och skapar opersonliga rum med storskalig volym och försämrat 
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mikroklimat. En önskan om fler öppna fasader som gynnar stadslivet är ytterligare en slutsats 

som uppsatsen kan slå fast. Om fler nyskapade landmärken skall inrättas i stadsmiljön krävs 

en förbättrad integrering och samspel med gatan.  
 

I analysen finns en klar enighet om att mer upplevelse i mänsklig skala bör eftersträvas, vilket 

knyter an till det lilla och lokala landmärkets betydelse. Uppsatsen kan fastställa att vad gäller 

små landmärken har även de framtidsanpassats och omfattar idag kommersiella skyltar istället 

för historiska statyer och fontäner. Vidare utröns att höga byggnader inte bör betraktas som en 

ny skala och debatten bör därmed inte fokusera på höjd i antal meter utan istället hur det 

landar på gatan. Uppsatsen visar på en konsensus vid nyskapade landmärkens essentiella 

placering men tankarna om hur de skall placeras är dock mycket splittrade, vilket tyder på en 

stark oklarhet i fältet. Likaså fastställs delade meningar kring om landmärket förstärker eller 

tar udden av sin omgivning, en dimension som tar landmärkets placering ett steg vidare samt 

visar på dess svårbestämda del av staden. Slutsatser kan dock dras gällande att nyskapade 

landmärken byggs efter en specifik funktion vilket försämrar dess långvariga flexibilitet och 

livslängd. Huruvida framtidens behov kan uppnås återstår att se men uppsatsen kan förkunna 

att framtidens behov idag inte tas i vidare beaktning. 

7.6 Avslutande reflektioner 
Nedan diskuteras myternas korsande samband för att belysa teoridisciplinernas 

tvärdimensionella nödvändighet. Uppsatsen förstärker platsers komplexitet där 

platsmarknadsföringen idag tangerar ett flertal sektioner inom stadsplanering. Utifrån teori 

och empiri kan uppsatsen fastslå att förr formade staden platsens marknadsföring men idag är 

det snarare tvärtom. Flaggskeppsprojekten vilka placeras varhelst och oberoende av sin 

kontext bidrar till en splittrad platsutveckling och framtida platsmarknadsföring måste därmed 

betona stadsutveckling och inneha förståelse att många pusselbitar ska bilda en helhet. 

Anledningen till att detta resonemang lyfts fram grundar sig i att skådespelsamhället till viss 

del är en realitet. Städers ökade konkurrens har resulterat i att platser bygger för att synas, där 

utseende och form överskyler landmärkets samspel i stadsmiljön. I skådespelsamhällets 

kölvatten följer segregation och monotoni, orsakat av det nya stadsrummets opersonliga miljö.  
 

Flera städer idag gör ett felsteg med att inrätta nyskapade landmärken vilka följer en likriktig 

internationell trend och vars obetydliga anknytning till kontexten endast skapar en platslös 

byggnad. Vidare fastlägger uppsatsen att dess endimensionella funktion och voluminösa form 
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försämrar mikroklimatet och likaså begränsas byggnadens ekonomiska livslängd och dess 

flexibilitet på grund av dess enformighet och koppling till platsen. Mentaliteten att bygga 

spektakulärt i Sverige hävdar vi följer ett homogent och långtradigt mönster där strävan efter 

att sticka ut och synas dränks i masstillverkningens symbolbyggnader. Uppsatsen kan därav 

konstatera att dessa arkitektoniska avtryck visserligen attraherar och är fina att titta på, men 

inte är särskilt intressanta att bo granne med. Därmed poängteras att landmärken i högre grad 

behöver knyta an till den mänskliga skalan för att skapa ett attraktivt stadsrum att leva i samt 

finna en lösning till att synas på den likriktiga symbolkartan.  
 

Användarperspektivet har tidigare konstaterats som en försummad dimension. Av detta dras 

slutsatsen att då invånarna ska kvarstå lojala vid stora landmärkesprojekt, oberoende av deras 

godkännande, handlar det tydligt om att förändringen ska uppbringa stadens önskade identitet 

snarare än invånarnas. Det är högst beklagligt då användarna tvingas leva kvar med en ny 

fixerad byggnad i deras stadsmiljö oberoende av om byggnaden förstärker platsens identitet 

eller inte. Avslutningsvis vill vi även poängtera det faktum att platsers vilja och makt att synas 

i realiteten grundar sig i byggherrarnas entusiasm och plånböcker, vars spektakulära 

landmärke kan komma att stå symbol för staden.    

