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Abstract
This work has two purposes. The first purpose is to investigate how politicians, in the
Planning- and Buildingcommitee, affect the aesthetics of buildings in Uppsala city center.
The second purpose is to document the thoughts of politicians and officials about how
politicians acted during the process.
The overall method of work is a case study based on qualitative interviews. The interviewees
are members of the current Planning and Buildingcommitee and officals who are or have
been employed by the City Planning Administration. The case is; the impact of the Planning
and Building Board on the aesthetics of buildings in Uppsala city center.
The result shows that politicians have had an influence on the facades and volumes of
buildings, and a number of examples of buildings that have been affected are provided. Due
to the nature of the influence and the method's risk of subjectivity, it has not been possible to
identify the impact in detail.
Keywords: Politicans, planning- and buildningcommitte, power, influence, aestetics,
architecture. buildings, citycenter, urban planning.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I februari 2015 publicerades en artikel på byggnyheter.se med rubriken ”Uppsala är Sveriges
snabbast växande stad” skriven av Lars Bergström.1 Artikeln tar upp att det finns planer på att
Uppsala ska öka från 200 000 till 350 000 innevånare till 2050. Till innevånarantal sett skulle
det innebära den största tillväxten i Uppsalas historia.
En annan expansiv fas i Uppsalas historia var mellan 1860 och 1920 då befolkningen ökade
tre och en halv gånger, från ca 8 000 till 29 000. 2 Den stora befolkningsökningen skapade
”svåra försörjningsproblem, som dock knappast ådrog sig myndigheternas intresse i lika hög
grad som frågan om hur man skulle kunna skapa nya bostäder.” 3 Under denna period
bildades Uppsalas första byggnadsnämnd.
I den uppsjö av böcker som finns om Uppsalas arkitekturhistoria står det endast mycket lite
skrivet om byggnadsnämnden och hur den efter sin tillkomst inverkat på stadens utseende och
framväxt. Det är anmärkningsvärt, då byggnadsnämnden redan från starten leddes av i staden
mycket inflytelserika personer.
En arkitekts intentioner går delvis att avläsa i ritningar. Hur är det då med politikers tankar
och diskussioner? Det finns mötesprotokoll från nämndsammanträden och bilagor till dessa.
Men hur mycket av det som diskuteras hamnar egentligen på papper? Är orsaken till att det
finns så lite skrivet av tidigare byggnadsnämnders handlingar att det är svårt att i efterhand
veta vad som sades och vilka förändringar de bidragit till?
Att Uppsala stad från år 1643 fått en drastisk förändring på grund av drottning Kristinas
stadsplan står att läsa i en hel del Upsaliana. Hus revs eller flyttades och staden fick en helt
annan form på relativt kort tid. En sån förändring är enkel att se resultatet av och lätt att hitta
information om. Hur ska vi då kunna utläsa förändringar som inte finns dokumenterade på
samma tydliga sätt?

1

Lars Bergström. Uppsala är Sveriges snabbast växande stad. byggnyheter.se 2015-02-20.
http://www.byggnyheter.se/20161227/12804/uppsala-ar-sveriges-snabbaste-vaxande-stad (Hämtad: 2017-08-17)
2
Kerstin Ullenhag, Industriell utveckling och demokratisering 1862-1921. Uppsala 1984, s.13
3
Herbert Lundh, Det glömda Uppsala: Människor och händelser runt en kommunalreform för hundra år sedan. Uppsala
1963, s. 20

4

För att få en förståelse för hur politikerna inverkar på stadens bebyggelse behöver politikerna
själva berätta om sina tankar och beslut. Men det skulle ge en vinklad bild, då det kan vara
mer tilltalande att berätta om att de varit med och inverka på något som blivit lyckat; än om
de skulle varit med att bidragit till något mindre lyckat. För att se den större bilden skulle den
även behöva ses genom fler ögon. Vid de gemensamma beröringspunkterna kan vi få
indikationer på vad som skett.
De politiska intentionerna för Uppsala kan bland annat utläsas i stadens utbredning. Ett viktigt
styrdokument för detta är översiktsplanen för staden. Politikerna tar dock inte bara de stora
besluten om var och hur staden ska växa, utan de är även med och beslutar om de enskilda
byggnaderna.
Enligt kommunallagen tillsätts byggnadsnämnden idag av fullmäktige.4 Nämnden är en
myndighetsnämnd, vilket innebär ”beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för
samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna.” 5 Det som ger myndigheten stöd
att ta besluten är lagen. Nämnden ska enligt 12 kap. 2 § i plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
bland annat verka för ”en god byggnadskultur och en god och estetiskt tilltalande stads och
landsmiljö”.
I Uppsala har heta debatter blommat upp i pressen där allmänheten utrycker sig om byggnader
som enligt dem inte passar in i staden.6 ”Skandalhuset”, Uppsala konsert- och kongress,
Åhlénshuset och nu senast Segerstedthuset har alla diskuterats intensivt. Det vi kan fråga oss
är hur mycket av ansvaret som ligger på arkitekten och hur mycket som ligger på politikerna?
Vad kan egentligen politikerna påverka? Har den svenska detaljplaneringens
konsensustradition fött en förväntan på att politikerna ska vara en allmänhetens konstkritiker?
Kan politikerna ses som representanter för stadsborna och deras syn på god estetik?

4

SFS1991:900. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet. 3 kap 1, 4§§
”Myndighetsutövning i lov och bygglovprocessen”. ULR: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov-byggande/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/myndighetsutovning/ (hämtad 2017- 09-03)
6
I Michel Foucaults, ”The subject and power”. Critical Inquiery, vol 8. No. 4 (summer 1982), s.780 föreslår Foucault att vi
kan spåra och förstå maktutövning genom att studera maktmotståndet. Motståndet mot plan- och byggnadsnämnden i den
lokala pressen är således en indikation på en maktutövning.
5
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Bild 1.1 Segerstedtshuset, UKK (till vänster i mittenbild) och nya Åhlénshuset

Vi kan se att redan i början av 1700-talet påverkade det styrande magistratet stadens utseende.
Bland annat finns det dokumenterat att de förbjöd en rådman Borell att bygga trähus på sin
tomt då han ansågs ha råd med stenhus.7 Men alla hade inte råd med stenhus och av vem och
var drogs gränserna för vem som hade det eller inte? Tänk om vi hade haft tillgång till de
tankar och diskussioner som pågick i magistratet om detta.
Kanske det också finns andra krafter som påverkar byggnadsnämndens beslut och i slutändan
stadens estetik? I en artikel i UNT den 22 februari 1967 med titeln ”Under tvång?” ställs
frågan om den sittande byggnadsnämnden känt sig tvingade till att lämna in ett
stadsplaneförslag för Rickomberga, som de egentligen inte var nöjda med. Detta för att få till
ett brobygge som annars hade stött på ekonomiska svårigheter. Att förlora något för att vinna
något annat, hur kan dessa typer av viktningar påverka en byggnadsnämnds beslut?8

1.2 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att klargöra hur politikerna i plan- och byggnadsnämndens påverkan på
byggnaders estetik, i Uppsala innerstad, ser ut.
Att en påverkan sker kan te sig självklart, då detta är lagstiftat i bygglagstiftningen. Vad det är
politikerna ska påverka är vagt formulerat med begrepp som ”god byggnadsestetik”.
Ett andra syfte med arbetet har varit att göra en dokumentation över byggnadsnämndens
ledamöters tankar och handlingar, så att dessa kan förstås av framtida generationer. Kanske
det kan ge dem bättre verktyg till att analysera det som hände under rådande byggnadshausse.
7

Lennart Hård av Segerstad, Historisk översikt av byggnads-, fastighets- och stadsplaneväsen samt kortfattad redogörelse
för stadsstyrelsens organisationsformer från medeltiden till 1970-talet. Uppsala 1977. s. 8
8
”Under tvång”. Uppsala Nya Tidning 1967-02-22. Unts arkiv på unt.se.
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Byggnaderna kommer troligen att vara kvar om 50 år; men inte alla de som var med och
skapat stadens tillväxt under denna hektiska tid. Som en av informanterna uttryckte sig under
intervjun – ”en byggboom kommer inte av sig själv”.
Uppsatsens övergripande frågeställning är; hur har politikerna i plan- och byggnadsnämnden
påverkat innerstadens estetik i Uppsala stad under 2010-talet? Övriga frågor är; På vilka sätt
har politikerna kunnat påverka? Vad är det i så fall politikerna har varit med och påverkat?
När kan de inte påverka?

1.3 Avgränsningar
Fysisk avgränsning
Arbetets fysiska avgränsning för innerstaden är det område som kommunen själva avgränsat
som innerstaden i ”Uppsalas Innerstadsstrategi. Stadsliv i mänsklig skala. 2016 ”. 9
Att jag har valt att fokusera arbetet på innerstaden har flera orsaker:
•

När det byggs i innerstaden är det mycket sällan privatpersoner som är byggherrar.
De dominerande byggherrarna är istället företag och organisationer med ekonomiska
intressen och/eller med stor makt i staden.

•

De bygglov som rör innerstaden tas i högre grad upp för behandling i plan- och
byggnadsnämnden. Detta beror främst på storleken på det som byggs. I innerstaden
byggs mer flerfamiljshus och affärs- och kontorskomplex.10

•

I innerstaden är det tätt mellan de offentliga rummen och de utnyttjas i hög grad av
stadens innevånare (och besökare). Den franska filosofen Henri Lefebvre har skrivit
om rätten till staden och beskriver den urbana kärnans dubbla roll som ”ett rum för
konsumtion och en konsumtion av rum”.11 Även enligt den tyska filosofen Jürgen
Habermas tillhör de offentliga platserna ”staden” i betydelsen ”kollektiv av
privatpersoner”.12

9

Uppsala kommun, Uppsalas innerstadstrategi - Stadsliv i mänsklig skala. 2016. Uppsala 2016.
Vilka beslut som tas av tjänstepersoner på delegation av plan- och byggnadsnämnden regleras i en delegationsordning. Läs
mer om detta på URL: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/roller-ochansvar/byggnadsnamnden/delegering-av-beslut/. (Hämtad:2017-09-21)
11
Henri Lefebvre, Writings on cities, Eleonore Kofman & Elisabeth Lebas. Oxford; Massachusetts 1996.s. 73. I boken
används ordet ”space” vilket jag här valt att översätta till ” rum”.
12
Tage Wiklund. ”Offentligheten och den civila staden.” Tidskrift för ARKITEKTURFORSKNING volym 4. Nr. 4.1991
10
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Bild 1.2 Innerstadens avgränsning från ”Uppsalas innerstadsstrategi. Stadsliv i mänsklig skala. 2016” s. 9.

Tidsmässig avgränsning
Tidsmässigt är koncentrerat på byggnadsnämnden under 2010-talet med fokus på nuvarande
byggnadsnämnden. I den korta summeringen av byggnadsnämndens historia, utgår jag från år
1871 då första byggnadsnämnden har sitt sammanträde i Uppsala. Att se tillbaka på hur
byggnadsnämndens arbete startade anser jag vara en viktig grund för att förstå
byggnadsnämndens inflytande i Uppsala.

