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ENGLISH SUMMARY

It has been said that all architectural eras tend to 
reach their lowest point of popularity somewhere 
in their 30s. During an internship I experienced 
it first hand when I worked with an area in 
development in Stockholm. The strategy for the 
area was to demolish most of its buildings from 
the 1980s and 90s, buildings that are relatively 
young. I perceive the strategy as an expression for 
a general impopularity of the architecture from 
this period of time. Because of this, I believe there 
is a risk that architectural qualities and cultural-
historical values from this period will be lost. In 
this thesis, I explore how an area from the 80s can 
be developed differently – in line with its character 
and the ideas from its time. 

Skarpnäck is a southern suburb in Stockholm that 
was build in the 1980s. The area is dominated 
by residential buildings and is characterised by 
a great varity in terms of roof angles, balcony 
placements and window proportions. Skarpnäck is 

in the periphery – both in the city and as everyday 
architecture. Since the 1980s, no extensive change 
has happened in the character of the area. The 
municipality of Stockholm has defined a number 
of areas in Skarpnäck for future development and 
in some of these areas the work has already started.

In this thesis, there is a proposal of a new 
residential quarter in Skarpnäck. The main goal 
is that the proposal will contribute to strengthen 
and develop the character of the area and its 
architectural qualities. The second goal is to shed 
light on some of the architectural and cultural-
historical values   that the Swedish everyday 
architecture of the 80s possess, where Skarpnäck 
is an example of this. As a starting point, I have 
studied architectural theories by Charles Jencks 
and Robert Venturi and interviewed one of the 
architects from Skarpnäck’s original design, Klas 
Tham. 
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“Alla [arkitektur-]epoker brukar nå 
sitt bottenmärke någonstans vid 
30-årsåldern. Det är lite vanskligt, för 
det är precis då det också möter sitt 
första stora renoveringsbehov. Nästan 
systematiskt så kastas många kvalitéer 
ut — inte bara för ett 80-tal men för ett 
50-, 60-, och 70-tal dessförinnan.¹”

-Arkitekturhistoriker Rasmus Waern

Under en praktik 2018 arbetade jag med ett projekt 
i Marievik i Stockholm. Området bebyggdes med 
framför allt kontorshus under 80- och 90-talet. 
Trots byggnadernas unga ålder har och ska flera 
byggnader rivas; detta för att ge plats åt ny stad i 
form av bland annat bostäder och kontor.2

Jag uppfattar den omfattande rivningen i Marievik 
som ett uttryck för en allmän impopularitet 
av arkitekturen från 80- och 90-talet. Om 
arkitekturepokers 30-årskris är ett återkommande 
fenomen tror jag det är extra viktigt att inta ett 
längre perspektiv i områden runt den åldern, 
annars kan det finnas risk att arkitektoniska 
kvalitéer och kulturhistoriska värden går förlorade. 
I stället för att riva vill jag utforska hur ett område 
från 80-talet kan utvecklas i linje med dess 
karaktär och tidens idéer.  

VAL AV ÄMNE
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Skarpnäck är en söderförort i Stockholm som 
bebyggdes under 80-talet. Området domineras 
av bostäder och har en stark karaktär med rik 
variation i takutformning, balkongplacering och 
proportioner på fönster.  Inget kvarter är riktigt det 
andra likt, men teglet bidrar till att göra området 
sammanhållet. Skarpnäck befinner sig i periferin – 
både i staden och som vardagsarkitektur. 

Kvarteret Varmfronten i Skarpnäck, ritat av 
Arken Arkitekter, vann Kasper Salin-priset 
1983.3 Kvarteret förväntas i framtiden bli blå- 
eller grönklassat, vilket är Stadsmuseets högsta 
bedömingar på en fastighets kulturhistoriska 
värde4. Skarpnäck lyfts även fram som ett 
föredömligt exempel på god arkitektur och 
stadsplanering i Jan Gehls Städer för Människor.5

Sedan 80-talet har inga omfattande förändringar 
skett i Skarpnäcks karaktär. I det gällande 
programmet från 2016 har Stockholms stad 
definierat ett antal områden för framtida 
bebyggelse och i vissa av dessa områden pågår 
arbete med att ta fram nya detaljplaner.6

Till Vänster: Fotografi från Skarpnäck
Fotograf: Viktor Borg

VAL AV PLATS: SKARPNÄCK
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Detta examensarbete har som mål att gestalta ett 
bostadskvarter i Skarpnäck som kan bidra till att 
stärka områdets karaktär och upplevelsemässiga 
kvalitéer. Det andra målet är att belysa en del av de 
arkitektoniska och kulturhistoriska värden som det 
svenska 80-talets vardagsarkitektur besitter, där 
Skarpnäck utgör ett exempel för detta.

MÅL & FRÅGESTÄLLNING

Hur kan Skarpnäck utvecklas i linje med dess 
arkitektoniska kvalitéer och med inspiration från 

idéer från dess uppkomst?

METOD

I del ett studeras ett antal postmoderna begrepp 
som ämnar att ge en lämplig tolkning av 
Skarpnäcks arkitektur och inspiration till det 
gestaltade bostadskvarteret. Dessa begrepp är: 
tecken, kod, mångtydighet och motsättning. Del 
ett är främst baserad på böckerna The Language 
of Post-Modern Architecture av Charles Jencks och 
Complexity and Contradiction in Architecture av 
Robert Venturi. 

Det är viktigt att påpeka att postmodernism har 
en bred definition. Jencks menar att begreppet 
innehåller minst 30 underkategorier när det 
används för att beskriva arkitektur.7 Dessutom 
kan postmodernism inom arkitektur både avse en 
stil och teori.8 När jag använder begreppet avser 
jag den teori som Jencks och Venturi var med att 
definiera från 60-talet och framåt. Begreppet kan 
förstås till viss del som en reaktion på föregående 
ideal och i det avseendet blir det relevant vid 
undersökningen av Skarpnäcks arkitektur. 

Ett annat återkommande begrepp är mening. 
Jag använder det i bemärkelsen betydelse eller 
information. 

I del två studeras Skarpnäcks historia och 
arkitektur. För att skapa förståelse för de 
arkitektoniska idéer som påverkat Skarpnäcks 
formgivning intervjuas Klas Tham. Tham var en 
av arkitekterna som formgav Skarpnäck på 80-talet 
och vid tiden en del av Arken Arkitekter. I del två 
undersöks också Skarpnäck genom fotografier och 
ritstudier från platsbesök, med fokus på Arken 
Arkitekters område. Del två avslutas med en 
analys av de två första delarna, där del ett kopplas 
samman med Skarpnäcks arkitektur.

I del tre presenteras ett förslag på nytt 
bostadskvarter i Skarpnäck. Förslaget fokuserar på 
kvarterets skala och de yttre rum som kvarterets 
volymer bildar. I förslaget ingår ett koncept för 
kvarterets lägenhetsorganisering. I processen 
har digitala och analoga modeller och ritverktyg 
använts.