7.7 Förslag till vidare forskning  
Utifrån uppsatsens resultat om hur platser i strävan att synas påverkar det befintliga 

stadsrummet anser vi att det finns ytterligare dimensioner att studera. Den teoretiska 

platsutvecklingsdisciplinen utvecklas konstant och för vidare forskning är det därför av 

relevans att inrymma fler begrepp till detta sammanhang. Ett av de senaste inläggen i 

forskningsfältet är begreppet city branding vilket inbegriper skapandet av städers varumärke 

och image. Framtida forskning som innefattar detta, bidrar till ytterligare intressant 

tvärvetenskaplig diskussion där turism och näringslivsfrågor möter stadsplanering och 

hållbarhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Textanalys 
Texterna, vilka ingår i uppsatsens analys, är hämtade från Internet och sökta genom 
www.google.se. De vanligaste sökorden uppsatsförfattarna har använt sig av, enskilt och i 
kombination med varandra, är: 

* flaggskepp (cirka 132 000 träffar) 

* förespråkar höga hus (cirka 148 000 träffar) 

* höga hus (cirka 1 570 000 träffar) 

* höghus (cirka 184 000 träffar ) 

* höghusdebatt (cirka 480 träffar) 

* höghus debatt (cirka 30 400) 

* landmärke (cirka 146 000 träffar) 

* skyskrapa (cirka 309 000 träffar) 

* stadsarkitektur (cirka 77 000 träffar) 

* stadskultur (cirka 12 800 träffar) 

* symbolbyggnad (cirka 288 träffar) 

* sätta en plats på kartan (cirka 467 000 träffar) 

* sätta en plats på kartan med höga byggnader (cirka 51 900 träffar)  

 
Det finns vidare en uppsjö av debattforum som visar på ämnets hätska åsikter, både för och 
emot fenomenet. Se till exempel:  

• https://www.flashback.info/index.php, ämne: Stadsplanering, infrastruktur och 
arkitektur (4784 inlägg). Även fler inlägg på bland annat: Flashback Forum > 
Alternativa avdelningar > Övrigt - sista utvägen > Vad tycker ni om höga hus och 
skyskrapor? 

• http://forum.svt.se/jive/svt/report.jspa?messageID=182512, ämne: Opinion > 
Arkiverade diskussioner > Övrigt - sista utvägen 

• http://intressant.se/tema/skyskrapor, debattinlägg om: yimby, höghus, skyskrapa, 
stadsmiljö, västra city, urbanism, norra station, stadsutveckling, clarion sign, city, 
norra bantorget 

 
Det finns även ett flertal grupper på Internet som har bildats för att stärka och samla åsikter 
om höghus, både för och emot. Till exempel finns det 21 grupper bildade på Facebook med 
ordet höghus i titeln.  
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 Analysprotokoll 
Analysprotokollet visar de aspekter vi har reflekterad över under vår läsning: 

 
⇒ Vilka positivt laddade ord går att hitta i texten? 

 
⇒ Vilka negativt laddade ord går att hitta i texten? 

 
⇒ Vad talar för att det finns en positiv vinkling? 

 
⇒ Vad talar för att det finns en negativ vinkling? 

 
⇒ Vem uttalar sig i texten? 

 
⇒ Vem är källan? 

 
⇒ Handlar artikeln om en specifik händelse? 

 
⇒ Är nyheten sensationell eller överraskande? 

 
⇒ Finns det några missöden i texten? 

  
⇒ Används landmärket som ett positivt exempel? 

 
⇒ Används landmärket som ett negativt exempel? 

 
⇒ Hur beskriver man objektet? 

 
⇒ Vad talar för trenden? 

 
⇒ Vad talar emot trenden? 

 
⇒ Generella tankegångar? 

 
⇒ Spekulationer? 

 
⇒ Hård vinkling? 

 
⇒ Överdriven? 