1.4 Tidigare forskning och litteratur
Jag har inte funnit någon tidigare forskning inom området byggnadsnämnders påverkan på
estetiken i en stad.
Om Uppsalas plan- och byggnadsnämnd (tidigare byggnadsnämnden) har det skrivits mycket
lite. I ”Rätt Råd Kraft Dåd” av Christina Wahlström finns en kort beskrivning om nämndens
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första tid.13
I Lennart Hård av Segerstad ”Historisk översikt av byggnads-, fastighets- och stadsplaneväsen
samt kortfattad redogörelse för stadsstyrelsens organisationsformer från medeltiden till 1970talet ” från 1977 finns en historisk översikt över hur byggandet styrts i Uppsala.14
Ämnet Uppsala stads historia finns väl dokumenterat. Bland annat i bokserien ”Uppsala stads
historia” som getts ut av Uppsala kommun genom dess historiekommitté. Särskilt nämnvärda
av dess författare är Carl Erik Bergold, som disputerade vid Konstvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet år 1985, samt Ola Ehn.15
Boken ”Uppsalas stadsbild” del VIII i Uppsala stads historia bygger på Ola Ehn’s
licentiatavhandling som ventilerades vid konstvetenskapliga institutionen 1968. Avhandlingen
beskriver hur den moderna staden Uppsala började formas under 1800-talet. Ett kapitel
berättar om arkitekter och byggmästare som var verksamma i staden på 1800-talet. Dock
behandlas inte stadens byggnadsnämnd.16
Bergold nämner i inledningen till ”Uppsala. Stadsbyggande 1900–1960” att hans
framställning skulle haft en avslutning som hette ”De som spelade roll- om stadsbyggandets
aktörer” men att tiden inte räckt till för intervjuer och det därför endast finns en enkel rollista.
I rollistan finns en sammanställning på byggnadsnämndens ledamöter mellan 1899-1961.17
Bergold lyfter även fram exempel på när byggnadsnämnden fått ta kritik från stadsborna när
byggnader som allmänheten inte ansett passa in har uppförts. Boken visar även på
stadsarkitektens förändrade roll från att ha ritat de flesta husen i staden till att bedöma andras
arkitektur.18
Det finns en hel del forskning som kan bidra till en intressant inramning av mitt arbete.
Catharina Sternudd bedriver forskning, vid Lunds universitet, om upplevelse av stadsmiljö.
13

Christina Wahlström. Rätt Råd Kraft Dåd: Om kommunal styrelse och förvaltning under 100 år (1862 -1970). Framväxt
och utveckling. Uppsala stads historia 10. Uppsala 1997.
14
Segerstad 1977.
15
Om Carl-Erik Bergold och Ola Ehn går att läsa i historiekommitténs förord till deras respektive böcker i serien Uppsala
stads historia; del VI:9 och VIII.
16
Ola Ehn. Uppsalas stadsbild: Stadens begynnande omvandling 1809-1867. Uppsala stads historia VIII. Uppsala
17
Carl Erik Bergold, Uppsala: Stadsbyggande 1900 - 1960. Uppsala stads historia VI:9. Uppsala 1989, s.14, 306 -307
18
Carl Erik Bergold 1989, s.233 - 241
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Hon har tagit fram ett antal faktorer som påverkar upplevd miljökvalitet och platsanknytning.
De faktorer som påverkar arkitektoniska förhållanden uppges vara; byggnaders estetik,
byggnadsvolym, bebyggelsens täthet, framkomlighet, grönytor och kontakt med omgivning.19
I sin avhandling ”Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp” belyser hon
allmänhetens förväntningar om en estetiskt tilltalande omgivning.20
Kristina Grange som är professor i stadsbyggnadsteori på Chalmers har skrivit om
stadsbyggnadskontor och relation tjänstepersoner och politiker. I artikeln 'Planners - A
silenced profession?' ställer hon frågor om relationen mellan planerare och politiker.21
I antologin ”Actor Networks of planning: Exploring the influence of actor network theory”
från 2016 finns en rad texter, av olika författare, som behandlar planering och planerarens roll
utifrån aktör nätverksteorin (ANT).22

1.5 Begrepp
Aktant
I semiotiken används begreppet aktant om människor och ting istället för begreppet aktör.
Begreppet indikerar ett analytiskt sammanhang och används för att undvika förväxling med
en agerande människa eller institution.23
Byggnadshausse
Byggnadshausse eller byggboom beskriver en period med stor ökning av byggandet i en
stad.24
Estetik
Estetik handlar om vad vi uppfattar om världen, genom alla våra sinnen, och hur vi tolkar det.
En estetisk upplevelse behöver alltså inte handla om skönhet. Termen estetik används i planoch bygglagstiftningen och på Boverkets hemsida bland annat i samband med att beskriva en

19

Cathrina Stenudd, Trivsel som mål eller medel? boverket.se URL:
http://www.boverket.se/contentassets/dcf5421edd0243df991d9ce30d7ca457/catharina-sternudd-lundsuniversitet-161026.pdf
20
Catharina Stensudd, Bilden av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Lund 2007.
21
Christina Grange, Planners - A silenced profession?: The policitation of planning and the need for fearless spech. 2016.
URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473095215626465 (hämtad: 2017-08-17)
22
Actor Networks of planning: Exploring the influens of actor network theory. Rydin, Yvonne & Tate, Laura (red). Oxon;
New York 2016.
23
Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens
offentliga rum. Lund 2004, s.122-123.
24
Begreppet byggboom används ofta i media och begreppet byggnadshausse används ofta i arkitekturhistoriska skrifter.
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byggnadsnämnds uppgifter.25 Om jag istället hade använt begreppet arkitektur, exempelvis
har plan- och byggnadsnämnden påverkat byggnaders arkitektur, hade vissa frågor försvårat
förståelsen av resultatet. Till exempel om alla byggnader i en stad är att ses som arkitektur? 26
Innerstad/stadskärna
I bilagan med intervjufrågor står det stadskärna och i arbetet står det innerstad. De syftar på
samma område. Under intervjuerna har båda begreppen använts likvärdigt och med
kommunens syn på vad som är innerstaden som utgångspunkt.
Politikerna
Med politikerna menas, i detta arbete, politikerna i plan- och byggnadsnämnden.
Förkortning har gjorts för att underlätta läsningen.
Påverkan
Begreppet påverkan är neutralt och innebär att makten både kan vara produktiv och
destruktiv.27
Tjänsteperson
Under detta arbetes tillkomst har det pågått en debatt i Uppsala kommun om att ersätta ordet
tjänsteman med tjänsteperson. Då tjänsteperson är ett neutralt och modernt ord har jag valt att
använda ordet enhetligt genom hela arbetet istället för tjänsteman.28

2. Teori och metod
2.1 Teori
Enligt mitt antagande är byggnaders estetik, i Uppsala, påverkad av politikernas synpunkter i
plan- och bygglovprocessen. Min utgångspunkt är; att plan- och byggnadsnämnden i sin roll
som myndighetsnämnd har makten och ansvaret att påverka, i enlighet med den gällande
plan- och bygglagstiftningen.
Ett syfte med detta arbete har varit att skapa en dokumentation, biografi, av de tankar som
idag präglar politikernas arbete i plan-och byggnadsnämnden. Här har jag inte använt mig av
några teorier utan endast haft fokus på att försöka fånga upp det som i framtiden annars bara
skulle inbegripa spekulationer över nutida tankegångar.

25

SFS PBL 2010:900. Plan- och bygglag. Näringsdepartementet: Stockholm. 2 kap 3§ och 12 kap 2§ samt boverket.se.
Edward Winters, Aestetics and Architecture. London, New York 2007, s.1
27
Kärrholm 2004, s. 103.
28
Lennart Lindström, ”Tjänstemannens sista suck” Uppsala Nya tidning. 2017-03-08
26
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För arbetets andra syfte, att se hur plan- och byggnadsnämnden påverkar byggnaders estetik
har jag studerat teorier runt makt och rum. I ”Methods & Theories of Art History” säger
författaren Anne D’Alleva att vi måste fokusera på att spåra effekter av makt i samhället, hur
den beter sig och vilka som har den.29
Det finns ett flertal filosofer som utvecklat teorier kring ämnet makt och rum. Ingen av dem är
till fullo applicerbar i detta arbete; jag har istället använt mig av en sorts lapptäcksteknik där
teorierna applicerats där det kan vara lämpligt. Detta fria förhållningsätt har sin grund i
avsaknad av tidigare forskning inom det aktuella området. Riskerna med lapptäckstekniken är
ansenliga men arbetet får ses som en utgångspunkt för vidare forskning där mer heltäckande
teorier sedermera kan utvecklas.
Henri Lefebvre (f.1901)
Jag har redan, i avsnittet om avgränsningar, nämnt den franska filosofen Henri Lefebvre.
Enligt Lefebvre tar problematiken runt det urbana och frågeställningar runt staden och dess
planering sin utgångspunkt i industrialiseringen. Han beskriver staden som oeuvre - samlade
verk som alla har rätt till. Han beskriver också att en konflikt mellan stadens användarvärde
och bytesvärde.30
Lefebvre beskriver också en process han kallar ”implosion-explosion” som spritt sig över
industrialiserade länder. Det urbana väven blir tightare och populationer trycks ihop tills de
når oroväckande densitet (täthet och volymer) samtidigt som många gamla stadskärnor
överges och blir kontorsområden eller getton för de mindre bemedlade.31
Michel Foucault (f.1926)
Enligt Michel Foucault, även han en fransk filosof, ska makten observeras i sin utövning. Vi
kan ställa frågor om ”hur” och ”med vilka medel”. Maktens olika former kan synliggöras med
utgångspunkt i ”maktens vardagliga skepnad”. Genom att söka efter begränsande eller
tillåtande faktorer kan maktrelationer identifieras. 32 Enligt Foucault har makten även en
produktiv natur.33
29

Anne D’Alleva, Methods & theories of Art History. London 2012, s 132-133. Stycket utgår från citatet ” history has to
focus on tracing the effects of power in society, how it acts, who has access to it. Instead of the story of great men and
battles, history is about institutions, ideas, beliefs and practices; it is about ordinary people caught in the web of power
relations”
30
Lefebvre 1996, s.65-70
31
Lefebvre 1996, s.71
32
Kärrholm 2004, s.102-103
33
Kärrholm 2004, s.105
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Bruno Latour (f. 1947)
Den franska sociologen Bruno Latours teorier om makt är liknade de av Michael Foucault.34
Enligt Foucault och Latours maktteorier står ingen ensam skapare bakom ett visst
arkitektoniskt verk utan ansvaret delas mellan en mängd aktanter.35 Latour, och andra, har
utvecklat aktör - nätverksteorin (förkortas som ANT).36
Jürgen Habermas (f.1929)
Jürgen Habermas är en tysk filosof och sociolog. Enligt Habermas har det offentliga samtalet
överlåtits till experter och myndigheterna ägnar sig istället åt ”offentlighetsarbete”; de arbetar
för att skapa samtycke för sina egna åsikter istället för att själva reflektera opinionen. Detta
sker enlig Habermas med reklamen som modell.37

2.2 Metod
Den övergripande metoden i uppsatsen är den kvalitativa metoden som här bygger på en
fallstudie och djupintervjuer. Då tidigare forskning kring frågeställning inte gått att hitta blir
fallstudien explorativ.
I ”Ett bra fall är ett steg framåt - Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudier”
skriver Rolf Johansson om fallstudien som metod vid forskning inom arkitekturområdet.
Fallstudier ska enligt många forskare vara nutida och ett fall är ett fenomen av något slag som
framträder i ett avgränsat sammanhang.38 Det övergripande fallet här är plan-och
byggnadsnämndens påverkan på byggnaders estetik genom plan- och bygglovprocessen i
Uppsala kommun.
Fallstudiens metod är djupgående intervjuer av politiker och tjänstepersoner som är/har varit
verksamma i Uppsala kommun. Intervjun är strukturerad eftersom frågorna till informanterna
är formulerade i förväg och frågor är öppna då inga svarsalternativ har givits.39 I intervjuerna
får politiker och tjänstepersoner själva uttryckta om påverkan har skett och av vad, inom
ramen av de givna frågorna. En analys av intervjumaterialet görs med mål att undersöka