1. ETT POSTMODERNT 
PERSPEKTIV
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När Charles Jencks kom ut med boken The 
Language of Post-Modern Architecture 1977 hade
kritiken mot den modernistiska staden pågått 
under en lång tid. I The Death and Life of Great
American Cities från 1961 menade Jane Jacobs 
att den modernistiska stadsplaneringen hade en 
för enkel syn på den komplexa verkligheten; hon 
förespråkade i stället mer mänskliga miljöer i
storstäderna.9 Robert Venturi sökte också efter 
komplexitet, men på ett annat sätt. I Complexity 
and Contradiction in Architecture från 1966 letar 
han efter nya, eller kanske bortglömda, sätt att 
se på arkitekturens form. Han framhäver att 
modernistiska arkitekter ibland är selektiva i att 
bestämma vilka problem som deras byggnader ska 
lösa. Det anser Venturi kan leda till en arkitektur 
vars budskap är enkel att avläsa, men att arkitektur 
i stället bör innehålla flera budskap.10 Jencks 
hävdar också att en arkitektur som fokuserar på 
att lösa ett fåtal problem lätt glömmer bort andra 
värden.11

Jencks, Venturi och Jacobs har en gemensam 
nämnare: de efterfrågar en mer komplex 
arkitektur som bättre kan svara mot människans 
skilda behov. Det som alla är överens om är att 
människan är en upplevande varelse och att det 
borde speglas i vår byggda miljö.

Jencks menar att arkitektur kan liknas vid ett 
språk; det är också ett medel för kommunikation. 
Med andra ord kan en dialog föras med tiden, 
platsen och betraktaren. Detta synsätt blev en 
viktig del i den postmoderna arkitekturteorin.12 
Genom att låna ett antal begrepp från 
språkvetenskapen visar Jencks hur denna 
kommunikation kan användas och tolkas. Ett av 
dessa begrepp är tecken, vilket är som en slags 
minsta enhet i språket. Alla utvecklade språk 
måste i hög grad användas konventionellt för att 
bli förstådda påstod Jencks – en fot bör på ett eller 
annat sätt stå i det förflutna. Christian Norberg-
Schulz uttryckte sig liknande genom att säga att 
det arkitektoniska språket är minnets språk.13

Vincent Scully, tidigare professor i konsthistoria 
på Yale University, menar att form och mening 
inte går att separera.14 Med andra ord kommer 
en byggnad alltid sända ut ett budskap, oavsett 
arkitektens intention. Jencks anser samma sak och 
tycker att relationen mellan form och mening är 
viktig – generellt gäller att ju närmare korrelation, 
desto bättre. 

När beställaren av en byggnad är samma 
person som användaren, som till exempel i 
en lokalt förankrad folkarkitektur (vernacular 
architecture), menar Jencks att sambandet mellan 
form och mening är nära. Denna förmoderna 
byggnadsproduktion präglas av en liten budget, 
vilket leder till en begränsad skala och att staden 
utvecklas i en långsam takt. I kontrast till detta 
privata system definierar Jencks två andra system: 
de byggnader som finansieras av det offentliga 
respektive av företag. Här står arkitekten inte 
främst till svars mot användaren av byggnaden, 
utan mot antingen en myndighet eller en 
bolagsstyrelse. Jencks poängterar att dessa projekt 

tenderar att bli större i skala och att avståndet 
mellan form och mening ökar. Jencks målar 
upp ett exempel på detta: ett hotell projekteras 
åt ett stort företag. I viljan att attrahera en så 
bred konsumentgrupp som möjligt blir hotellets 
arkitektur generisk och förutsägbar. Det stora 
problemet, menar Jencks, är att de två senare 
systemen ger upphov till överdimensionerade såväl 
som homogena miljöer.15 Hans grundläggande 
poäng är att sambandet mellan form och mening 
spelar en viktig roll i skapandet av arkitektur.

De kommande kapitlen fokuserar på begreppen 
tecken och kod, hämtade från Jencks teori 
kring språk och arkitektur. Efter det behandlas 
begreppen mångtydighet och motsättning, vilka 
främst baseras på Venturis arkitekturteori. Jag har 
hittat ett antal exempel på hur begreppen kan ta 
sig uttrycki byggd form, främst i Stockholm. Varje 
begrepp avslutas med egna reflektioner. 

INTRODUKTION
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Ett tecken kan beskrivas som en meningsbärare. 
Med andra ord är ett tecken ett element i arkitektur 
som bär på information.16 För att mening ska 
uppstå krävs det att tecknet står i relation till något 
annat. Det gör att tecknets mening är dynamiskt; 
beroende på sammanhanget som det är i uppstår 
olika meningar.17 Sammanhanget kan handla 
om tid, plats och vem som tolkar det. Detta är 
det mest grundläggande i studien av tecken, 
även kallad semiotiken, och hur Jencks anser 
att mening uppstår i arkitektur. Han menar att 
liknelsen mellan arkitektur och språk inte ska tas 
för bokstavligt, men att det kan fungera som ett 
verktyg för att tolka och skapa arkitektur.18

Jencks skiljer på tre olika arkitektoniska tecken: 
indexical sign, iconic sign och symbolic sign. Det
första tecknet indikerar ett direkt förhållande 
mellan form och funktion, till exempel en pil 
eller linjär korridor.19 Dess form är en direkt 
konsekvens av användningen.20 Till exempel skulle 
en trappa i den bemärkelsen kommunicera gå upp. 

Ett ikoniskt tecken kan fungera som ett diagram 
över byggnadens funktion. Ett exempel är 
mötesplatsen vid galoppbanan i Bro Park, ritad av 

Appell Arkitektkontor (1).21 De valvformade taken 
som förskjuts och repeteras för tankarna till de 
tävlande galopperande hästarna. 

Ett ikoniskt tecken kan också fungera som en 
metafor.22 De så kallade Pennhusen (2) och 
Globen i Stockholm skapar metaforer som 
namnen vittnar om. I de exemplen finns ingen 
tydlig koppling mellan metaforen och platsen. 
En starkare anknytning till platsen kan ses i 
Hammarby Sjöstad. Där har ett antal hus dörrar 
med runda fönster – husen blir lite som båtar. 

Ett ikoniskt tecken kan vara avbildande eller mer 
abstrakt.23 Ett exempel på ett mer avbildande 
ikoniskt tecken kommuniceras i koppartälten 
i Hagaparken (3). Tecknet lämnar liten plats åt 
tolkningar på vad byggnaden ska avbilda. Dessa 
tydliga, ikoniska tecken har varit svåra att hitta. To 
name a metaphor is often to kill it, like analysing 
jokes, framhåller Jencks, vilket kan ge en förklaring 
på varför de är ovanliga.24 I andra änden ligger 
tecken som inte är lika uppenbara och som därför 
ger större utrymme åt fria associationer. Ett 
exempel är Elbphilharmonie i Hamburg (4), som 
skulle kunna liknas vid saker som en krona eller en 
ridå. 

TECKEN

1.

3.

2.

4.



14 15

Alla tecken är beroende av ett visst mått av 
förkunskap, men framför allt den tredje typen 
av tecken: symboliska. Symboliska tecken får 
sin betydelse genom inlärning. De är beroende 
av ett upprepat användande och att det finns en 
konvention, det vill säga en överenskommelse 
mellan flera individer.25 Jencks menar att sadeltak 
fungerar som ett tecken för hem i många länder. 
Det finns inget i formen i sig som säger att det 
betyder det – symboliken är inlärd.