 
I uppsatsens källförteckning finns en mer specifik redovisning av det urval av texter uppsatsen 
använt sig av. I syfte att läsaren ska få en uppfattning om vilka källor som nyttjats har där 
även väsentlig information klargjorts, så som författaren till artikeln, publiceringsdatum samt 
vilken tidning artikeln är publicerad i.  
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Bilaga 2 – Exempel på urval till textanalys  
Ett exempel på en artikel som skapade drygt 100 debattinlägg, vilka ett urval presenteras på 
nästa sida, efter artikeln.  
 
 
Drömmen om skyskrapan lever vidare330 
 
STOCKHOLM.- Det skulle vara otroligt kul om Sveriges största kollektivtrafikknutpunkt får ett 
roligt och snyggt landmärke, säger stadsbyggnadsborgarrådet (m) Kristina Alvendal, just när hon 
kommit ut från torsdagens möte i stadsbyggnadsnämnden. 
 
S, c och m höjde flaggan i topp för planerna som stadsbyggnadskontorets tjänstemän 
presenterade för politikerna. Byggnaden ska sträcka sig maximalt 105 meter upp mot himlen i 
korsningen Klarabergsgatan-Vasagatan.  
Men åsiktskriget har, förstås, redan kickat igång.  
Folkpartiets Lotta Edholm varnar till exempel för att en skyskrapa riskerar att förstöra stadsbilden. 
Bland annat riskerar Klara kyrka att hamna i skuggan. 
Men Kristina Alvendal är inte orolig.  
- Om tio år när skrapan skulle kunna stå klar har området ett annat utseende i dag ändå, med 
bygget av till exempel det höga komplexet "Stockholm water front".  
Alvendal brinner för skrapan.  
- Tänk vilken tjänst för alla turister och besökare som lätt kan hitta till stationen.  
Och hon vill gärna se bostäder i en del av byggnaden.  
- Vi är mycket måna om att få en dygnetrunt-verksamhet i City, det ökar tryggheten om inte allt liv 
dör ut efter klockan 18. 
Och en hiss rakt upp till ett kafe med panoramautsikt över Stockholm - det vore väl också något 
att erbjuda de nyanlända till Stockholm!  
- Där kom du med en bra idé! Den ska jag presentera för tjänstemännen, säger Kristina Alvendal 
och skrattar.  
Det är fastighetsägaren Folksam som tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram en ny 
lösning för Citybanan.  
- Om man kan riva lågdelen av hotell Continental och på den bygga en ny stationsbyggnad blir 
det en samlad och bättre lösning för Citybanan, säger Klas Groth, handläggare på 
stadsbyggnadskontoret. 
På köpet får Folksam då möjligheten att bygga en skyskrapa cirka 105 meter hög. Den skulle 
fungera som markering för Citybanan och den västra delen av Klarabergsgatan som ska 
bebyggas tätare när spåren överdäckas.  
- Det är ett rätt ödsligt ställe och en stor byggnad skulle göra platsen mer attraktiv, menar Klas 
Groth. 
Kravet är att skyskrapan ska ha hög arkitektonisk kvalitet av högsta internationella klass. Huset 
kan ha hotell, kontor och eventuellt även bostäder. Fyra arkitektkontor har ritat förslag som nu 
ska redovisas och ställas ut i år. 
- Vi måste få ett svar från politikerna under året för att kunna följa tidsplanen för bygget, säger 
Klas Groth. 

 
 
På nästa sida följer ett urval av den debatt på 10 sidor (cirka 10 debattinlägg per sida, alltså 
cirka 100 debattinlägg totalt) som uppkom gällande; Vad tycker du - ska vi ha en ny skyskrapa 
i City? 

                                                 
330 Grossman, David. & Kallersand, Eva. (2009-01-21) Drömmen om skyskrapan lever vidare, Stockholm City, Tillgänglig: <http://stock-
holm.city.se/nyheter/stadsbyggnad/var_stad/11757/drommen_om_skyskrapan_lever_vidare?sida=1#kommentarer> Läst: 2009-03-28. 
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Ett urval av åsikter 
 
Att huset kommer att liva upp området, är en infantil tanke 
 
Och vem har påstått att ett enda hus gör en stad? 
 
Förslag: Bygg pisset på tvären istället. Kanske allas åsikter kan förenas. 
 
Man kan fundera på vad som står där idag. Är det något som tillför staden någonting? 
 