34

Kärrholm 2004, s.123
Kärrholm 2004, s.116
36
Bruno Latour. Reassembling the social: Introduction to actor network theory. Oxford 2005.
37
Wiklund 1991
38
Rolf Johansson, ”Ett bra fall är ett steg framåt - Om fallstudier, historiska studier och historiska fallstudie.” Nordisk
arkitekturforskning 2000:1-2
39
Monica Dahlen. Intervju som metod. Malmö 2011, s.42
35
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gemensamma nämnare, strukturer och vinklar. Som grund för intervjuarbetet har jag använt
mig av ”Intervju som metod” av Monica Dalen och ”Kvalitativa intervjuer” av Jan Trost.40
Både politiker och tjänstepersoner har intervjuats för att kunna stärka fallstudien genom
datatriangulering. Datatriangulering görs genom att olika källor ställs mot varandra.41
För att få bred förståelse för Uppsalas arkitekturhistoria och vad som är skrivet om stadens
byggnadsnämnd påbörjade jag mitt arbete med en litteraturstudie.
Då den kvalitativa metoden riskerar att bli något subjektiv och jag tidigare varit en anställd
tjänsteperson på stadsbyggnadskontoret i Uppsala har jag vinnlagt mig att åsidosätta mina
personliga uppfattningar och inomprofessionella värderingsmönster i arbetet, så gott detta är
möjligt.
Intervjuer
Alla plan- och byggnadsnämndens ledamöter har kontaktats för en intervju och de flesta
tackade ja (9 av 11). En ledamot har tackat nej till att delta med hänvisning till att hon inte
varit ledamot så länge och 2:a vice ordförande har trots upprepade försök inte gått att nå.
Även plan- och byggnadsnämndens ersättare har via mail tillfrågats att skriftligen svara på
frågorna. Endast en har skickat svar. Då andelen ersättare i studien blev så liten har svaret ej
inkluderats i detta arbete.
För urvalet av tjänstepersoner har nu och dåvarande bygglovchefer, planchefer,
stadsarkitekter och bygglovarkitekter tillfrågats om intervju.
Urvalet av tjänstepersoner har i slutändan blivit mer slumpartat än urvalet av politikerna.
Detta beror dels på att antalet tjänstepersoner är mycket större än antalet politiker. Att
intervjua alla har inte varit möjligt på grund av arbetets begränsade tid. De som intervjuats är
de som jag först fått kontakt med och som först gett ok till intervju. Då intervjuandet av
tjänstpersonerna haft som syfte att se om deras synpunkter ifråga stämmer med politikernas
eller inte, har antalet avgränsats till ett antal liknade antalet ledamöter.
40
41

Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. Fjärde upplagan. Lund 2014 (1993) och Dalen 2011.
Johansson 2000.
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Nuvarande bygglovchefen har avböjt en intervju då han som tjänsteperson inte velat ta
ställning eller kommentera politikernas roll.
Då flera tjänstepersoner önskat att få vara anonyma har jag av hänsyn till detta valt att inte
redovisa något av namnen på informanterna i arbetet eller källförteckningen. Vikten av
anonymitet beror på att det berörda ämnet till viss del kan var känsligt. Anonymiteten kan
därför bidra till en högre grad av ärlighet i informanternas svar.
Från början var även tanken att arkitekter som är verksamma i staden skulle intervjuas med
samma frågor som ställts till tjänstepersonerna, hur de ser på politikernas påverkan. Detta för
att stärka slutsatserna med ytterligare datatriangulering. Flera arkitektkontor som ritat
märkesbyggnader i staden har tillfrågats. Då endast enstaka gått med på intervju har denna del
fått utgå från arbetet, då underlaget inte skulle bli tillräckligt omfattande. Detta är beklagligt
och frågan om varför intresset varit så lågt leder till en del funderingar.

3. Byggnadsnämnden
3.1 Kort historik Uppsalas byggnadsnämnd
Uppsala har haft en byggnadsnämnd sedan år 1871. Den bildades efter att en ny
byggnadsordning för staden, från 1870, hade stadgat att en byggnadsnämnd skulle godkänna
ritningar före byggenskap.42 Uppsalas stora befolkningstillväxt hade lett till att stadsplanering
blev ”på ett nytt sätt en tvingande nödvändighet”.43
Landets demokratisering under 1860-talet och kommunreformen 1862 hade efterhand lett till
att det lokala självstyret i Uppsala förändrades.44 Men det gick långsamt och det pågick en
kamp mellan stadsfullmäktige och det sedan tidigare styrande magistratet.45 I
byggnadsordningen 1870 var det föreskrivit att byggnadsnämnden skulle vara underställt
magistratet. Först år 1875 genomgick byggnadsnämnden förändringar som gjorde att den
42

Wahlström 1997, s.390
Ullenhag 1984, s. 15. Att nämnden ”föddes” under denna period går i linje med Henri Lefebvres idé om att
industrialiseringen skapade produktionen av tekniska, finansiella och politiska ”offices” (Lefebvre 1996, s. 65-70). Lennart
Hård av Segerstad skriver i Historisk översikt av byggnads-, fastighets- och stadsplaneväsen samt kortfattad redogörelse
för stadsstyrelsens organisationsformer från medeltiden till 1970-talet s. 11-12 att byggnadsverksamheten förändrades på
1860 talet och blev mer spekulativ. Magistratets verksamhet utökades kraftigt vilket så småningom leder till uppkomsten av
byggnadsnämnden. Här kan vi också läsa att sundhetsnämnden på 1860-talet tvingat sig till att få medverka vid magistratets
syneförrättningar.
44
Ullenhag 1984. s.15, 192 -196
45
Hård av Segerstad 1977, s.16 samt Lundh 1963. s.186-194
43
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gick över till att vara underställt stadsfullmäktige. Förändringen skedde efter att
byggnadsstadgan för rikets städer (1874) började gälla i 1 jan 1975. Två av ledamöterna
valdes dock fortsättningsvis av stadens magistrat.
I det som var den första gemensamma byggnadsstadgan för rikets städer står att
byggnadsnämndens ledamöter ska väljas på fyra år. Ordförande valdes för ett år i taget.
Nämnden skulle ha fem eller tre ledamöter; antalet bestämdes av stadens byggnadsförordning.
I Uppsala var det fem stycken. Alla skulle vara över 25 år, ej begått nesligt brott samt råda
över sig och sitt gods.46

Bild 3.1 Vy över Uppsala från söder år 1870.

Uppsala hade legat lite före stora delar av landet eftersom det först i 1874 års byggnadsstadga
för rikets städer blev föreskrivit att städerna skulle ha en byggnadsnämnd.47
Mellan 1871 - 1875 byggdes det endast 20 hus i Uppsala för att under åren 1876-1880 öka
markant till 122 hus.48 Det ser alltså ut att ha skett en stor förändring för byggandet efter
1875, där spekulationerna i byggandet ökade dramatiskt.49
Intressanta årtal
1947 - sänktes åldersgränsen för ledamöter från 25 år till 23 år.
1959 - efter detta år skulle valet av ledamöter följa kommunallagen
1961- antal ledamöter ändrades till sju
1967 - nämnden får sin första kvinnliga ordförande Margaretha Lindqvist
1970 - treårig mandatperiod infördes
1970 - ändras antal ledamöter till elva
1971 - nämnden kallas nu Uppsala kommuns byggnadsnämnd
1994 - återinförs fyraårig mandatperiod
2012 - byggnadsnämnden gick över i Plan- och byggnadsnämnden

46

Konglig. Majestäts Nådiga Byggnadsstadga för rikets städer. Lund 1874.
Konglig. Majestäts Nådiga Byggnadsstadga för rikets städer. Lund 1874.
48
Helena Harnesk & Ulla Oscarsson, Uppsala från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad. Uppsala 1995, s.106
49
Tänkvärt är att denna byggnadshausse uppkommer efter stadens industrialisering och demokratisering. Detta är i linje
med Lefebvres resonemang om problematiken i den urbana staden då byggnader värderas efter bytesvärde (Lefebvre 1996)
47
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3.2 Byggnadsnämndens första ledamöter
Byggnadsnämnden hade från början fem ledamöter varav tre hade valts av stadsfullmäktige.
De övrig var stadsarkitekten samt en representant från sundhetsnämnden.50 Ledamöterna var
alla mycket inflytelserika personer i staden.
Byggnadsnämndens första ordförande var den 45-årige Johan Theodor Nordling.51 Nordling
hade flera politiska poster bland annat som ledamot i stadsfullmäktige. Som vice ordförande
utsågs Frans Anton Gustaf Bergman. Bergman som var läkare och docent i epidemiologi var
även med i sundhetsnämnden, så vi kan anta att det var han som var sundhetsnämndens
ombud i byggnadsnämnden.52
Ledamot Frans Otto Törnlund var handlare och omskrivs i flera böcker som mycket
inflytelserik i Uppsala. Han var bland annat delägare i Svartbäckens brännvinsbränneri och i
Uppsala Ångkvarn.53 Nämndledamoten Zacharias Larsson satt på flera stolar och var både
stadsarkitekt och stadsingenjör. Även han var engagerad i Uppsala Ångkvarn.54 Ledamoten P
J Petterson var byggmästare, mer information har varit svår att hitta.

Bild 3.2 F.O. Törnlund, Z. Larsson, J.T. Norling och F.A.G Bergman

I byggnadsnämndens protokoll kan vi se att ordförande Nordling inte deltog i nämndens
möten och han ersattes tidigt av den 60-årige Fredrik Georg Afzelius. I ”svenskt biografiskt
lexikon står om Afzelius ”A. ägde en framstående praktisk begåvning och blev anlitad i
många både politiska och kommunala värv. Han var ledamot av stadsfullmäktige och
landsting under många år samt ordförande i brännvinsbolaget.” Afzelius är sedan
byggnadsnämndens ordförande under fyra år.
50

Byggnadsordning(1870)
Byggnadsnämndens protokoll 1871, Stadsarkivet
52
Information hämtad från magisteruppsats av Andreas Alm, Hälsovårdsnämnden i Uppsala 1875-1907: arbetet med ett
modernt sanitärt system. Uppsala 2008, s. 35 samt svenskt porträttgalleri http://runeberg.org/spg/13/0051.html (hämtad:
2017-09-20)
53
Ullenhag 1984, s.240
54
Ullenhag 1984, s.93
51
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Då det ”under större delen av 1800-talet finansierades en icke oväsentligt del av de
gemensamma kommunala utgifterna med inkomster från tillverkning, försäljning och
beskattningen av brännvin” är det inte anmärkningsvärt att många av byggnadsnämndens
första ledamöter förr eller senare var involverade i stadens brännvinstillverkning. 55 Denna
”icke oväsentliga del” ska ha varit 50% av inkomsterna år 1875; detta kan jämföras mot den
sammanlagda motsvarande andelen hos rikes städer som låg på 15%.56

3.3 Nämndens uppdrag
I stadens byggnadsordning från 1870 hade nämnden fått till uppgift att godkänna alla ritningar
före byggenskap. I nämndens första protokoll under andra paragrafen kan vi läsa att
ritningarna först skulle granskas av stadsarkitekten och endast om det var något att anmärka
skulle ritningarna granskas av nämnden före besiktning.57

4. Arkitekturens aktanter
Arkitektur kan idag ses om kollektiv insats med många intressen och krav som ska bemötas.
För att få insikt i detta ”kollektiv” av aktanter kan det underlätta att använda sig av aktörnätverksteorin (ANT).
ANT är deskriptiv och fokuserar på befintliga nätverk. Den kan visa på hur olikartade och
små aktioner från olika ”läger” kan samlas och driva politiska prioriteter. 58 Vi kan följa
aktörer, ”follow the actor”, i ett maktnätverk genom att undersöka relationer till andra aktörer
och materiella element. 59 Med ANT som ramverk för en studie kan vi försöka förstå
interaktioner och hur de samutvecklas i en process, som vi upplever som självklar. 60
Enligt ANT finns det både mänskliga och icke mänskliga aktanter.61 En aktant agerar eller gör
skillnad i nätverket.62 Jag har gjort ett försök till att sammanställa de aktanter som påverkar en
byggnads estetik i uppställningen nedan.
55

Roland Agius Brännvinet: en flödande inkomstkälla. URL: http://www.rolandagius.se/251846070. (hämtad 2017-05-25)
Roland Agius är ordförande i Uppsalas industriminnesförening.
56
Ullenhag 1984, s.26
57
Stadsarkivet. Byggnadsnämndens protokoll A1:1
58
Rydin Yvonne & Tate, Laura. ”Exploring the influence of ANT ”Actor Networks of planning: Exploring the influens of
actor network theory. Rydin, Yvonne (red) & Tate, Laura (red). Oxon; New York 2016. s.27
59
Rydin &Tate 2016, s.22
60
Rydin &Tate 2016, s.42
61
Shula Goulden ”Constructing green building: Hetrogenous networks and the translation of sutainability into planning in
Israel.” Actor Networks of planning: Exploring the influens of actor network theory. Rydin, Yvonne (red) & Tate, Laura
(red). Oxon; New York 2016. s.44
62
Kärrholm 2004, s.132

18

Aktanter

Alla aktanter i maktnätverket ger en förflyttning av idén om slutresultatet. Aktanterna har
därför en transformativa påverkan på en byggnads estetik.
Då plan- och byggnadsnämnden i stort har den verkställande makten i plan-bygglovprocessen
har jag medvetet valt att inte ta med planhandläggare och bygglovarkitekter i uppställningen.
Jag betraktar dem som ”translators” som politikerna utövar sin makt igenom. Dessa
translators kan dock aktivt välja till vilken grad makten kan utövas genom dem. De är även
translators för fastigheten, omgivningen, lagstiftningen och trend.