Även symboliska tecken är beroende av tid, 
plats och kod. Hellquist menar att under 
1800-talets existerande kod kunde tempelgaveln 
stå för exempelvis demokrati och skönhet, 
medan densamma kunde stå för en auktoritär 
människosyn efter 1900-talets fascistregimers 
användande av den.26 Enligt Jencks dominerar 
symboliska tecken över de andra tecknen då de likt 
ett språk bygger på en gemensam förståelse. De 
kan därför aldrig vara helt nya eller unika. Ett nytt 
intresse för dessa uppstod hos en del postmoderna 
arkitekter. Kritiker anklagade arkitekter som 
använde symboliska tecken för att sakna kreativitet 
och integritet.27

Christian Norberg-Schultz framhöll, likt Jencks, 
att ett språk inte uppfinns på nytt. I texten Behovet 
av ett arkitektoniskt språk för vår tid pratar han 
inte direkt om symboliska tecken, men om
arketyper, vilka också är beroende av ett 
förflutet.28 I stället för att fokusera på tecknet 
som bärare av mening handlar det snarare 
om arketyperna som bärare av boendet. Han 
menar att arketyper kan utgöra grunden för ett 
arkitektoniskt språk, vars syfte är att skapa en för 
människan meningsfull omgivning. Exempel på
arketyper är torn, kolonn och kupol. Dessa 
fungerar som idéer, eller grundformer, i stället för 
fysiska objekt och är enligt Norberg-Schultz givna 
en gång för alla.29 De kan med andra ord bara 
upplevas som en idé. När en arketyp uppenbarar 
sig i världen är de alltid som olika tolkningar av 
den grundläggande idén.

The poet does not excel by inventing new words of 
languages but when, by subtle arrangements of
otherwise familiar terms, he reveals human 
predicaments in new and poetic ways.30 De ord som 
Leon Krier uppmanar arkitekter till att använda 
kan förstås som symboliska tecken eller arketyper 
– de refererar till minnets språk. Krier förespråkade 
en slags pånyttfödelse av den traditionella 

europeiska staden. I hans projekt tolkar han olika 
arketyper som till exempel kolonnen, portalen och 
valvet. När grundformerna har tagit fysisk form 
sätts de i ett sammanhang och mening kan uppstå 
– en typ av symboliska tecken uppstår.

Aldo Rossi var en annan arkitekt som intresserade 
sig för arketyper, men bearbetade dessa på ett
mer avskalat sätt. Formerna kan enklare härledas 
till grundläggande geometriska former såsom
kvadraten, cirkeln och triangeln. Dessa urformer 
kan antas ha haft starkt symbolvärde i alla tider
och kulturer över hela jorden.31 Här ligger fokus 
mer på arketypens allmängiltighet och
att arketypen, när den uppenbarar sig som ett 
tecken, ändrar mening under olika tidsperioder.32 

Symboliska tecken behöver inte baseras på 
arketyper eller kunna tydas av en stor grupp 
människor. De kan till exempel även härstamma 
från lokala konventioner i folklig arkitektur 
(vernacular architecture) eller uppstå i ett 
mindre område genom ett tillräckligt upprepat 
användande.33 Därför ser jag att symboliska 
tecken kan befinna sig på en skala mellan det 
allmängiltiga och platsspecifika. Sadeltak är ett 
exempel på ett mer allmängiltigt symboliskt 

tecken. Jag tror att dess allmängiltighet gör det 
både starkt och svagt. Starkt – för att det har 
potential att kommunicera till en större grupp. 
Svagt – för att dess förekomst är så återkommande 
att meningen riskerar att gå förbi onoterad. I andra 
ändan skulle det lokala symboliska tecknet vara 
svagt för att det kommunicerar till en liten grupp, 
men starkt, för att det är mindre vanligt och därför 
kan bidra till att stärka identiteten på en plats 
desto mer. Detta är kopplat till Jencks uppfattning 
om att relationen mellan form och mening 
helst ska vara så nära som möjligt. Jag har hittat 
exempel på mer platsspecifika symboliska tecken i 
Skarpnäck, vilket tas upp i del tre (s. 82). 
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Som tidigare beskrivet uppstår ett teckens mening 
i ett sammanhang som består av en tid, plats och 
vem som betraktar det. Begreppet kod relaterar till 
det sistnämnda och kan ses som ett filter mellan 
meddelande och mottagare. Jencks kallar även kod 
för smakkultur.34

En grupp som delar samma preferenser har 
samma kod och befinner sig med andra ord 
i samma smakkultur. Koden inom gruppen 
kan påverkas av faktorer som till exempel 
socioekonomisk och kulturell bakgrund.35 Jencks 
framhävde framför allt två olika koder: den hos 
professionella (arkitekter) och den hos invånare 
(icke-arkitekter). Jencks poäng är att en arkitekt 
måste vara medveten om att arkitektur sänder ut 
budskap som förändras beroende på olika koder; 
risken finns annars att koden hos vissa grupper, 
framför allt icke-arkitekter, blir ignorerad. 
Budskapet i arkitekturen som ignorerade 
smakkulturer uppfattar kan därför bli oavsiktlig 
och oväntad – resultatet kan bli att en skola 
uttrycker fabriksbyggnad, ett museum uttrycker 
skyddsbunker och så vidare. Andra arkitekter som 
verkar inom samma kod som arkitekten förstår 
emellertid det gällande språket och kan därför 
uppskatta det, menar Jencks.

En kod kan också förstås som en ideologi eller 
samling av regler. Därför går det att prata om till 
exempel en klassicistisk och modernistisk kod. Det 
går även att se kommersialism och lokala
kulturer (vernacular architecture) som olika 
koder.36 Här ligger begreppet närmare
avsändaren än mottagaren, det vill säga vilka 
värderingar hos avsändaren som påverkat
arkitekturens formgivning. Ett budskap går 
alltså igenom både en kod hos avsändaren och 
mottagaren – på det sättet bidrar båda till vad 
budskapet i slutändan blir.37

På olika sätt uttrycker koder en uppfattning om 
vad som är det goda livet.38 Jencks antyder att 
det är svårt att definiera olika koder. Men i ett 
försök att definiera ett antal av dem studerar han 
estetiken i amerikanska villor där människor 
från olika socioekonomiska grupper bor. I hans 
undersökning dras paralleller mellan form och 
mening. Han menar att arbetarklassens villa 
signalerar säkerhet och ägarskap. Genom att 
konformera sig till grannarnas hus uttrycker de en
konservativ anonymitet. Medelklassens villa, med 
dess ornament och välklippta gräsmatta, skulle
signalera noggrannhet och framgång. De olika 
uttrycken skapar identiteter som uttrycker olika
ideal, enligt Jencks.

KOD

Jag ser framför allt ett potentiellt problem med 
begreppet kod. Det finns en risk att skapa 
generaliserande indelningar av olika grupper, som 
jag anser Jencks undersökning av de amerikanska 
villorna visar på. Det tror jag beror på, som Jencks 
själv är inne på, att en kod är svår att definiera. 
Den typen av undersökning som Jencks genomför 
hamnar därför lätt i förutfattade meningar och 
kan skapa ytliga schablonbilder av de boende. Jag 
tror att försöka definiera olika koder kan skapa en 
överläsning av formens mening, eller en för grund 
sådan. Jencks huvudsakliga poäng är dock inte att 
definiera vilka grupper som finns, utan erkänna 
att de finns. Han värderar inte heller en kod, eller 
smakkultur, över en annan.39 Detta synsätt märks 
även i Learning from Las Vegas, utgiven av Robert 
Venturi, Denise Scott Brown och Steven Izenour. I 
boken utgör Las Vegas föremål för en studie utan 
att författarna värderar dess arkitektur som bra 
eller dålig. Scott Brown poängterar vikten av att 
vara mottaglig för andra människors smak och 
värderingar som ett sätt att uppnå en rikare och 
mer inkluderande arkitektur.40