Har man väl bestämt sig för att göra om plätten är det väl alldeles utmärkt att man väljer att bygga 
högt. Markpriserna motiverar många våningar.  
 
Varför är automatisk en ny byggnad ett problem, medan en existerande inte är det? 
 
Först skall jag kritisera vanan att ordagrant citera det som andra skriver istället för att sammanfatta när 
man går i svaromål. Greppet är inte ovanligt men det ökar inte läsbarheten. Gissningsvis är det ett 
försök att öka den egna trovärdigheten men det blir tråkig läsning och påminner för mycket om ett 
äktenskapligt gräl. 
 
Jo, kåkarna är konkurrenskraftiga, om man inte bygger ett miffo till höghus strax intill. De fyra förslag 
jag sett är groteska, parodier på försök att sätta egna kontoret på kartan. 
 
Det är intelligentare att fokusera på områden som är mindre aktiva om man vill öka tätheten med hjälp 
av en skyskrapa. 
 
Paul H kunde rita stiliga höghus. Nu är det fan i mig pekoral alltihop. 
 
Bygg höghus där de smälter in. 
 
Det är intressant att bli kritiserad för att man "alltid" är för höga hus och att man "hakar upp sig" på 
husens höjd, när sanningen naturligtvis är att det är motståndarna mot höga hus som har hakat upp 
sig, där man stirrar sig blind på siffran "meter över marknivå" och missar allt annat på vägen. Jag ser 
inte på höga hus som ett egenmål eller en isolerad punkt på det sätt som höghusmotståndarna gör. 
Hur ett hus är, och hur det fungerar i staden, handlar inte om något så enkelt som blott dess höjd.  
 
Jag tror att alla som gått förbi skatteskrapan eller något annat högt hus och fått snålblåsten mitt i flinet 
bortser från om det är en myt eller inte. Empiri helt enkelt. 
 
Framförallt gillar jag om man blandar lägre och högre bebyggelse. 
 
Äntligen! Fler och fler verkar inse att arkitekturen i Stockholm måste bli mer utmanande! 
 
Flytta till Säffle om ni vill ha låg och jämn arkitektur och tyst på kvällarna. 
 
Vill vi ha en levande stad som stöder och främjar den sociala samvaron ska vi definitivt inte bygga 
höghus. Det är framför allt tillgången till parker och liknande som ökar en stads mysfaktor. Det är 
vetenskapligt bevisat. 
 
Man gör sig litet löjlig om man alltid tycker att -Ja för fan, bygg högt och var som helst! 
 
Logiskt vore väl att bygga vidare på staden, och inte absolut bygga OVANPÅ staden. 
 
Området har mycket länge varit av behov av en revitalisering, och platsens unika läge utnyttjas 
verkligen inte idag. Som påtalats är platsen unik. Slutsatsen av det är dock inte att man för den skull 
ska konservera dagens plats, eftersom den inte utnyttjar platsens unikum. Slutsatsen bör istället vara 
att just göra om platsen, så att dess potential realiseras. 
 
Hur länge orkar man snacka om en kåkjävel på höjden? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Marianne Dock 
 

Inledande: 
1. Skulle du först kortfattat kunna presentera dig själv. (Bakgrund, 

arbetslivserfarenhet som arkitekt samt primära arbetsuppgift för Helsingborgs 
Stad) 

 
Del 1 
2. Vad är Helsingborgs strävan att uppnå och hur kommer detta synliggöras i 

stadsbilden? 
3. Hur tänker ni strategiskt vi planering av Helsingborg? 
4. Vilka faktorer är viktiga vid beslut om konstruktion och av placering en 

nytilltänkt byggnad? 
5. Var hämtar ni inspiration i er stadsplanering? 
6. Har Helsingborg några speciella förebilder när det gäller stadsförnyelse? 
7. Vad ser ni för trender i stadsutveckling? 
8. Hur ser du på arkitektens arbete? Vem avser arkitekten tillfredställa? 
9. Hur ser du på att nutidens urbana design ofta är storskalig? 
10. Hur ser du på de postmodernistiska inslagen i staden? Hur upplever du 

stadsmiljön kring en hög byggnad? 
11. På vilket sätt är stadens siluett betydelsefull?  
12. Hur definierar du ett landmärke? Vad är skillnaden till ett flagship? 
13. Vilken funktion har landmärken/flagship för staden samt dess invånare och 

besökare? Vad skall det framkalla? 
14. Anser du att landmärken/flagship integreras väl i stadsbilden? Omgivningens 

betydelse? 
15. Vad tror du uppskattas mest i en stadsmiljö? 