5. Intervjusammanställning
Intervjusammanställningen är uppbyggd så att de intervjufrågor jag ställt, en till politikerna
och en till tjänstepersonerna, sammanfattats i en underrubrik. Undantag är underrubrik 5.1 där
endast en intervjufråga ställts till politikerna och underrubrik 5.2 som är en sammanställning
tre intervjufrågor, två till politikerna och en till tjänstepersonerna. Frågorna till
tjänstepersonerna och politikerna skiljer sig i antalet. Politikerna har svarat på femton frågor
och tjänstepersonerna har svarat på tolv stycken, se bilaga 1 och 2.63
De svar, som informanterna gett, som inte kunnat ”grupperats” på ett relevant sätt redovisas i
en ”övrigt” ruta. För svaren i rutan har alltså ingen datatriangulering kunnat göras genom att
ställa olika källor mot varandra. Jag väljer ändå att redovisa dessa svar, men separat, då jag
ändå tror att de är av intresse. Frågornas öppna art ger många möjliga svarsalternativ och
därför leder det till ökad differentiering.

63

Intervjuer av politiker och tjänstepersoner på Uppsala kommun utförda mellan 2017-03-15 och 2017-04-20.
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5.1 Politikernas väg till plan- och byggnadsnämnden
För att komma med i plan- och byggnadsnämnden har flera av politikerna själva uttryckt
önskemål om att de vill vara med. Enstaka har inte valt själv eller har blivit headhuntade till
positionen.
Flera har en politisk bakgrund i andra nämnder innan. Det uppfattas som ett tungt uppdrag att
sitta i plan- och byggnadsnämnden och det är viktigt att ha politisk erfarenhet sedan tidigare.
Någon tycker att det är svårt att sitta i nämnden och känner sig mer ansatt än stolt då olika
frågor står mot varandra.
Häften av politikerna berättar att de har en universitet- eller högskoleutbildning. Det finns
också flera av politikerna som har erfarenhet från bygg- och samhällsområdet.

5.2 De frågor som intresserar politikerna i plan- och byggnadsnämnden
mest
Det som både politiker och tjänstepersoner nämnt att politikerna är mest intresserade av är:
•

Höga exploateringstal (Exploateringstal mäter en bebyggelses täthet)
En övervägande del av politikerna och en stor andel av tjänstepersonerna tycker att
politikerna är mest intresserade av att bygga mycket och tätt, med fokus på
bostadsbyggande. Som mått för detta används exploateringstal, exploateringsgrad
eller produktionsvolym.
Flera av politikerna säger att de tror på att bygga tätt för att minska behovet av bilar.
Någon nämner att de får väga vikten av att behålla Uppsalasiluetten mot behovet av
närhet. Som exempel ges den nya biograf som planeras att byggas på
Dragarbrunnstorg där de bygger 1 m för högt enligt gällande detaljplan. Det allmänna
intresset att ha nära till en biograf värderas högre. Även tjänstpersoner tar upp att
politikerna börjar släppa upp högre hus, även sådana som inte följer den aktuella
detaljplanen.
Vissa politiker tycker att bostadsbristen är det som gör att staden måste förtätas och att
bostadsbristen står emot estetiska värden. De viktigaste nu är att bygga så mycket
bostäder som möjligt. Den stora bostadsbristen ger en extrem fokusering på
20

produktionsvolymer och var det än byggs flyttar folk in. Även tjänstepersoner tar upp
detta och någon tycker att det tidigare var mer fokus på estetik när de inte hade samma
press att producera. Produktionsmål går före den arkitektoniska utformningen,
den största diskussionen är om hur de kan få fart på byggandet och att det alltid är
intressant för politikerna att bygga mer än de förslag förvaltningen lägger fram. Vissa
av politikerna tycker att majoriteten vill bygga mycket och oppositionen vill visa att
de vill bygga ännu mer genom att till exempel föreslå en våning till.
•

Stadsplanering hamnar på andra plats över vad politikerna är mest intresserade av.
Frågor som hur ”bygger vi en stad?”, ”hur ska vi få staden att hålla ihop” och ”var och
hur staden brer ut sig” ses av politikerna som intressanta. Några av tjänstepersonerna
nämner ”Översiktsplanen för staden” som viktigt instrument för politikerna.
Stadsplanering kommer dock inte upp alls när frågan, om vad de andra politikerna är
intresserade av, ställs. I frågan om vad politikerna är intresserade av har jag gett
exempel ”Vilka frågor intresserar dig mest (t. ex. stadens utbredning,
byggnadsestetik)” vilket jag under arbetets gång insett har gett en risk för att det
påverkar svaret. I den andra frågan om ”vad de andra politikerna är intresserade av”
ges inga exempel. Vi behöver därför ta i beaktning att den första frågans formulering
kan ha bidragit till stadsplanerings placering.

•

Estetik. Ämnet estetik i form av gestaltning och arkitektoniska värden delar
politikerna i två läger. De som tycker att det är en viktig fråga och de som inte tycker
att det är deras sak och att det är viktigt för dem att det inte är det. Även i denna fråga
finns en risk att frågan i sig färgat resultatet. Av de som tycker att estetik är viktiga
frågor är det några som nämner den nya arkitekturpolicyn och att den ger ett
förhållningsätt i dessa frågor. Några politiker uttrycker att de är nöjda med att ha
anställt en stadsarkitekt. Enstaka politiker säger att detaljer inte är deras sak. Även de
som utrycker att estetik inte är deras sak, nämner någon den nya stadsarkitekten. De
kan personligen tycka att något är fint eller inte, som stadsarkitekten tycker är god
arkitektur, men de får lita på professionen. Det kommer också upp att krav på
arkitektoniska värden leder till diskussioner om vad det kostar. Enstaka
tjänstepersoner tycker att politikerna är intresserade av estetik.
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Bild 5.2 Vid höga exploateringstal blir det tätt mellan husen.

I övrigt skiljer sig svaren mellan politiker och tjänstepersoner, inga slutsatser kan därför dras
annat än tjänstepersonerna inte verkat ha uppfattat politikernas övriga intressen i någon högre
grad. Jag redovisar de icke samstämmiga svaren nedan.
Enligt politiker:
•

Hållbarhet. På fjärde plats av det som intresserar flest politiker kommer
hållbarhet. Tre hållbarheter nämns; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En
politiker nämner att det är viktigt att slätten runt staden ska finnas för framtida
matbehov.

•

Transportproblematik. Transportproblematik ses av några politiker som en
intressant fråga för Uppsala. Goda trafikförbindelser för alla ses som viktigt men
att buss, spårvagn och cykeltrafik är att föredra. Utrymme behöver skapas för
framtida trafiklösningar. En politiker tycker att Kungsgatan är en barriär i stan och
att det är en estetisk fråga att få bort då bilen förfular enormt.

•

Helheten. Helheten nämns av några politiker som viktigast.

•

Historiska värden. Några politiker tycker att det är viktigt att ta vara på stadens
historiska värden. Enstaka nämner att det är viktigt att Uppsala siluetten bevaras.
Som inspiration nämns länder som Italien och Frankrike där arkitekterna är
duktiga på att förnya gamla hus.

Under övrigt tas de svar som endast givits av en politiker eller tjänsteperson upp.
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5.3 De frågor politikerna är mindre intresserade av
Den fråga som politikerna i plan- och byggnadsnämnden är mindre intresserade av enligt både
politiker och tjänstepersoner är:
•

Estetik. Enligt flera av tjänstepersonerna verkar politikerna minst intresserade av
estetik. Den var också det som hamnade på andra plats av det som politikerna
själva upplevde sig som minst intresserade av.

De svar där politiker och tjänstepersoners åsikter skiljer sig redovisas nedan:
Enligt politiker:
•

Bygglovfrågor. Hälften av politiker upplever sig vara mindre intresserade av är
bygglovfrågor. Det är dock ingen av tjänstepersonerna som uppfattat det som så.

Enligt tjänstepersoner:
•

Konsekvenserna av en hög exploateringsgrad. Det som flera av
tjänstepersonerna lyfter, men som inte nämndes av politikerna, var att politikerna
är mindre intresserade av konsekvenserna av en hög exploateringsgrad. Flera
tjänstepersoner tycker att politikerna inte är intresserade av att hålla nere
byggnadshöjder och andra konsekvenser som fås av en hög exploateringsgrad.

•

Planfrågor. Enstaka tjänstepersoner uttrycker att nämnden tidigare var mindre
intresserad av planfrågor och mer intresserade av bygglovsfrågor till exempel
större avvikelser för garage på landet.

Under övrigt redovisar jag det som en politiker eller tjänsteperson ansett att politikerna är
mindre intresserade av.
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5.4 Det politikerna vill påverka under sin tid i nämnden
Frågan om, vad politikerna vill påverka under sin tid i plan- och byggnadsnämnden, har på
grund av frågans art endast ställts till politikerna.
Enligt politikerna är det:
•

Hur staden ska byggas. En stor andel av politikerna vill vara med och påverka hur
staden ska byggas. De vill bland annat ta itu med bostadsbristen och få en fungerande
stad. Flera uttrycker att de vill bygga på ett bra sätt, som exempel ges att bygga
mycket, men att inte förvanska. En politiker tycker att det är viktigt att Uppsala ska
uppfattas som en storstad.

•

Gröna miljöer. Enstaka politiker vill påverka så det finns gröna miljöer som parker
och naturreservat.

5.5 Byggnaders estetik
Detta avsnitt behandlar vad politiker och tjänstepersoner tycker är viktigt avseende byggnader
estetik i Uppsalas innerstad. Här är frågan till tjänstepersonerna ställd så det handlar om deras
egen syn, inte politikerna. Jag har ställt frågan så för att se vilka skillnader och likheter
politiker och tjänstepersoner har i sin syn på byggnaders estetik i innerstaden.
Intervjuerna visar att både politiker och tjänstepersoner till viss del tycker lika på tre punkter:
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•

Anpassning var det som näst flest politiker och tjänstepersoner nämnde som viktigast,
Att nya byggnader anpassas till omgivningen nämns som viktigt av flera av
ledamöterna. Bland annat ska husen inte sticka över slottets sockel eller påverka
stadens siluett. Byggnader ska bli bra, passa in och hänga samman med den befintliga
bebyggelsen. Det är viktigt att man kan se årsringar i staden och att vi ska kunna
relatera till det som redan finns utan att blir fega. Att anpassa bebyggelsen till
omgivningen var det näst flest tjänstepersoner tyckte var viktigast. Det behöver inte
vara pastischer men att det ska smälta in till exempel genom rätt skala.

•

Fasader. Det som flest politiker tycker är viktigast, fasader, var det endast en av
tjänstepersonerna som också tyckte det var viktigast. Drygt hälften av ledamöterna
utrycker på ett eller annat sätt att materialvalen är viktiga. Antingen genom att nämna
vad de tycker är lämpliga material eller olämpliga. De material som nämnts som
lämpliga: tegel, puts, sten och trä. De material som nämnts som olämpliga: glas, stål,
betong och plast.

•

Allmän plats som var det som tjänstepersonerna tyckte var viktigast var bara viktigast
för en av politikerna. Hur byggnader påverkar och ramar in den allmänna platsen ses
som en viktig utgångspunkt, bland annat med levande bottenvåningar.

Bild 5.5 Fasader sedda från Svandammen.