Trots att en kod kan vara svår att definiera kan 
begreppet bidra till vissa insikter. Jencks inser att 
relationen mellan arkitekten och de som påverkas 

av det byggda blir komplex i en värld av olika 
koder. Han menar också att arkitektur – som alltid 
filtreras genom koden hos skaparna – reflekterar 
samhällets värderingar, både spirituellt och 
ekonomiskt.41 Jencks menar att form och mening 
inte går att separera, vilket innebär att en form 
aldrig kan vara neutral i den bemärkelsen att dess 
mening är lika för alla. 
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Likt Jencks utgår Venturi ifrån att form bär på 
mening. Vidare ser båda ett värde i en arkitektur 
som är rik på mening, då det kan förstärka den 
mänskliga upplevelsen av arkitektur. Venturi 
menar att en rikare arkitektur kan uppstå genom 
mångtydighet – att en form kan tydas på olika sätt 
– och motsättning – att två former kan uttrycka 
kontrasterande budskap. På liknande sätt som 
inom viss konst och poesi skulle därmed parallella 
och mer komplexa meningar i arkitekturen 
kunna uppstå.42 Jencks betonar också vikten av 
motsättning för att mening ska kunna uppstå 
i arkitektur: (...) pluralism creates meaning; or 
put negatively in the cool terms of information 
theory, that ‘where there is no difference, there is no 
information.43

I Complexity and Contradiciton in Architecture 
redovisar Venturi exempel på hur en arkitektur 
som är komplex, eller rik på mening, kan uppstå. 
Dessa exempel kommer till största del från 
det förflutna – framför allt från manierismen, 
barocken och rokokon – men mer samtida 
exempel hittas hos Alvar Aalto och Le Corbusier. 
Venturi tar därmed inte helt avstånd från 
modernistisk arkitektur, men kritiserar vissa
aspekter som han anser är utmärkande hos den. 

Han menar att modernistisk arkitektur tenderar att 
bli alltför rationell och avskalad, vilket förminskar 
dess möjlighet att bära mening. Venturi framhåller 
att det visserligen kan göra arkitekturens mening 
tydligare, men att det är viktigare att arkitektur 
är rik på mening. En arkitektur som är rik på 
mening är för Venturi inkluderande, snarare 
än exkluderande; inkonsekvent, snarare än 
logisk, blandad, snarare än ren. I slutändan ska 
arkitekturen emellertid bilda en sammanhållen 
helhet, poängterar han: it is the difficult unity 
through inclusion rather than the easy unity 
through exclusion.44

Mångtydighet (översatt från engelskans ambiguity, 
som även kan översättas till oklarhet) kan 
uppenbara sig på olika sätt inom arkitektur. 
Det kan handla om en vägg som övergår till ett 
valv, där gränsen mellan de båda elementen kan 
tolkas vara på olika ställen (1). Det kan handla 
om en gavelvägg delad på mitten, där formen 
både kan avläsas som två mindre gavlar eller 
som en hel (2). På detta sätt bildas överlappande 
lager av olika meningar. I exemplen blir formen 
en bärare av mening – och därmed ett tecken. 
Venturi framhåller precis som Jencks att formen 
är beroende av sitt sammanhang: för att de två 
mindre gavelväggarna ska kunna uppfattas som en 
hel måste de stå bredvid varandra.45 

MÅNGTYDIGHET 
& MOTSÄTTNING

5. 

Samtliga bilder är från Robert Venturis bok 
Complexity and Contradiction in Architecture1 

1. 2.

4.

3.
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Jencks framför att abstrakta ikoniska tecken kan 
skapa mångtydighet. Han exemplifierar detta med
Operahuset i Sydney: vissa har liknat dess form 
med snäckor, andra med segel, sköldpaddor och så 
vidare.46 På det sättet skapas fler meningar. 

Motsättning i arkitektur kan förstås som tecken 
som bär på kontrasterande meningar och som 
står i förhållande till varandra. Dessa tecken kan 
vara blandade i en hybrid eller stå sida vid sida. 
Venturi tar upp exempel på motsättningar som 
relaterar till skala, komposition och förhållande 
mellan insida och utsida. Motsättning i skala 
syns på ett torg i Belgiska Brygge, där stadshuset 
har ett oproportionerligt stort klocktorn (3). 
Venturi hävdar att själva stadshuset relaterar till 
torgets skala, medan dess klocktorn relaterar 
till stadssiluetten. Barrington Court i England 
ser i plan ut att ha en strikt spegelsymmetrisk 
komposition, men vid närmare anblick hittas 
flera asymmetriska element (4). Motsättning 
mellan insida och utsida syns i en paviljong i 
Rom, tillhörandes Arkadiernas Akademi (5). 
Dess konkava fasad följer formen hos trädgården 
framför paviljonen, men rummet bakom fasaden 
bryter logiken av att vara konvext och är i stället 
runt.47 I övergången mellan insida och utsida 

Att föra in motsättningar i arkitektur menar 
Jencks kan leda till att arkitekturen intar flera 
personligheter.49 Dubbelkodning kan till exempel 
ta sig uttrycki en stilblandning som bildar en slags 
lek med arkitekturens identitet.

Venturi förespråkar en arkitektur som är både och i 
stället för antingen eller.50 Dubbelkodning erbjuder 
ett sätt för arkitektur att både blicka framåt och 
bakåt. Venturi hittar sina exempel i det förflutna – 
som eventuellt går att tolka som symboliska tecken 
– men uppmanar inte till en full tillbakagång 
till den tidigare arkitekturen. Norberg-Schultz 
uttrycker ett liknande budskap: han vill inte se 
en fullständig brytning med modernismen, utan 
snarare lägga till det som har glömts.51  

Jencks och Venturi ser att syftet med en rikare 
arkitektur är att den kan förstärka den mänskliga 
upplevelsen. Jag ser både för- och nackdelar i deras 
ståndpunkt. Det främsta budskapet i Complexity 
and Contradiciton in Architecture, som jag tolkar 
det, är att det finns en stor potential i hur mening 
i arkitektur kan förmedlas och att denna potential 
bör uppmärksammas och utnyttjas. På det sättet 
förmedlar Venturi ett tillåtande förhållningssätt 
till arkitektur – den får vara inkonsekvent, otydlig 

skapar paviljongen en överraskande effekt, menar 
Venturi. Han anser att i en komplex arkitektur är 
det nödvändigt att dessa typer av motsättningar 
uppstår. 

Jencks presenterar ett annat sätt att skapa 
motsättning i arkitektur: dubbelkodning. Detta 
menar han är ett utmärkande drag i postmodern 
arkitektur. Dubbelkodning innebär att blanda 
egenskaper från olika koder. Till exempel kan en 
klassicistisk kod paras ihop med en modernistisk, 
eller former från en inhemsk, tradionell arkitektur 
utföras i modernt, blankpolerat stål. På det 
sättet kan arkitekturen kommunicera till fler 
smakkulturer samtidigt och därmed bli mer 
inkluderande, påstår Jencks. Han menar också 
att dubbelkodning bättre speglar en värld som 
är full av koder. Ett exempel där dubbelkodning 
syns är Bofills Båge i Stockholm som ritades 
i slutet av 80-talet. Arkitekten Bofill kallade 
bostadskomplexet för folkets palats, vilket i sig 
kan tolkas som en motsättning mellan en slags 
folklig och elitistisk kod. Bostadskomplexet har 
tydliga klassicistiska influenser och är utfört i 
prefabricerade betongelement.48 

och blanda uttryck. Jencks har också ett tillåtande 
förhållningssätt genom att värdesätta pluralism i 
arkitektur. 

Venturi ger i sina exempel förslag på hur samtida 
arkitektur kan inspireras av arkitekturstilar från 
det förgångna utan att helt imitera dem; Jencks 
framhäver samma sak med dubbelkodning. På 
det sättet kan arkitektur kopplas samman med det 
förflutna utan att motsätta sig nyskapande. 