 
Del 2 
16. Vilka aktörer är det som arbetar för att utveckla och stärka Helsingborg som 

plats? 
17. Ur ditt perspektiv, vad är fördelen respektive nackdelen med att bygga höga hus? 
18. Hur ser du på konflikten med invånarna i staden, när det kommer till att bygga 

högt? 
19. Har detaljrikedom i stadsmiljön inverkan? I så fall på vilket sätt? 
20. Hur förhåller ni er till användarna vid planering av detaljplaner? Vilken påverkan 

har dem i beslutsprocessen? 
21. Platser präglas ofta av olika berättelser, hur ser du på dessa berättelser och vilken 

betydelse har dem för användandet av platsen? 
22. Kan du nämna ett udda föremål som inte ofta får representera Helsingborg? 

 
Del 3 
23. Vad var syftet med att bygga högt i detta specifika fall, Bastionen?  
24. Vad skulle byggnaden symbolisera? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide Mia Ljungskär 
 

Inledande: 
1. Skulle du först kortfattat kunna presentera dig själv. (Bakgrund, 

arbetslivserfarenhet som arkitekt samt primära arbetsuppgift för Helsingborgs 
Stad) 

 
Del 1 
2. Vad är Helsingborgs strävan att uppnå och hur kommer detta synliggöras i 

stadsbilden? 
3. Vilka faktorer anser ni är viktiga vid beslut om konstruktion och av placering vid 

nytilltänkt byggnad? 
4. Har ni någon uppfattning om var Helsingborg hittar sin inspiration i 

stadsplaneringen. Vilka förebilder de har? 
5. Vad ser ni för trender i stadsutveckling? 
6. Anser du att stadsplaneringen idag följer ett likriktigt mönster? Ser du några andra 

problem? 
7. Hur ser du på att nutidens urbana design ofta är storskalig? 
8. Hur upplever du stadsmiljön kring en hög byggnad? 
9. På vilket sätt är stadens siluett betydelsefull?  
10. Hur definierar du ett landmärke? Vad är skillnaden till ett flagship? 
11. Vilken funktion har landmärken/flagship för staden samt dess invånare och 

besökare? Vad skall det framkalla? 
12. Anser du att landmärken/flagship integreras väl i stadsbilden? Omgivningens 

betydelse? 
13. Vad tror du uppskattas mest i en stadsmiljö? 
 
Del 2 
14. Ur ditt perspektiv, vad är fördelen respektive nackdelen med att bygga höga hus? 
15. Hur ser du på konflikten med invånarna i staden, när det kommer till att bygga 

högt? 
16. Hur ser ni på att användarna tillåts påverka detaljplanen i beslutsprocessen? 
17. Har detaljrikedom i stadsmiljön inverkan? I så fall på vilket sätt? 
18. Platser präglas ofta av olika berättelser, hur ser du på dessa berättelser och vilken 

betydelse har dem för användandet av platsen? 
19. Kan du nämna ett udda föremål som inte ofta får representera Helsingborg? 
 
Del 3: 
20. Vad var syftet med att bygga högt i detta specifika fall, Bastionen? 
21. Varför tror ni att Bastionen var så omdiskuterat? 
22. Ser du några fördelar med huset? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide Magdalena Kuchcinska 
 
 

Inledande: 
1. Skulle du först kortfattat kunna presentera dig själv. (Bakgrund, 

arbetslivserfarenhet som informatör samt primära arbetsuppgift för H+) 
 

Del 1 
2. Vilka aktörer är det som arbetar för att utveckla och stärka Helsingborg som 

plats? 
3. Var hämtar ni inspiration ifrån i er marknadsföring? 
4. Har ni några speciella förebilder? 
5. Vad ser ni för trender i stadsutveckling? 
6. Anser du att stadsplaneringen idag följer ett likriktigt mönster?  
7. Hur ser du på att nutidens urbana design ofta är storskalig? 
8. Hur upplever du stadsmiljön kring en hög byggnad? 
9. På vilket sätt är stadens siluett betydelsefull?  
10. Hur definierar du ett landmärke? Hur skulle du definiera ett flagship? 
11. Vilken funktion har landmärken/flagship för staden samt dess invånare och 

besökare? Vad skall det framkalla och förmedla? 
12. Hur betydelsefull är landmärkets/flagship omgivning i stadsmiljön? 
13. Anser du att landmärken/flagship integrera väl i stadsbilden? 
14. Vad tror du uppskattas mest i en stadsmiljö? 
 