I övrigt har politiker och tjänstepersoner inte samsyn i vad som de tycker är viktigt angående
byggnaders estetik.
Enligt politikerna:
•

Skönhet. Att byggnader ska upplevas som vackra eller att de har vackra proportioner
nämns av ett antal ledamöter. Begreppet hög arkitektonisk kvalitet tas även upp av en
av ledamöterna.

•

Landmärken. Några ledamöter tycker att byggnader kan sticka ut och att vissa kan
vara landmärken.

25

•

Följa bygglovet. Vissa av ledamöterna lyfter att det är viktigt att leva upp till
bygglovet. Byggherrar vill ofta banta sin budget efter att de har lovat
byggnadsnämnden något. Det som sedan blir är inte det som lovats av byggherren från
början. Några politiker berättar om att byggbolagen vill förhandla sig till billigare
material än vad som lovats från början. Politikerna anser sig då vara betydligt tuffare
mot byggherrarna än de tidigare varit. De står bland annat på sig via tjänstepersonerna

•

Arkitekturpolicyn. Den nya arkitekturpolicyn nämns av några politiker. Policyn
uppges vara till för att väcka intresse och höja kompetensen hos befolkning och
beslutfattare.

Enligt tjänstepersoner:
•

Bevarande. Bevarande, framförallt med hänsyn till stadens siktlinjer, tycker flera
tjänstepersoner är viktig. Siktlinjer som nämns är vyn från Uppsala Konsert och
Kongress och vyn från slätten söderifrån.

•

Vardagsarkitektur. Vissa av tjänstepersonerna tycker att det är viktigt att få till en
bra bruks- och vardagsarkitektur i staden. Alla byggnader behöver inte var så
högljudda och storslagna. Att politikerna i stor grad efterfrågat variation enligt
gällande trend anses ha fått konsekvenser.

5.6 Estetiskt kännetecken för byggnader i Uppsala innerstad
Många anser att gula putsfasader är något som är kännetecknande för Stockholms stad. Det
ses som ett resultat av den kunglig kungörelse som år 1699 föreskrev att alla hus framöver
skulle målas gula. 64 Hur är det med Uppsala? Finns det några estetiska kännetecken för
byggnader i Uppsala innerstad? Enligt Uppsalas första byggnadsordning från 1807 års skulle
husen putsas och avfärgas i ljusa kulörer, inte i rött. Dock hävdes förbudet efter kort tid då
det inte åtlyddes.65

64

Statens fastighetsverk, Stadens färger - fastighetsverket och färgsättningstraditionen. 1998, s.34
Karin Beckman-Thoor & Liselott Blombäck, ”Uppsala stad C40A Riksintresse för kulturmiljövården. Fördjupat
kunskapsunderlag.” Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:1 Kulturmiljöenheten ISSN 1400-4712. 2014, s. 53
65
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Det här tyckte både politiker och tjänstepersoner om estetiska kännetecken i Uppsala
innerstad:
•

Variation. De flesta politiker och tjänstepersoner tycker att det inte finns något
speciellt kännetecken för byggnader i Uppsala, istället är det variation som präglar
staden. Nästan alla politiker och lite mer än hälften av tjänstepersonerna tycker att
Uppsala har en mycket blandad bebyggelse från olika tidsperioder. Några påpekar att
innerstaden är tudelad av Fyrisån med akademiska byggnader på ena sidan och mer
kommersiella på andra sidan. På den västra sidan finns mer av äldre bebyggelse
medan det är mer rivet på den östra sidan. Enstaka tjänstepersoner påpekar att staden
har många märkesbyggnader som är specifika för staden.

•

Lechestad. Att Uppsala har präglats mycket av stadsarkitekten Gunnar Leche tycker
enstaka politiker och tjänstepersoner. Leche var verksam som stadsarkitekt i Uppsala
mellan år 1920 och 1954. 66 Någon tycker att det är positivt, medan en annan tycker att
staden lider av Lechearvet för att det tas extremt stor hänsyn till en stadsarkitekts
unika förmåga att påverka stadsdelar.
De hus som Gunnar Leche ritat, tycker vissa av tjänstepersonerna, är kännetecknande
för innerstaden. Husen får ett mer typiskt Uppsalautseende med slätare fasader efter
1930 tycker en tjänsteperson.

•

Drottning Kristinas stadsplan präglar innerstaden enligt vissa politiker och
tjänstepersoner. Framförallt genom kvarterstorleken, tycker en tjänsteperson.

•

Gågatan. Att staden kännetecknas av att en stor del av innerstaden och gågatan byggts
samtidigt efter att det revs 15 kvarter och sedan byggdes mycket 60- och 70talsbebyggelse tycker några politiker och tjänstepersoner.

•

Skalan. Vissa tjänstepersoner och enstaka politiker tycker att det som är
kännetecknade för Uppsala innerstad är en småskalighet som tar hänsyn till stadens
siluett och slottets sockelhöjd.

Bild 5.6 Vyer över Uppsala från Uppsala konsert och kongress.

66

Lars Lambert, ”Förord” Gunnar Leche stadsarkitekt. Lars Lambert (Red.) Uppsala 2004, s.7

27

I övrigt gav informanterna mycket olika svar.

5.7 Om politikerna har synpunkter på en byggnads estetik i ett ärende
Politiker och tjänstepersoner är klart eniga om denna fråga. Alla tjänstepersoner och de allra
flesta politiker säger att politikerna har synpunkter om byggnaders estetik i ärenden. Någon
tycker att de ofta har det och vissa mer sällan, men de flesta uttrycker ingen frekvens. Enstaka
politiker säger att de undviker att uttrycka sina synpunkter och vissa politiker uttrycker sina
synpunkter på gruppmöten för att få fler med sig i frågan. Vissa tjänstepersoner tycker att
politikerna har mer synpunkter på senare tid.
Vad politikerna har mest synpunkter på har från både politiker och tjänstepersoner sagts vara:
•

Fasader. Det som flest politiker och tjänstepersoner tycker politikerna är intresserade
av är fasader. Politikerna uppges vara intresserade av fasadutformningen och speciellt
färgsättningar. De kan till exempel kalla upp aktuella arkitekt så den får förklara sig,

•

Volym. Byggnaders volym är det som näst flest tycker att politikerna är intresserade
av.

Något mer exempel där flera tjänstepersoner uppgivit samma sak finns inte.
På två ytterligare punkter har flera politiker tyckt lika:
Vanliga synpunkter enligt politiker:
•

När byggherrar ändrar och vill förenkla i bygglovet. Några politiker säger att de
har synpunkter när en byggherre vill ändra och förenkla en byggnads gestaltning när
de söker bygglov.

•

Kvalitet Några politiker uttrycker att de har synpunkter på byggnaders kvaliteter
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5.8 Påverkansmöjligheter
Högst upp på både politikers och tjänstepersoners svarsresultat är att politikerna har stora
möjligheter att påverka i ett ärende. Endast ett fåtal på båda sidor tycker att möjligheterna inte
är så stora. Enstaka politiker tycker inte att de har något behov att påverka.
Då det i denna fråga är intressant om politikernas svar är beroende av om de sitter i majoritet
eller inte, har jag vid analys av svaren även tagit detta i beaktande. Analysen visar att svaren
inte skiljer sig beroende på om politikerna är i majoritet eller opposition, då resultatet är jämnt
fördelade över båda grupperna. Lika många som sitter i opposition tycker att de har stora
möjligheter att påverka som i majoriteten.
Samma gäller i stort för de som utryckt att de inte har så stora möjligheter att påverka. Dock
har så få svarat detta att det inte tillräckligt för att utifrån det göra en bedömning gällande
detta svarsalternativ.
•

Genom tjänstepersonerna. Flera politiker tycker att de kan påverka genom
tjänstepersonerna. Politikerna har ett nära samarbete med tjänstepersonerna och
tjänstepersonerna uppges lyssna och ta intryck. Politikerna ser, enligt tjänstepersoner,
dem som sin förlänga arm. Politikerna kan ställa frågor till tjänstepersonerna eller ge
dem i uppdrag att försöka påverka.

•

I detaljplanearbetet. Politikerna och tjänstepersoner tycker att politiker kan påverka i
tidiga skeden som i detaljplanearbetet. En politiker gav som exempel att de kan
förespråka slutna kvarter då det är ett sätt att få en hög exploateringsgrad. Ett annat
exempel som gavs var att de oftare skriver in att det ska vara god arkitektonisk
utformning i detaljplan och beskrivningar. Det gör de för att bättre kunna stå på sig när
det sker förändringar i utformningen från plan till bygglov. Tjänstepersoner uppger att
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politikerna kan återremittera ärendet och göra ett medskick om vad de vill ha. I både
plan och bygglovskedet.
I övrigt har politiker och tjänstepersoner svarat olika. Jag har här valt att ta med alla de
exempel som informanterna givit, på hur en politiker kan påverka. Upplägget blir så då jag
anser att alla svar är relevanta då frågan varit öppet formulerad och möjliga svarsalternativen
är många. Observera därför att för vissa exempel nedan har inte data mellan de olika
informanterna kunnat triangulerats.
Hur (enligt politiker)
•
•
•
•

genom att bygga allianser.
genom engagemang.
genom direkt eller indirekt påverkan.
genom att bara ställa en fråga, ”har ni tänkt på det här?”

Hur (enligt tjänstepersoner)
•
•
•
•
•

genom att återremittera ärendet och göra ett medskick om vad de vill ha (i både plan
och bygglovskedet).
genom att ställa krav på hög nivå av arkitektur och variation.
genom att sända signaler till marknaden.
genom att sätta emot byggherren i en ”byggherre mot tjänsteperson” fråga.
genom att släppa fram sånt tjänstepersoner vill säga nej till. Det uppges att under en
tidigare period blev många hus inte som tjänstepersonerna tänkt, när politikerna
godkände sånt tjänstepersoner sagt nej till.

5.9 Några exempel där förändring av byggnads estetik skett
Under intervjuerna har politiker och tjänstepersoner gett flera exempel på när
politikerna bidragit till en förändring av byggnaders estetik. Från början hade jag tänkt
att göra separata fallstudier på varje exempel; genom att studera inlämnade
tävlingsförslag och bygglovrevideringar och se vad som förändrats. Under arbetets
gång har jag insett att varje byggnad skulle behöva diskuteras och studeras tillsammans
med politiker, tjänstepersoner, byggherrar, arkitekter med flera, för att ringa in vem
som orsakat vilken förändring. Tiden räcker inte till för att utföra det i detta arbete.
Istället listas givna exempel nedan för att möjliggöra vidare forskning.
Fyra byggnaders estetik har, av både politiker och tjänstemän, angetts som påverkade
av politikerna. Att det inte är fler är inte förvånande då frågan ställt helt öppet och
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nämnden hanterar ett stort antal ärenden. Två av byggnaderna är färdigställda, ett under
byggnation och det fjärde är på planeringsstadiet.
•

Juvelen, Kv. Konduktören. Politikerna ställde krav på fasadens utformning efter att ett
nedbantat förslag som inte liknade tävlingsförslaget i tillräcklig utsträckning inkommit

•

Elite Hotell, Kv. Suttung, där utformningen, en skybar och höjden har påverkats.

•

Segerstedtshuset, Kv. Plantskolan. Politikerna bidrog till att byggnaden sänktes och
drogs in från gatan. De hade stilmässiga åsikter och bevakade att det var bra material.

•

Planerad biograf vid Dragarbrunnstorg, Kv. Planta. Politikerna har påverkat
genom att säga till om att det behövdes arbetas mer med gestaltningen och att det blev
parallella uppdrag. Politikerna har föreslagit en terrass.

Bild 5.9 Juvelen under byggnation i september 2017. Arkitekt: Utopia Arkitekter.

Exempel på ärenden där politiker varit med och förändrat byggnadens estetik givna av politiker:
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Exempel på ärenden där politiker varit med och förändrat byggnadens estetik givna av tjänstepersoner:

5.10 När politikerna inte haft möjlighet att påverka
Att politikerna ibland inte har möjligheter att påverka i ett ärende, tycker flera av politikerna
och enstaka tjänstepersoner. De flesta tjänstepersonerna kan inte ge några exempel på när
politikerna inte haft möjlighet att påverka ett ärende.
Två exempel på tillfällen när politiker inte haft möjlighet att påverka en byggnads estetik i ett
ärende har lyfts fram både av tjänstepersoner och politiker.
•

Försent. När politikerna kommer in försent i en process och det blir för dyrt att ändra.