En nackdel är att mångtydiga och motsägelsefulla 
meningar riskerar att bli svåra att avläsa, vilket 
Venturi själv för fram. Om meningen i arkitektur 
är rik men svår att uppfatta tror jag det framförda 
syftet kan gå förlorat: att förstärka den mänskliga 
upplevelsen. Detta kanske i alla fall gäller dem 
som inte lyckas uttolka budskapet. På det sättet 
kan denna form av inkluderande arkitektur bli 
exkluderande. 
 



2. SKARPNÄCK



Skarpnäck är en söderförort i Stockholm med 
en fågelväg på cirka åtta kilometer från centrum. 
Som slutstation på en av tunnelbanelinjernas 
förgreningar har Skarpnäck ett perifert läge i 
staden. Stationerna innan berättar om Stockholms 
expandering längs med Nackareservatet: från 
Hammarbyhöjden med bostäder från 30-talet, 
till Björkhagen, Kärrtorp och Bagarmossen från 
40- och 50-talet. Dessa områden karaktäriseras 
av topografisk variation och bevarad skog kring 
husen, vilka står i kontrast till Skarpnäcks platta 
och öppna fält. Strax väster om Skarpnäck 
ligger Skogskyrkogården, ett koloniområde och 
bostäder uppförda av 20-talets småstugerörelse.52 
Skarpnäck avgränsas söderut av Tyresövägen, men 
präglas mer av öppenhet mot och närheten till 
Nackareservatet. I förhållande till kringliggande 
bostadsområden kan Skarpnäck upplevas lite 
som en enklav, då det inte finns några tydliga 
kopplingar i form av stråk eller bebyggelse mellan 
dem. I det gällande programmet för området 
från 2016 ska ett tydligare samband mellan 
Bagarmossen och Skarpnäck etableras.53

PLATSEN

Föregående sida: Fotografi från Kv. Flygledaren
Fotograf: Viktor Borg

Överst till höger: Flyg foto över Stockholm med 
T-Centralen och Skarpnäck utmarkerat
Nederst till höger: Flyg foto över Skarpnäck2
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5. Kv. Flygfyren

Flyfoto över Skarpnäck Park
Tornbyggnad
Torg (Pilottorget)
Skarpnäcks Allé
Område ritat av Arken Arkitekter



I början av 1900-talet köpte Stockholms kommun 
upp mark i Stockholms ytterområden för framtida 
utbyggnader. Syftet var också att kunna säkra 
behov i form av rent vatten och avfallshantering 
samt förhindra markspekulation. Bland dessa 
områden ingick Skarpnäck. Detta skedde under 
en period där jordbruket hade rationaliserats 
och många godsägare hade styckat upp sina 
odlingsmarker till försäljning. På 20-talet började 
diskussioner föras bland politikerna om att 
Skarpnäcksfältet skulle bli en flygplats. Inte förrän 
andra världskriget hade brutit ut byggdes tre 
landningsbanor av militära skäl, formade som ett 
A från luften. I skogsdungen i den norra delen 
anlades bunkrar och ställningar för bevakning. Då 
Sverige aldrig drogs in i kriget användes det aldrig 
som flygbas, även om viss militär flygaktivitet 
skedde. Under dessa år vaktades området av 
en fåraherde, anställd av kommunen, vars får 
betade på fältet. I krigets slutskede började fältet 
användas för segelflyg och andra sportaktiviteter. 
Stockholms Segelflygklubb höll till på platsen 
fram till 1980, runt tiden då försvaret inte längre 
behövde flygfältet.54 Idag vittnar gatunamnen om 
platsens historia, där de flesta har med flygning att 
göra.

HISTORIA

1. Stockholms Segelflygklubb, år 19443
2. Motortävlingen Skarpnäcksloppet, år 19524 
3. Flyg foto över Skarpnäcksfältet, taget innan 1967
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När fältet inte längre hade någon användning togs 
beslut om att bygga bostäder på platsen. En tidig 
målsättning var att skapa en unik identitet och 
planerad variation, vilket kontrasterade till det
föregående miljonprogrammets ideal. Det lades 
även vikt på att skapa vackra utemiljöer med 
mycket grönska. Det som bidrog till skiftet av 
ideal var att inflyttningen till Stockholm stannade 
av under 70-talet och det blev ett överskott på 
lägenheter i staden. Vissa av miljonprogrammets 
områden började få många tomma lägenheter och 
även utvecklas till problemområden. För att åter 
attrahera människor till Stockholm var de nya 
bostadsprojekten tvungna att svara på den kritik av 
monotoni och storskalighet som hade präglat den 
föregående arkitekturen.55

Som ett led att uppnå planerad variation delades 
Skarpnäck upp mellan fem olika byggherrar. 
Fastighetsnämnden bestämde att utformningen 
skulle avgöras genom en tävling med ett antal
inbjudna arkitektkontor för respektive del. 
Arken Arkitekter, ett kontor skapat av tidigare 
medarbetare till Ralph Erskine, utförde den 
sydöstra delen. De tilldelades Kasper Salin-
priset 1983 för kvarteret Varmfronten. De 
övriga arkitektkontoren var Brunnberggruppen 

Arkitekter, Malmquist & Skoogh samt FFNS 
Arkitekter.56

Tanken bakom Skarpnäck var att det skulle bli 
en småskalig och komplett stad med blandade 
funktioner såsom arbetsplatser och skolor. 
Förebilden till kvartersstrukturen hämtades från
Stockholms centrala delar. Innergårdarna skulle 
präglas av hemgårdskänsla och trygghet för barn. 
Inspirationen till kvarteren var inte främmande 
för tiden; liknande stadsbyggnadsideal präglade 
den internationella debatten där Leon Krier var 
en framträdande röst. Till kvarteren adderades 
gator, parker och torg. På mitten av huvudgatan, 
Skarpnäcks Allé, planerades ett kulturhus. Tanken 
var att den centrala punkten skulle markeras av 
kultur i stället för handel. Vid kulturhuset, liksom 
i östra änden av allén, ligger två tornbyggnader 
som markerar respektive plats. År 1994 förlängdes 
tunnelbanans gröna linje ut till Skarpnäck. Innan 
dess gick spårvagnar från Slussen ut till områdena 
runtomkring.57

UTFORMNINGEN AV 
80-TALETS SKARPNÄCK

Skiss från Kv. Flygledaren
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Till vänster: Axonometrisk ritning över Skarpnäck, Arken Arkitekter
Ovan:Fotografier från Arkens Arkitekters område i Skarpnäck5



Kv Varmfronten, fasadstudier
Del av fasad mot söder

Del av fasad mot väster

Del av fasad mot norr

Del av fasad mot öster

Del av fasad mot norr

Del av fasad mot öster
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Pilottorget vid Skarpnäck Allés östra ände. Passage mellan gata och innergård Passage mellan två innergårdar. Samtliga 
fotografier visar byggnader ritade av Arken 

Arkitekter. Fotograf: Viktor Borg
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Kv Flygkaptenen och Kv Flygfyren, fasadstudier 
Del av fasad mot väster

Del av fasad mot öster
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Den långa, raka allén tillsammans med entrébyggnadernas 
spegelsymmetriska komposition bildar en ordning som kontrasterar 
mot Arken Arkitekters område i Skarpnäck. 
Fotograf: Astrid Skånbeck.