Del 2 
15. Vad anser du gör en plats attraktiv? 
16. Anser ni att Helsingborgs identitet är attraktiv?  
17. Tycker du att identiteten stämmer överens med stadens image?  
18. Hur ser ni på städers homogena utveckling? Vad gör er unika?  
19. En plats är mer komplex att marknadsföra än en produkt, med tanke på 

konkurrensen mellan olika aktörer och skilda intressen. Hur ser du på detta? 
20. Hur hanterar ni stadens mångfald, ryms alla i er marknadsföring av staden? 
21. Riktar ni er främst till besökare eller invånare? 
22. Anser ni att det finns attraktioner som människor kan uppskatta i Helsingborg, 

men som inte var anledningen till varför de åkte dit? I så fall vad? 
23. Vad mer än attraktioner kan skapa livskvalitet på plats?  
24. Anser ni att historia är viktigt för en plats och hur jobbar ni med att marknadsföra 

det? 
25. Anser ni att ni får med er invånarnas samtycke i marknadsföringen? Känner de 

igen sig? 
26. Planeras det något högt hus i H+ området? 
27. Är det en tävling att bygga högt? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide Sofia Öreberg 
 
Inledande: 

1. Skulle du först kortfattat kunna presentera dig själv. (Bakgrund, 
arbetslivserfarenhet samt primära arbetsuppgift för Helsingborgs Stad) 

 

Del 1 
2. Vad prioriterar ni vid strategiskt planering av Helsingborg? 
3. Vilka faktorer är viktiga vid beslut om konstruktion och av placering av en 

nytilltänkt byggnad? 
4. Var hämtar ni inspiration i er stadsplanering? 
5. Har Helsingborg några speciella förebilder när det gäller stadsförnyelse? 
6. Vad ser ni för trender i stadsutveckling? 
7. Anser du att stadsplaneringen idag följer ett likriktigt mönster?  
8. Tror du att man hade kunnat flytta exempelvis Turning Torso till Helsingborg? 
9. Hur ser du på att nutidens urbana design ofta är storskalig? 
10. Hur definierar du ett landmärke?  
11. Anser du att landmärken/flaggskepp integreras väl i stadsbilden?  
12. Vad tror du uppskattas mest i en stadsmiljö? 
13. Vad anser du att höga byggnader symboliserar? 
14. Vissa menar på att vi bygger dekorer i en stad och att vi ingår i ett 

skådespelsamhälle, hur ser du på det? 
15. Ska vi eftersträva en ordnad stad eller kockens blandning? 
 
 

Del 2 
16. Har detaljrikedom i stadsmiljön inverkan? I så fall på vilket sätt? 
17. Hur förhåller ni er till användarna vid planering av detaljplaner? Vilken påverkan 

har dem i beslutsprocessen? 
18. Vad anser du gör en plats attraktiv? 
19. Hur ser ni på städernas homogena utveckling?  
20. Riktar ni er främst till besökare eller invånare? 
21. Vad mer än attraktioner kan skapa livskvalitet på plats?  
22. Är det en för- eller nackdel att ni ligger nära en stor stad som satsar på 

flaggskepp? 
23. Hur viktigt är det med kända arkitekter/arkitektur? 
24. Vad tycker du att Helsingborg erbjuder utöver det vanliga, med tanke på 

stadsbyggnad? 
25. Vad tror du bidrar till att människor antingen besöker eller bosätter sig på en 

plats? 
26. Vad är de två främsta faktorerna som stimulerar en plats tillväxt? 
27. Vad ser du som flaggskeppets huvudsakliga syften? 
28. Vad ser du som flaggskeppets baksidor? 
29. Hur ser du på att flera städer försöker lösa problem genom att investera i ett 

flaggskepp? 
 
 

 