•

Ensam i sin åsikt. De fall när en enskild nämndledamot inte tycker som majoriteten

Övriga exempel som gavs var olika för politiker och tjänstepersoner.
När politiker inte kan påverka (enligt politiker):
•
•
•
•
•

I opposition kan det vara svårare att få igenom synpunkter. Istället får politikern
reservera sig.
Det finns ett motstånd mot att ha åsikter om estetik. Vill hålla ”en armlängds
avstånd” till kulturen.
Mindre ärenden som tas på delegation.
När ett hus fått stå och förfalla så mycket att det inte går att kräva att det bevaras.
När ett område redan är tätbebyggt men en funktion ändå måste få plats där t.ex.
förskola.

När politikerna inte kan påverka (enligt tjänstepersoner):
•
•
•
•

Om det är bråttom och tidsfaktorn blir viktigare
Lagliga begränsningar
När någon överklagat ett ärende
När politikerna är utsatta för press från många håll
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Exempel på byggnader där politikerna inte kunna påverka byggnaders estetik (enligt politiker):

Bild 5.10 Brf. Uppsala Entré. Skanskas flerbostadshus på stationsgatan. Arkitekt: Svendborg Architects.

5.11 Politikern - en representerar för innevånarna i Uppsala?
Kan politiker ses som en representant för kommunens innevånare? Är det deras roll att vara
en sorts allmänhetens konstkritiker avseende arkitektur? Paragraferna avseende estetik i plan
och bygglagen lämnar mycket utrymme för tolkning, vems syn på vad som är estetiskt
tilltalande präglar politikernas beslut?
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Politiker och tjänstepersoner tycker ganska olika i frågan om politikerna representerar
innevånarna i Uppsala och deras syn på estetik. Politikerna svarar i större utsträckning ja eller
till viss del medan tjänstepersonerna i stor uträckning tycker att politikerna inte gör det.
Hälften av politikerna har svarat ja på frågan. De ger exempel på hur de får information om
vad innevånarna tycker; de blir uppringda i olika frågor, genom att läsa media och genom
nätverk. Politiker tycker även att de får en bra beskrivning av professionens, de boendes och
sakägares syn genom samrådsprocessen.
Andra synpunkter som framkommit, av de politiker som svarat ja, är att politikerna är
indirekta representanter av innevånarna, då de är valda via fullmäktige, och att alla inte kan
ställa upp på en viss arkitekturstil. Nämnden skulle istället kunna ses som en helhet som
representera en helhet. En politiker tycker att nämnden representerar innevånarna genom att
pressa fram det bästa ur byggherrarna.
Nästan hela den andra hälften av politikerna tycker att de representerar vissa av innevånarna i
staden. Och då främst representerar sina väljare eller partiet då det finns många olika åsikter
om byggnader i stan.
Enstaka politiker vet inte vad de tycker i frågan. Som exempel ges att det är svårt att veta vad
innevånarna tycker, då det inte så många som tar kontakt och det inte finns något forum för en
generell diskussion med innevånare.
Drygt hälften av de tillfrågade tjänstepersonerna tycker inte att politikerna i Uppsala kan ses
som en representant för innevånarna i Uppsala och deras syn på estetik. Orsakerna till detta
uppges vara, att politikerna inte är tydliga med vad de tycker om arkitektur mot allmänheten;
till exempel arkitekturstilar de föredrar och att diskussion sker mer i det fördolda. Det är även
svårt att säga vad Uppsalaborna tycker om. Dock framgår det, i tjänstepersonernas
kommentarer, att när kommunen gör undersökningar på stan så märks att många Uppsalabor
är förtjusta i det de har, med den lilla skalan och närheten. Att ”Uppsalabor verkar vara lite
orolig nu då det byggs ett annorlunda Uppsala än det som varit. Människor är inte så
förändringsbenägna, samtidigt som många vill ha bostad.”
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Det kommer också fram synpunkter på att politiker tycker att de arkitekturdiskussioner som
syns i tidningar gäller ”not in my backyard”. Folkstormar som beror på att de tror att
byggnadsnämnden inte representerar de enskilda intressen som blommar upp. Det som kan
utläsas av insändare är att de tycker att byggnadsnämnden gör fel.
Flera av tjänstepersonerna lyfter att politikerna utgör en för homogen grupp för att
representera en genomsnittlig uppsalabo. De är överlag inte representativa utifrån ålder,
intresse, jobb med mera.
Ett fåtal tjänstepersoner vet inte vad de tycker i frågan, bland annat då det rent demokratiskt
är fullmäktige som valts av Uppsalas innevånare. Några av kommentarerna är; att
diskussioner om byggnader inte är tillräckligt nyanserade och att det därför blir ointressant, att
nämnden är mer utvecklingsorienterad än Uppsalaborna i allmänhet och att de upplever att
allmänheten känner att man ställs inför fullbordat faktum (insynen är liten och när de får veta
något är det redan försent).
Ett fåtal tjänstepersoner tycker att politikerna är representanter för kommunens innevånare
och deras syn på estetik.
En tjänsteperson tycker att nya byggnader borde recenseras i media, då massor av andra
konstformer recenseras.

5.12 Tankar kring innevånarnas syn på hur politikerna kan påverka
En övervägande del av politikerna och tjänstepersonerna upplever att Uppsalas innevånare
tror att politikerna kan påverka i ett plan- eller bygglovärende. Flera tjänstepersoner uttryckte
under intervjutillfället att frågan kändes svår att svara på.
Hälften av politikerna och vissa tjänstepersoner upplever att innevånarna i Uppsala tror att
politikerna kan bestämma mer än de kan. Som skäl anges att politikerna även är styrda av en
lagstiftning, har mål och krav från andra håll och att de är skyldiga att ta in andras synpunkter
En annan synpunkt är att politiken kan påverka precis allting; men att de kanske inte riktigt
orkar de då det kräver stor kunskap om sakfrågor, beslutsordning och hur de påverkar.
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Vissa av politikerna tycker att Uppsalas innevånare tror att vissa politiker kan påverka mindre
än de kan. Detta beror på att många Uppsalabor ser nämnden som synonymt med nämndens
ordförande.
Enstaka politiker tror att Uppsalas innevånare har olika syn på politikernas möjligheter att
påverka; en del tror de går i tjänstemännens ledband och andra tror politikerna bestämmer allt
och att de detaljstyr.

5.13 Tidigare byggnadsnämndens påverkan på estetiken
Politiker och tjänstepersoner verkar eniga i att det är en skillnad mellan plan- och
byggnadsnämnden påverkan på byggnaders estetik idag och tidigare byggnadsnämnder. De
flesta politikerna tycker att det är en stor skillnad. Synen på vad det är som skiljer, är mycket
olika hos politiker och tjänstepersoner.
Då det varit ett skifte i majoriteten sedan föregående byggnadsnämnd kan det ur de
intervjuade politikerna urskiljas en generellt mer neutral syn från de som tidigare hade
majoritet. Och de som då inte var i majoritet, men nu är det, är mer negativa inställda
avseende föregående nämnden
Endast enstaka politiker anser att det inte är någon skillnad då lagen inte genomgått några
större förändringar. En av politikerna för fram att det handlar om de personligheter som sitter
i byggnadsnämnden mer än om vilken partitillhörighet de har. ”Vissa engagerar sig och andra
vill bara sitta av tiden.”
I en fråga tycker flera av politikerna och några tjänstepersoner att det är stor skillnad mot
tidigare byggnadsnämnder.
•

Kvalitet. Några av tjänstepersonerna tycker att frågan om kvalitet intresserar den
nuvarande byggnadsnämnden mer än de tidigare. Som exempel ges att de lägger sig i
mycket mer och att de är mer beredda på att driva frågor än tidigare
byggnadsnämnder. Detta står dock emot det politikerna tycker. Flera av politikerna
lyfter att det idag är ett problem med den kvantitet av bostäder som ska byggas. En för
hård press på hur många bostäder som ska byggas riskerar att det blir brister i
kvaliteten och att frågorna om estetik glöms bort.
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I övrigt har tjänstepersoner och politiker gett olika svar.
Vad som skiljer sig (enligt politiker):
•

Delegering. Flera av politikerna uttrycker att de inte längre tar i detaljfrågor utan
delegerar detta till tjänstepersonerna. Förtroendet för tjänstepersonerna har förändrats
sedan föregående nämnd och nuvarande byggnadsnämndens påverkan på mindre
ärenden ses som inte lika direkt som tidigare. Några politiker har också nämnt att
tjänstepersonerna är mer måna om att veta vad politikerna tycker idag och att
politikerna har en kontinuerlig dialog med tjänstepersonerna så att de tar beslut i den
riktning de vill.

•

Ny arkitekturpolicy. Flera av politikerna tar upp den nya arkitekturpolicyn som en
större möjlighet att påverka idag. Med den kan de ge tydliga signaler till professionen.
De frågor som ställs om policyn är; ”hur väl den nått ut till stadens innevånare?” och
”om den stämmer överens med Uppsalabornas syn på god arkitektur?”.

•

Påverkan. Några politiker ger exempel på hur politikernas möjligheter och vilja att
påverka har förändrats. Som exempel ges att det finns nya agenter för påverkan t.ex.
sociala medier. Och att politikerna kommer in tidigare i processen och ”de större
frågorna”. De säger också att de skickar ut andra signaler till omvärlden och ställer
mer krav på byggherrar.

Vad som skiljer (enligt tjänstepersoner):
•

Nya personligheter. Att det är nya personligheter tycker några av tjänstepersonerna
ger en skillnad mot tidigare byggnadsnämnder. Det är en ny generation politiker med
andra förhållningsätt, annat personligt engagemang och skillnad i vad de vill.
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5.14 Framtiden
Politikerna tror i högre grad än tjänstepersonerna att resultatet av deras handlande under
byggnadshaussen kommer att bli positivt. Den största delen av politikerna tror att framtidens
generationer kommer tycka att de har gjort ett bra jobb med stadens tillväxt. Som exempel
hoppas de att det visar sig i en bra och varierad arkitektur, hållbarhet och levande miljöer.
Många av de politiker som hoppades på positiv respons i framtiden tillade även att de finns
risk för kritik, någon känner sig till och med ansatt i frågan.
Få av tjänstepersonerna var helt negativa eller positiva till vad framtiden kommer tänka om
den pågående byggnadshaussen och hur politikerna agerat. En farhåga kan alltså ha kommit
från en övervägande positiv informant och tvärt om.
Både politiker och tjänstepersoner uttryckte sina farhågor för två punkter:
•

Att det går för fort. Flera av tjänstepersonerna utrycker farhågor för att framtida
generationer ska tycka att politikerna haft för bråttom och att de byggt för tätt.
Politiker är oroade över den snabba byggprocessen.

•

Att framtidens generationer tycker de gör misstag likt tidigare generationer
gjort. Att det blir något i stil med det de idag säger om cityomvandlingen i
Stockholm på 60-talet. Tjänstepersoner tror att de kommer tycka att många värden
förstördes och att politikerna inte värderar kulturmiljöer i kombination med högt tryck
gör att mycket hotas.
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I övrigt har politiker och tjänstepersoner gett olika svar.
Farhågor (politiker):
•

att byggnaderna som uppförs idag är tråkiga och slätstrukna

Farhågor (tjänstepersoner):
•

för byggtakten.

•

för skalan.

•

att de bygger för tätt.

•

att stadsdelarna blev lite för enkla.

•

att ambitionen är kvantitet istället för kvalitet.

•

att vi är i en brytningspunkt där vi kanske exploaterar för högt.

•

att det kan bli efterspel för att politikerna inte styrde det hårdare.

•

att politikerna skulle haft en större tydligare plan.

•

att de knappt byggde skolor och förskolor.

•

att PBL ger för demokratisk stor makt.

•

att marknaden fått bestämma.

•

att det är olyckligt att plan och bygglov inte arbetar mer tillsammans och att olika
människor äger olika delar av processen.

•

att de bygger lägenheter som många inte har råd med.