Vy över västra änden av Skarpnäcks Allé. I den andra änden av 
allén i öst avslutas den långa axeln med ett torg och en tornbyggnad. 
I väst öppnar det stora sportfältet upp sig. 
Fotograf: Astrid Skånbeck.
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Jag kliver av spårvagnen i Saltsjöbaden en kall 
och solig förmiddag i mars. Jag har bestämt ett 
möte med Klas Tham för att få reda på mer om de 
vägval som lett fram till Skarpnäcks arkitektur. Vi 
träffas vid stationen och efter en kort promenad 
längs med vattnet och upp för en backe kommer vi 
hem till Klas. Vi slår oss ned och pratar om hans 
karriär, arkitektur i allmänhet och formgivningen 
av Skarpnäck i synnerhet. Här återges en förkortad 
version av samtalet från 1 mars 2021.

Viktor Borg: Kan du berätta lite om din karriär?

Klas Tham: I början av min karriär jobbade jag 
hos Bengt Lindroos. Det var en väldigt bra person 
och arkitekt. När jag via vänner fick erbjudande att 
jobba hos Ralph Erskine kunde jag dock inte tacka 
nej. Hans kontor låg väldigt nära hans bostad ute 
på Drottningholm. Erskine satt mest hemma och 
skissade, men ibland kom han in på kontoret och 
kollade vad vi hade för oss. Han var trevlig och 
klok, men om det behövdes kunde han säga ifrån. 
Både Lindroos och Erskine var tålmodiga och gav 
mig stort förtroende; jag kunde säga emot, fråga 
saker och föra en diskussion med dem. De kände 
varandra och umgicks; det fanns ingen obehaglig 
konkurrens mellan dem. Jag kommer ihåg en gång 

ETT SAMTAL MED KLAS THAM

då Bengt var inbjuden på kalas hos Ralph, då var 
jag också med. Bengt var en stor dansör, så han 
bjöd upp damerna... Det var ingenting för Ralph. 

Senare började jag jobba som professor i Lund. 
Sen kom Bo01 och jag blev inbjuden. Det var 
mycket jobb innan öppningen, men väldigt kul. 
Mässan låg ju i ett fantastiskt läge vid vattnet. 
Projektet var något främmande för Malmö. 
Uppdragsgivaren gav bra stöd, men jag var 
utmattad efteråt.

Viktor Borg: Jag uppfattar Västra Hamnen 
(Bo01) på ett liknande sätt som Skarpnäck. 
Båda projekten framstår som en motsats till 
miljonprogrammets idé om ett rationellt 
byggande. Jag förstår att fokus i stället varit på 
de boende och deras trivsel. Hur kan det ta sig i 
uttryck?

Klas Tham: Ja, det var viktigt. Att promenera 
mellan husen ska bjuda på överraskningar. Du kan 
komma fram till en plats, för att sedan behöva gå 
några steg till höger för att komma ut i nästa rum 
(se s. 43). Plötsligt öppnar någonting upp sig. Det 
var en effekt jag strävade efter. Det handlar om 
att inte se allting från början – då har man missat 

Klas Tham jobbade för Ralph Erskine mellan 
1968-1985 och grundade i början av 80-talet 
Arken Arkitekter med ett antal anställda från 
kontoret. Mellan 1990 och 2004 var han professor 
i arkitektur på Lunds Tekniska Högskola  och var 
även ansvarig stadsplanerare och mässarkitekt 
för bostadsmässan Bo01 i Malmö.58 Han är en av 
arkitekterna bakom den del av Skarpnäck som vann 
Kasper Salin-priset 1983. Idag är han pensionerad.

Vy över Baggensfjärden, Saltsjöbaden.
Fotograf: Viktor Borg

Klas Tham under intervjun.
Fotograf: Viktor Borg
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glädjen i att gå och upptäcka. 

När någon som bor i området ska ta emot vänner 
måste personen berätta hur de tar sig dit. Det är 
en kvalité om man kan göra det till en trevlig och 
unik beskrivning – bara just den leder fram till rätt 
hus. Det handlar om att tänka på det sättet. 

I mitt arbete har jag inspirerats av Robert 
Venturi. Han betonar också värdet av 
överraskningar. Han tycker kontraster mellan 
rum är bättre än ett oavbrutet flöde.

Ja, i Skarpnäck fungerar till exempel entréerna till 
innegårdarna som portar. Man kommer in, och då 
är man inne. Och så kan man gå ut... Det finns en 
gräns mellan insida och utsida (se s. 45).

Var det viktigt att tänka på skala?

Ja, det skulle inte bli för tungt så folk inte orkade 
titta på det. När de rör sig omkring ska det finnas 
intressanta saker att titta på, som fönster och 
entréer. Ovanligheter kan också få finnas. De som 
bor i området kan känna en stolthet att just deras 
bostad är unik. Jag kan förstå att det finns ett värde 
i upprepning också, men det är inte min stil. Viss 

upprepning går såklart inte att komma undan.

Var det inte svårt att argumentera för kvalitéer 
som handlar om upplevelsen inför beställarna?

Jo, först var de förvånade och undrande men 
förstod någorlunda efter ett tag. De tyckte att 
det lät bra, men det fick inte kosta en krona mer. 
Jag hade samma budget som husen bredvid. 
Vi diskuterade även vilket fasadmaterial som 
skulle användas. De var inställda på att använda 
något charmlöst material som var vanligt under 
den tiden, men jag var livrädd för det – det var 
urtråkigt. Jag började leta och fick napp från ett 
företag som hade massa billigt tegel. Jag gick till 
beställaren som till en början var skeptisk. Efter att 
vi gjorde en provmurning gav de med sig. Jag var 
nöjd. Tegel är ett uppskattat material – det är inte 
kallt och okänsligt.

I mitt projekt har jag läst texter av Charles 
Jencks. Han menar att arkitektur är som ett 
språk. Med andra ord kommunicerar det 
byggda alltid någonting. Vad ska Skarpnäck 
kommunicera?

Jag var nog inte så filosofisk. Jag tyckte det var 
Vy från BrandparkenVy från Varmfrontsgatan

Ritstudier från Skarpnäck som visar kontraster mellan rum. 
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tråkigt att rita lådor. Det var härligt när det väl var 
byggt, då kom jag dit för att titta och lyssna. Folk 
uppskattade det, de ser skillnaderna. Människan 
är ingen dum varelse: hon tänker, tittar och 
undrar... och kan tycka att det är kul eller tråkigt. 
Beställarna var inte vana vid sättet som jag tänkte 
på. Det var ingeting jag var först med; jag lärde 
mig en del av min far som också var arkitekt. Han 
var lite mer konventionell än mig. Även andra 
arkitekter som jag läst om och träffat har påverkat 
mig, inte minst Ralph Erskine. Han var en person 
som trodde på att den lilla vanliga människan 
skulle få det bra. Jag lärde mig mycket av det 
viktiga från honom.

Hur mycket spelade platsen roll för 
formgivningen? Vilka andra idéer ligger bakom 
och vad fungerade mindre bra?

Platsen är självklart viktig, men den var i princip 
helt obebyggd innan. Den är också väldigt platt, 
förutom i den östra delen. Den övergripande 
idén är att bostäderna bildar tydliga kvarter med 
överraskningar. Den yttre delen av Skarpnäck 
fungerar som ett skydd för den inre miljön mot 
trafiken utanför. På vissa ställen blir det som en 
skuggande mur, vilket är mindre kul. Vid arkaden 

som besökaren möter från tunnelbanestationen 
var tanken att man skulle kunna gå igenom en port 
till innergården, men de boende gillade inte det. 
För mycket folk gick igenom, så det sattes upp en 
dörr med ett lås. Det var lite synd, men det är ju 
deras hus – inte mitt.

Venturi och Jencks pratar om motsättningar 
i arkitektur. Hos Jencks kan det handla om 
att dubbelkoda en byggnad, det vill säga att 
blanda olika stilar och uttryck. På det sättet 
skulle arkitekturen kunna tala till olika grupper 
samtidigt. Finns det någon sådan tanke bakom 
Skarpnäck?

Huvudregeln var att man ska göra arkitekturen 
så att den vanliga människan tycker det är bra. 
Sen kan man försöka göra det så att arkitektkåren 
tycker om det. Om man lyckas tilltala båda 
grupper är det givetvis positivt. Men den vanliga 
människan är huvudpersonen, inte kollegor. Det 
synsättet fick jag hos Erskine.

Ritstudier från Skarpnäck som visar gränser mellan rum.  
Passage mellan gata–innergård respektive innergård–innergård.
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De begrepp som behandlas i del ett tillsammans 
med intervjun med Klas Tham gav mig ett antal 
perspektiv på arkitektur som gett inspiration till 
förslaget på nytt bostadskvarter i Skarpnäck. 
Det handlar framför allt om att sätta den 
mänskliga upplevelsen i centrum. I Skarpnäck 
tar det sig i uttryck på olika sätt; den ordnade 
kvartersstrukturen där vissa byggnadsvolymer 
tillåts bryta mönstret är ett exempel. Det skapar 
en dynamik i vandringen kring kvarteren – 
från den spikraka allén som inger en känsla av 
planerad ordning till den mångfald av rum som 
i kontrast känns mer intima och spontana. På 
det sättet skapas en motsättning i arkitekturen. 
Därtill uppfattar jag att inte bara husen som 
objekt har varit av intresse utan även rummen 
som skapas emellan. Likt Tham anser jag att 
övergångar mellan vissa yttre rum i Skarpnäck 
skapar en överraskande effekt. Övergångarna kan 
till exempel betona kontraster mellan ordnat-
oordnat eller litet-stort. Det ger upphov till en vilja 
att upptäcka vad som händer bakom nästa hörn, 
vilket jag tycker är en upplevelsemässig kvalité.

Som komplement till intervjun har jag läst 
Människan i Arkitekturen, skriven av Tham. 
I den konstaterar han att människan är 

både en kulturell och biologisk varelse. Han 
menar att framtagningen av mätbara aspekter, 
som till exempel lämpliga möbleringsmått 
och dagsljusbehov, förde med sig en ökad 
bostadsstandard. Däremot gav det inga garantier 
för goda miljöer. Följaktligen finns det andra 
behov – sociala och emotionella – som arkitektur 
mer eller mindre kan ge stöd åt. För att försöka 
närma sig dessa riktar Tham fokus mot våra 
sinnen och vår hjärna.59 Tham pekar på behovet 
av sinnlig stimulans, som till exempel ett kaotiskt 
salutorg kan ge upphov till, men också betydelsen 
av lugna och skyddande platser. Tham menar att 
det är svårare att mäta dessa typer av behov än 
funktionella krav. Men poängen är att människan 
är en komplex varelse och att arkitektur måste 
försöka stödja samtliga av dess behov för att bli 
tillfredsställande. Önskan om en mer komplex 
arkitektur känns igen från Jacobs, Jencks och 
Venturi.

Thams humanistiska förhållningssätt går att se 
som en kod. Jag tror att den har präglat många
beslut i gestaltningen av Skarpnäck. Det uttalade 
målet, den planerade variationen, tror jag i 
sig grundar sig på att försöka tillfredsställa de 
svårmätbara behoven som Tham är med att 

REFLEKTIONER FRÅN DEL 1 & 2

definiera. Ambitionen att skapa stimulerande 
miljöer tar sig uttryck i Skarpnäck på olika sätt – 
från olika fönsterproportioner till taklutningar och 
burspråk. Denna variation tar ibland övertaget och 
bildar motsägelsefullt en egen slags monotoni – 
till slut blir alla variationer det förväntade. Jencks 
och Venturi skulle kanske hävda att bristen på 
kontraster mellan variation och repetition gör att 
mening har svårare att uppstå. Med andra ord 
försvagas meningen variation när förhållandet till 
repetition försvagas.  

Anledningen till varför mer komplex arkitektur 
efterfrågas kommer från olika håll. Jencks menar
att samhället innehåller ett stort antal koder, Tham 
betonar människans sociala och emotionella
behov. Venturi förespråkar ett utnyttjande av alla 
sätt som arkitektur kan förmedla mening på, 
bland annat genom mångtydighet. Budskapet 
blir att människan bär på olika värderingar, har 
svårmätbara behov och läser in olika meningar 
i form – detta borde reflekteras i arkitekturen. 
Jencks, Tham och Venturi uppmanar inte till 
att avfärda det som de anser är positivt med 
modernismen, de vill snarare lägga till sina 
respektive aspekter.

Venturi betonar vikten av att komplex arkitektur 
ska bilda en helhet – i slutändan ska alla element 

som utgör arkitekturen bindas ihop. Denna helhet 
medger han är svår att uppnå. De olika områdena 
i Skarpnäck som respektive arkitektkontor har 
formgett skiljer sig till viss del från varandra och 
ger på så sätt upphov till en viss komplexitet. 
Teglet, som finns på alla bostadskvarter, bidrar 
till att skapa sammanhållning mellan områdena. 
Dessutom är teglet i ungefär samma kulör på alla 
bostadskvarter. Strategin är effektiv – olika former, 
samma material – och det hjälper till att förstärka 
platsens identitet. Samtidigt gör bristen på 
skillnader i materialitet, eller åtminstone i kulör, 
att Skarpnäck till viss del blir monotont. I balansen 
mellan komplexitet och helhet i Skarpnäck tror jag 
det finns utrymme att introducera andra material 
och kulörer utan att förlora en känsla av helhet. 

Att de boende i Skarpnäck kan uppleva att just 
deras lägenhet är unik är ett värde som Tham 
betonar i intervjun. Detta visar sig till exempel 
i fasadkompositionen på kvarteret Varmfronten 
(s. 42-43). Till exempel grupperas balkongerna 
alltid i ett litet antal, vilket gör det enklare att 
peka ut sin egna balkong från gatan. Jag håller 
med Tham och tror att det kan förstärka en 
känsla av hemhörighet. Skarpnäck förmedlar 
ett oöverskådligt antal meningar genom 
arkitektoniska tecken, men detta kanske är det 
viktigaste: tecknet som för en invånare i Skarpnäck 
betyder här bor jag.
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NYTT BOSTADSKVARTER 
I SKARPNÄCK

I Skarpnäcks västra ände ligger ett område som i 
Stockholms Stads program är bestämt som lämpligt 
för nya bostäder. Det föreslagna bostadskvarteret 
är placerat i detta område, men två ändringar från 
programmet har gjorts. Dels har en fondbyggnad och 
ett torg placerats i anslutning till Skarpnäcks Allé, 
dels har gatorna krökts för att korta ner siktlinjerna. 
Fondbyggnaden och torget blir ett avslut på allén som 
binder samman den västra och östra änden. Norr om 
kvarteret har en del av nästa kvarter lagts till för att 
skapa en uppfattning om hur upplevelsen av gatan är.

Tre fokusområden i gestaltningen är:

• PLANERAD VARIATION & GRÖNA UTEMILJÖER
Två viktiga koncept från 80-talets Skarpnäck tolkas 
om.

• SEMIOTISK TILLÄMPNING & DIREKT UPPLEVELSE
Skapa potential för arkitekturen att bära mening och 
sätta den mänskliga upplevelsen i centrum. Kopplat till 
planerad variation. 