•

att det blivit hysteriska variationen i Uppsala som en reaktion mot likformigt uttryck.

•

att de idag fokuserar på lägenheternas utsida istället för insida, i motsats till
miljonprogrammet där de gjorde tvärt om.

•

att de undrar över varför de byggde så trångt när de har så mycket mark runt om.

•

att de kommer fundera på varför de inte byggde mer i de andra tätorterna.

•

för vad vi skapar för samhälle med alla dessa smålägenheter

•

för om de kommer att få bo på landsbygden eller inte, då det blir svårt att komma in
med bilen i innerstaden

Av det som politiker och tjänstepersoner tror att framtida generationer kommer tycka blev bra
har så olikartade svar givits att de varit svåra att gruppera och datatriangulera. Jag redovisar
därför svaren uppdelade under politiker eller tjänstepersoner.
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Vad som kan bli bra (enligt politiker):
•

att de nu gör utvärderingar av detaljplaner vilket inte gjorts tidigare.

•

att de satsat på bättre arkitektur och levande miljöer med bl.a. levande bottenvåningar

•

att de inte bara haft fokus på volym och att det ska vara billigt.

•

att de har ambitionen att hålla de tre hållbarheterna, ekonomisk, ekologiskt, socialt
hållbart

•

att de försöka ha ambitionerna med ny stadsarkitekt.

•

att de lyckats skapa grunderna för en bra stad.

•

att de har lärt sig av tidigare misstag och arbetar med god arkitektur och hållbarhet.

•

att den tillkommande bebyggelsens kvalitet av genomsnittligt hög kvalitet. Inte minst
lägenheternas utformning och planering.

•

att det inte blivit sovstäder och de kan bo och jobba på samma plats

Vad som kan bli bra (enligt tjänstepersoner):
•

att byggnader håller en hög nivå.

•

att ambitionsnivån var klart högre än tidigare.

•

att det fanns en blocköverskridande vilja att öka bostadsbyggandet i Uppsala.

•

att det uppstod större medvetenhet än tidigare att bostäder är en del av framväxt.

•

att de sparat stora sammanhängande grönområden runt stan.

•

att det blev väldigt mycket variation i material, höjder och utformning.

•

att de kommer att vara glada över de fina detaljer som är.

•

att det var nu vi tog klivet från lilla staden Uppsala mot storstaden Uppsala.

•

att det finns en betydligt större variationsrikedom än tidigare miljonprogram.

•

att de varit ansvarstagande.

•

att de fått in fler byggherrar, gått från 7 till 65.

•

att det finns höga ambitioner om Rosendal, Ulleråker och Eriksberg.

•

att de tar in mer kompetens i skiss-skedet.

•

att de har höga ambitioner om täthet och miljö.

Jag har valt att skilja mellan de informanterna tror kan bli bra och de informanterna uttrycker
att de hoppas att framtida generationer tänker. Detta för att ordet hoppas indikerar en
osäkerhet.

40

Förhoppningar (politiker):
•

att de om fyrtio år ser att politikerna var framåt och tog matchen.

•

att de ska tycka att vi bor i en fin stad som fungerar och är bra. Där man kan känna sig
trygg och njuta, leva och ha ett bra liv.

•

att de ska ha samma förmåga som vi att förstå en historiskt unik process. Då Uppsalas
expansionen blir så konkret. Att flera generationers underlåtenhet att bygga i takt med
befolkningsutvecklingen har krävt drastiska lösningar.

•

att de ska se att det byggs diversifierat.

•

att de inte ser det som politikerna haft panik. Sen är bara byggnaderna kvar som ändrat
rätt hårt på stadens karaktär.

•

att de förstår att politikerna tog bostadsbristen på allvar.

•

att de ska se att de gjorde genomtänkta val och att husen åldrats med värdighet.

•

att folk ska förundras över hur mycket man kunde bygga på så kort tid, och att det
finns värde i områdena.

•

att de ser tillbaka och är glada över att vi sparade åkerlandskap genom att växa städer
inåt.

•

att de förstår att innevånarna blivit lyssnade på.

•

att det fanns en plan och en hållbar metod.

•

att de ska förstå tidens förutsättningar, ideal och hur processer gått till.

•

att de ska fascineras av själva byggprocessen och mångfalden av projekt. Inte bara
gnälla över att inte alla hus är fina. För man tycker olika och det viktiga är just att det
finns en intention med arkitekturen.

Förhoppningar (tjänstepersoner):
•

att levande bottenvåningar skapade det stadslivet de önskade.

En politiker skulle vilja berätta om det här ”not in my backyard” syndromet som är ett
problem de generellt har idag.
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6. Resultat
Fallstudien om plan-och byggnadsnämndens påverkan på byggnaders estetik genom plan- och
bygglovprocessen i Uppsala kommun visar tydligt på att politikerna både har möjlighet att
påverka och att de utöver denna möjlighet. Resultatet bör inte vara förvånande då plan- och
byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som har maktbefogenheter samt stöd att ta beslut i
lagen.
Studien visar också att det kan finnas begränsningar för vad politikerna kan påverka. Bland
annat när en enskild nämndledamot inte tycker som majoriteten, om processen har gått för
långt, om det är bråttom och tidsfaktorn blir viktigare, om det finns lagliga begränsningar och
när de utsätts för press från andra håll.

Hur mycket politikerna inverkar på byggnaders estetik är inte mätbart i tal eller procentsatser.
Istället kan vi få indikationer på vad de påverkar och exempel på ärenden där de varit med
och påverkat. En sorts graderad skala på om påverkan har varit stor eller liten skulle kanske
vara möjlig att upprätta med hjälp av dialog med den ansvariga arkitekten, tjänstepersoner,
politiker kombinerat med studier av revideringar av arkitektritningar som lämnats till
stadsbyggnadskontoret. Frågan hur politikerna kan påverka stadens estetik har fått flera svar
och exempel

Bild 6.1 Byggkran i Uppsala
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Vad politikerna påverkar
I intervjuerna har det kommit fram flera exempel på vad politikerna påverkar.
De som flest informanter ansåg att politikerna påverkar var byggnaders fasadmaterial och
volymer. Detta överensstämmer även med det politikerna anses ha mest synpunkter på.
I övrigt angavs även siktlinjer, fasadlinjer, höjder och kvartersutformning.
Politiker och tjänstepersoner har även lämnat konkreta exempel på byggnader där en påverkan
har skett. Att påverkan kan ske både direkt och indirekt och dessutom i olika skeden gör det
svårt att avläsa till vilken grad en påverkan kan ha skett.

När politikerna inte kan påverka
Resultatet visar också att det finns tillfällen när politikerna inte har möjligheter att påverka ett
ärende. Här framkommer att det är svårt för politikerna att påverka när de kommer in försent i
en process eller om en ensam politiker tycker annorlunda än majoriteten
Genom fallstudiens resultat, där vi kan se exempel på politikernas möjligheter, begränsningar
och verktyg, börjar vi att få en bild av plan- och byggnadsnämndens roll som aktant i
byggprocessen.

7. Diskussion
Att politikerna har en roll som aktant i byggprocessen klargörs i och med att vi kan spåra
maktutövning i fallstudien. Detta överensstämmer med Foucault och Latours maktteorier om
att ingen ensam skapare står bakom ett visst arkitektoniskt verk utan ansvaret delas mellan en
mängd aktanter 67.
Den grad politikerna påverkar arkitekturen är svår att mäta. Politikerna ritar inte om
byggnaderna själva, de kan bara påverka att de ska ritas om. Detta är i enlighet med
Foucaults åsikt om att makten bara primärt kan påverkar handlingar, i detta fall att politikerna
påverkar arkitekten så att denne reviderar sina handlingar. Tittar vi på undersökningen ur
Foucaults perspektiv kanske det viktigast ändå inte är hur makten manifesterar sig, utan med
vilka medel.68

67
68

Kärrholm 2004, s.143
Foucault 1982, s. 786
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I och med detta skeende blir påverkan ännu svårare att spåra och mäta. Enligt Latours
diffusionsmodell kan politikernas påverkan förändras av någon form av motstånd ”Maktutövningens intention resulterar i en bättre eller sämre karbonkopia av det ursprungliga
budskapet beroende på det motstånd det möter.”69
Jag tycker att det är viktigt att belysa att arkitekter och tjänstemän under intervjuerna flera
gånger sagt att det krävs arkitektutbildning för att uppfatta byggnaders estetiska kvaliteter på
"rätt sätt". Det har inte varit en av uppsatsens frågeställningar men något jag ändå vill lyfta
fram. Informanterna verkar inte ta i beaktning att de flesta som lever i staden och ”brukar”
den inte är arkitektutbildade. Här skulle det behövas ett kommunalt resonemang runt Lefebvre
argument om rätten till staden som ett kollektiv verk och att byggnaders bruksvärde ska
prioriteras framför bytesvärdet.70 Även konstvärlden präglas i mycket av tanken om att rätt
bildning ger en mer ”rätt” uppfattning av ett verk. När vi tillskanskar oss kunskap kan en
upplevelse förstärkas och förståelsen för verket ökas. Det finns sanning i detta, men det vi kan
fråga oss är hur segregerad en upplevelse av en stads estetik kommer att bli; när inte alla
människor har den utbildning som krävs för att få den rätta estetiska upplevelsen.
En intressant iakttagelse är att politikernas synpunkter på vilka materialval som de upplever
som positiva eller negativa stämmer bra överens med folks arkitektursmak som Catharina
Sternudd utredde i sin avhandling.71
Vad sa den här undersökningen om vår tid och den stora bygghaussen?
Först i framtiden när dagens rådande ideal förändrats och ersatts med nya, går det att se hur
påverkade politiker varit av rådande trender. Men vi får indikationer genom fallstudien redan
idag. Mycket av kritiken som framkommer upplever jag som konstruktiv och den har kanske
sin grund i någonting. Något vi också behöver ha i åtanke är att uppgiften med en extrem
bostadsbrist är mycket komplext och en hel del av de frågor som behöver lösas står emot
varandra. Kritik av något slag är därför svår att undvika.

69

Kärrholm 2004, s.117. Kärrholm beskriver Latours diffusionsmodell från uppsatsen ”Förbindelsens makt”
Lefebvre 1996, s.63
71
Catharina Sternudds, Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp. Diss. Lund 2007.
70
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8. Sammanfattning
I detta arbete har jag undersökt hur plan och byggnadsnämnden i Uppsala påverkar
byggnaders estetik i Uppsala innerstad. Ett andra syfte för arbetet har varit att dokumentera
politikers och tjänstepersoners tankar runt hur politikerna agerat under rådande
byggnadshausse.
Den övergripande metoden för arbetet har varit en fallstudie som bygger på kvalitativa
intervjuer. Informanterna är nio ledamöter i den nuvarande plan- och byggnadsnämnden och
tio tjänstepersoner som är eller har varit anställda på stadsbyggnadsförvaltningen.
Uppsatsens övergripande frågeställning har varit hur politikerna i plan- och
byggnadsnämnden har påverkat innerstadens estetik i Uppsala stad under 2010-talet?
Resultatet visar att politikerna bland annat har haft påverkan på byggnaders fasader och
volymer i detalj.
Vad gäller arbetets övriga frågeställningar så har även de besvarats. På frågan ”vad är det i så
fall politikerna har varit med och påverkat?” är svaret redovisat som ett antal exempel på
byggnader som påverkats. På grund av påverkans art och metodens risk för subjektivitet har
det inte varit möjligt att ringa in påverkan.
Frågan om på vilka sätt har politikerna kunnat påverka har också besvarats. Bland annat
påverkar politikerna genom tjänstepersoner som kan fungera som deras förlängda arm. De
kan också påverka i tidiga skeden eller genom att sätta emot en byggherre.
Den sista frågan om när politikerna inte kan påverka har också fått svar. Om en ensam
politiker tycker olika än majoriteten eller när det är för sent i processen.
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BILAGA 1
Magister-/Masteruppsats i konstvetenskap 15 hp
Vårterminen 2017
©

Författare: Terese Ädling
Handledare: Karin Wahlberg Liljeström

Intervjufrågor, politiker
Namn:
Yrke:
Parti:
Roll i byggnadsnämnden:
Medverkat i byggnadsnämnden sedan år:
1) Berätta om din väg till plan- och byggnadsnämnden
2) Vilka frågor intresserar dig mest (t. ex. stadens utbredning,
byggnadsestetik) m.m.?
3) Vilka frågor är du mindre intresserad av?
4) Vad upplever du att de andra i nämnden är intresserade av?
5) Vad vill du vara med och påverka under din tid i nämnden?
6) Vad är viktigast för dig avseende byggnaders estetik i Uppsala
stadskärna?
7) Tycker du att det finns det något estetiskt kännetecken för
byggnader i Uppsala stadskärna?
8) Har du ibland synpunkter på en byggnads estetik i ett ärende t.ex.
fasadbehandling, volym mm?