• KOMPLEXITET & HELHET
Skapa en arkitektur som är rik på mening men som 
skapar en helhet –  i kvarteret och i förhållande till 
befintlig bebyggelse. 



Situationsplan, skala 1:5000
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1. RÖRELSE 2. FOND+TORG

1. RÖRELSE
Ju snabbare transportmedel, desto rakare väg. Vägar anpassade för 
bilar är markerade i svart, cyklar i blått och fotgängare i rött. Kvarteret 
har smitvägar som fungerar som gränser mellan rum.

2.  FOND + TORG
Skarpnäcks Allé avslutas med en fondbyggnad och ett 
bakomliggande litet torg. 

3. KONTRAST
För att skapa dynamik och motsättning skiljer sig de grönmarkerade 
byggnadsvolymerna från de rödmarkerade i fasadkulör, 
variationsgrad och komposition.

4. HÖJDER
Kvarteret	har	i	huvudsak	fem	våningar		likt	de	befintliga	husen	på	
Vinggatan. Vissa hörn markeras med en extra våning. Där det är färre 
våningar släpps mer ljus ner på gatorna och innergården. 

3. KONTRAST 4. HÖJDER
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Markplan, skala 1:400
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Vy från korsningen Vinggatan/Drakflygargatan
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loftgång

balkong

Sektion, bostadshus

PLANERAD VARIATION & GRÖNA UTEMILJÖER
Koncept för organisering av lägenheter

Sektion, lokal

Princip för lägenheter

Exempel på hur lägenhetsprincipen kan 
skapa lägenheter i olika storlekar.

För att skapa terrasser och djup i fasad 
mot gata dras de övre lägenheterna 
in. Genom olika kombinationer skapas 
unika lägenheter och fasadsituationer. 
Det skapar variation i gaturummet och 
gör det enklare att kunna peka ut sin 
lägenhet utifrån. Terrasserna skapar 
platser för grönska. 
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Fasaduttryck – 
planerad variation och platser för grönska
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Plan 6, skala 1:400
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Interiör vy av lägenhet, våning sex
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Sektion AA, skala 1:200

0 5 10m

De exteriöra trapptornen fungerar som 
utlyfta indextecken och kommunicerar 
den nödvändiga vertikala rörelsen
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Sektion BB, skala 1:200

0 5 10m
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KONSTRUKTIONSPRINCIP

Byggnadernas stomme tillverkas av prefabricerade 
element av korslimmat trä, vilket spännvidder 
och bjälklagshöjder är dimensionerade för. Att 
bygga i trä har flera miljömässiga fördelar: det 
är förnybart, binder koldioxid och är lättare än 
många andra material. Trä kan även bidra till att 
skapa behagliga inomhusmiljöer:  bland annat 
gör dess låga värmeledningsförmåga att golv- och 
väggytor upplevs som varmare än till exempel 
betong.60 De befintliga husen i Skarpnäck har en 
betongstomme; att de nya husen byggs av trä är ett 
sätt att lägga till en dimension av hållbarhet som 
80-talets Skarpnäck saknar. 

1.

2.

3.

4.

1. Tegel
2. Isolering

3. KL-trä
4. Gips

Sektion CC, skala 1:200
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Fasadutsnitt, Väster

Kvarterets fasader skapar unika rum som 
är synliga från gatan. 
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Fasad Söder, skala 1:200
0 5 10m
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Fasad Söder, skala 1:200
0 5 10m

Exempel på hur kvarterets fasadkomposition, med hjälp 
av fönstertyper, fasadkulör och tegelmönster, skapar 
överlappande indelningar – en form av mångtydighet. 
Ringarna visar exempel på abstrakta, ikoniska tecken och 
refererar	till	Skarpnäcks	förflutna.	När	ikoniska	tecken	från	
det	befintliga	Skarpnäck	upprepas	förstärks	dem	även	som	
lokala symboliska tecken.

SEMIOTISK TILLÄMPNING
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Fasad Väster, skala 1:200
0 5 10m

84 85



Fasad Norr, skala 1:200
0 5 10m
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Fasad Väster, skala 1:200
0 5 10m

Tegelfasadernas mer traditionella och varierade 
uttryck kontrasterar mot  den staplade, mer repeterade 
betongbyggnaden i grönt. Denna kontrast går att tolka som en 
form av dubbelkodning.

DUBBELKODNING
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Vy från torg

Terrasserna skapar starkare mänsklig närvaro mot 
torget. De gör även gaturummet mer spännande för 
den som promenerar och de boende ges möjlighet 
att kika ner på torgets alla aktiviteter. I kontrast 
till det befintliga Pilottorget (s. 36) är det nya torget 
mer intimt och de kringliggande byggnaderna är 
lägre för att släppa ner mer solljus till gatunivå. 
Arkaderna kan tolkas som symboliska tecken, vilka 
står för ett urbant gatuliv.  
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REFLEKTIONER

Den stora utmaningen har varit att försöka hitta 
en rimlig nivå av komplexitet, eller variation, 
i bostadskvarteret. Syftet med komplexiteten 
har varit att öka arkitekturens potential att bära 
mening och att skapa sinnlig stimulans. Å andra 
sidan har det varit viktigt att skapa en helhet – i 
kvarteret och i relation till befintlig bebyggelse 
– samt utgå ifrån att konstruktionen ska bli 
förhållandevis rationell. 

När jag stått inför gestaltningsmässiga vägval har 
jag i Venturis anda försökt inkludera snarare än 
exkludera: platta och vinklade tak, symmetrisk 
och asymmetrisk fasadkomposition och så vidare. 
Om jag skulle utveckla projektet i framtiden hade 
jag testat att inkludera ännu fler kontrasterande 
egenskaper, som till exempel fler material och 
unika element, för att ytterligare undersöka hur 
mycket komplexiteten kan öka utan att förlora 
känslan av helhet. 

Att förstärka Skarpnäcks särdrag – bäst 
sammanfattat med den rika variationen och det 
enfärgade teglet – tror jag kan uppnås genom 
att göra vissa motsättningar till den befintliga 
arkitekturen i det nya bostadskvarteret. Ett tecken 
får sin mening i sitt sammanhang; kontraster kan 

ge upphov till mening i arkitektur. När Skarpnäck 
utvecklades på 80-talet var ett av målen att 
skapa en komplett stad. Det kanske inte går att 
begära att alla de aktiviteter och egenskaper som 
kännetecknar en stad ska finnas i en förort. Men 
jag tror att det finns utrymme att introducera 
nya former av kontraster som kanske kan öka en 
känsla av urbanitet. Jag tror att nya motsättningar 
måste balanseras med en anpassning av 
arkitekturen för att bibehålla Skarpnäcks 
sammanhållande karaktär. 

Jencks, Venturi och Thams idéer kom att 
komplettera varandra på ett intressant sätt i 
projektet. Jencks och Venturi har ett förhållandevis 
intellektuellt och abstrakt sätt att resonera kring 
mening och form. I kontrast har Tham ett mer 
folkligt perspektiv och betonar den direkta 
upplevelsen av arkitektur. Att implementera deras 
idéer kan skapa olika nivåer i arkitekturen; det kan 
eventuellt tilltala både de som vill läsa in semiotik 
och teori i arkitekturen och de som bara upplever 
den i stunden. Dessa nivåer av arkitekturen kan 
samexistera, men återigen tror jag det handlar 
om en balans. Avslutningsvis tror jag att Jencks, 
Venturi och Thams teorier kan bidra till att 
synliggöra arkitektoniska kvalitéer som 80-talets 
vardagsarkitektur besitter. 
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