1

BILAGA 1
Magister-/Masteruppsats i konstvetenskap 15 hp
Vårterminen 2017
©

Författare: Terese Ädling
Handledare: Karin Wahlberg Liljeström

9) Hur upplever du dina möjligheter att påverka en byggnads estetik i
ett ärende?
10)
Finns det något exempel på ett ärende där du varit med
och bidragit till en förändring av byggnadens estetik? *
11)
Finns det något exempel på ett ärende där du velat påverka
till en förändring av estetiken men inte haft möjlighet? *
12)
Anser du att du representerar innevånarna i Uppsala och
deras syn på byggnaders estetik?
13)
Hur upplever du att innevånarna i Uppsala har för syn på
din möjlighet att påverka? Stämmer den med din egen syn?
14)
Vad tror du det finns för skillnader och likheter med
byggnadsnämndens påverkan på estetiken i Uppsala med tiden
före din period?
15) Framtidens generationer kommer att titta tillbaka på den
byggbom som vi har idag, likt vi ser tillbaka på de som varit tidigare.
Vad hoppas du att de ska tänka om vad som händer just nu och vad
skulle du vilja berätta för dem om hur du tänker och agerar?
*Frågor om exempel på ärenden utgör en grund för att hitta
studieobjekt för arbetet.

2

BILAGA 2
Magister-/Masteruppsats i konstvetenskap 15 hp
Vårterminen 2017
©

Författare: Terese Ädling
Handledare: Karin Wahlberg Liljeström

Intervjufrågor, tjänstepersoner
Upplysning: Med ”politikerna” menas politikerna som är/har varit
med i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala
1) Vilka frågor har du upplevt att politikerna intresserat sig för mest
(t. ex. stadens utbredning, byggnadsestetik) m.m.?
2) Vilka frågor har politikerna varit mindre intresserade av?
3) Vad är viktigast för dig avseende byggnaders estetik i Uppsala
stadskärna? Upplever du att din syn har stämt med politikernas?
4) Tycker du att det finns det något estetiskt kännetecken för
byggnader i Uppsala stadskärna? Upplever du att din syn har stämt
med politikernas?
5) Har politiker ibland haft synpunkter på en byggnads estetik i ett
ärende t.ex. fasadbehandling, volym mm?
6) Hur upplever/upplevde politikernas möjligheter att påverka en
byggnads estetik i ett ärende?
7) Finns det något exempel på ett ärende där politiker varit med och
bidragit till en förändring av byggnadens estetik? *
8) Finns det något exempel på ett ärende där politiker velat påverka
till en förändring av estetiken men inte haft möjlighet? *

1

BILAGA 2
Magister-/Masteruppsats i konstvetenskap 15 hp
Vårterminen 2017
©

Författare: Terese Ädling
Handledare: Karin Wahlberg Liljeström

9) Anser du att politikerna i byggnadsnämnden representerar
innevånarna i Uppsala och deras syn på byggnaders estetik?
10)
Hur upplever du att innevånarna i Uppsala har för syn på
politikernas möjlighet att påverka? Stämmer den med din egen
syn?
11)
Vad tror du det finns för skillnader och likheter med
byggnadsnämndens påverkan på estetiken i Uppsala idag med
tidigare byggnadsnämnder?
12) Framtidens generationer kommer att titta tillbaka på den
byggbom som vi har idag, likt vi ser tillbaka på de som varit tidigare.
Vad tror du att de ska tänka om vad som händer just nu och vad de
kommer säga om politikerns arbete idag?
*Frågor om exempel på ärenden utgör en grund för att hitta
studieobjekt för arbetet.

2

BILAGA 3

Byggnadsnämndens ledamöter år 1871 - 2018
1871-1874
1. Johan Theodor Nordling ordf. / Fredrik Georg Afzelius, ordf .
2. Frans Anton Gustav Bergman, v. ordf.
3. Frans Otto Törnlund
4. P J Petterson
5. Per Zacharias Larsson
Från 1875 ej underställt magistratet
1875
1.
2.
3.
4.
5.

F.G Afzelius ordf.
K.J Wahlberg
P.J Pettersson
C. Een
F.A.G Bergman

1876
1.
2.
3.
4.
5.

R. Schultz ordf.
K.J Wahlberg
P.J Pettersson
C. Een
J.P Lundberg

1877
1.
2.
3.
4.
5.

F. Holmberg ordf.
J. A Wallin
P.J Pettersson
C. Een
J.P Lundberg

1878
1.
2.
3.
4.
5.

C.H. Wallroth, ordf.
S. Radhe
J,A Wallin
P.J Pettersson
J.P Lundberg

1879-1882
1. C.H Wallroth, ordf.
2. C. Een
3. J.A Wallin
4. Z Larsson
5. J.P Lundberg

BILAGA 3
1883-1886
1. L.E. Westblad ordf.
2. J.P Gille
3. E. Raab
4. J.P Lundberg
5. Zacharias Larsson
1887-1890
1. L.E Westblad orf.
2. R Schultz
3. Sven Radhe
4. JP Lundberg
5. Zacharias Larsson
1891-1894
1. Sven Radhe, ordf.
2. R Schultz
3. A Ankarstrand
4. E Gahn
5. A. Gundersén
1895-1898
1. Sven Radhe, ordf.
2. F Westerdahl
3. A Ankarstrand
4. E Gahn
5. J Kallenberg
1899-1902
1. Sven Radhe, ordf.
2. F Westerdahl
3. A Ankarstrand
4. E Gahn
5. J Kallenberg
1903-1906
1. Sven Radhe, ordf.
2. F Westerdahl
3. E Gahn
4. J Kallenberg
5. G S Hallström
1907-1910
1. Sven Radhe, ordf.
2. Anders Strandberg
3. J Kallenberg
4. G S Hallström
5. Ture Stenberg

BILAGA 3
1911-1914
1. Sven Radhe, ordf.
2. Anders Strandberg
3. J Kallenberg
4. F Z Larsson
5. N J Söderberg
1915-1918
1. Sven Radhe, ordf.
2. Johan von Bahr
3. Anders Strandberg
4. F Z Larsson
5. N J Söderberg
1919-1922
1. Johan von Bahr, ordf.
2. Walter Kant
3. Anders Strandberg
4. N J Söderberg
5. L J Hultman
1923-1926
1. Johan von Bahr, ordf.
2. Walter Kant
3. Anders Strandberg
4. N J Söderberg
5. Oscar Rosén
1927-1930
1. Johan von Bahr, ordf. / Walter Kant ordf.
2. Eric Ringenson
3. Anders Strandberg
4. N J Söderberg
5. Oscar Rosén
1931-1934
1. Walter Kant, ordf.
2. Eric Ringenson
3. Oscar Rosén
4. H W Söderman
5. Josua Höglund
1935- 1938
1. Walter Kant, ordf. / Eric Ringenson ordf.
2. Oscar Rosén
3. Josua Höglund
4. Mats Mattson
5. J A Lindberg
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1939-1942
1. Eric Ringenson ordf.
2. Josua Höglund
3. J A Lindberg
4. Viktor Karlsson
5. Gösta Högsta
1943-1946
1. Eric Ringenson, ordf.
2. Josua Höglund
3. J A Lindberg
4. Gösta Hörsta
5. Ragnar Munck
1947-1950
1. Eric Ringenson, ordf.
2. J A Lindberg
3. Gösta Hörsta
4. Ragnar Munck
5. Erik Söderman
1951-1954
1. Eric Ringenson ordf.
2. J A Lindberg
3. John Andersson
4. Olle Nyman
5. Nils Rohmée
1955-1958
1. Eric Ringenson ordf. / Erik Tobé ordf.
2. Arthur Carlsson
3. Olle Nyman
4. Bengt Wilund
5. Ivar Lindquist
1959-1960
1. Erik Tobé, ordf.
2. Arthur Carlsson, v. ordf.
3. Olle Nyman
4. Ivar Lindquist
5. Sven Hollsten
1961-1963
1. Erik Tobé ordf.
2. Arthur Carlsson v. ordf.
3. Einar Nordlund
4. Erik Mattson
5. Olle Nyman
6. Sten Ottander
7. Sigurd Ringh
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1963-1966
1. Nils Ahlqvist, ordf.
2. Erik ’Tobé
3. Artur Carlsson
4. Sigurd Ringh
5. Erik Mattson
6. Olle Nyman
7. Einar Nordlund
1967-1970
1. Margaretha Lindqvist, ordf.(1967) / Ragnar Bergling ordf.(1978-)
2. Nils Ahlquist
3. Erik Mattsson
4. Hjalmar Wilund
5. Teddy Brunius
6. Per-Erik Fahlen
7. Sigurd Ringh
1970 treårig mandatperiod infördes
1971-73
1. Ragnar Bergling, ordf.
2. Nils Ahlquist, v. ordf.
3. Evert Andersson
4. Erik Mattsson
5. Tore Lindh
6. Lars-Ola Dahlqvist
7. Claes Claesson
8. Harry Hallgren
9. Per-Erik Fahlen
10. Anders Vilén
11. Sigurd Ringh
1974-1976
1. Ragnar Bergling, ordf.
2. Nils Ahlquist, v. ordf.
3. Erik Mattsson
4. Tore Lindh
5. Lars-Ola Dahlqvist
6. Arne Klang
7. Per-Erik Fahlen
8. Anders Vilén
9. Lars Jansson
10. Sigurd Ringh
11. Harry Hallgren
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1977-1979
1. Lars G Jansson, ordf.
2. Nils Ahlquist, v. ordf.
3. Erik Mattsson
4. Tore Lindh
5. Lars-Ola Dahlqvist
6. Arne Klang
7. Per-Erik Fahlen
8. Anders Vilén
9. Sigurd Ringh
10. Harry Hallgren
11. Leif Samer
1980-1982
1. Lars G Jansson, ordf.
2. Nils Ahlquist, v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Arne Klang
5. Arne Söderberg
6. Lennart Carlsson
7. Sten Hillert
8. Per-Erik Fahlen
9. Anders Vilén
10. Ragnar Bergling
11. Ulla Hjelmqvist
1983-1985
1. Arne Klang, ordf.
2. Liv Hahne, v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Arne Söderberg
5. Jan Ejdersund
6. Pebbe Serlander
7. Lennart Carlsson
8. Åke Norén
9. Anders Vilén
10. Ulla Hjelmqvist
11. Terry Carlbom
1986-1988
1. Liv Hahne, ordf.
2. Arne Klang, v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Arne Söderberg
5. Jan Ejdersund
6. Pebbe Serlander
7. Åke Norén
8. Esbjörn Båth
9. Terry Carlbom
10. Alf Hanslöf
11. Anders Vilén
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1989-1991
1. Arne Klang ordf.
2. Liv Hahne v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Annika Lindh
5. Jan Ejdersund
6. Åke Norén
7. Terry Carlbom
8. Alf Hanslöf
9. Anders Vilén
10. Anne-Marie Morhed
11. Ralf Wiberg
1992-1994
1. Liv Hahne, ordf.
2. Berit Ericsson, v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Anna-Karin Andersson
5. Ove Johansson
6. Lars Holmgren
7. Gunnel Jägare
8. Johan Rathsman
9. Alf Hanslöf
10. Rigmor Ahlstedt
11. Ingvar Sjöstrand
1994 4 årig mandatperiod återinförs
1995-1998
1. Irene Zetterberg, ordf. (1995) /Monica Östman, ordf. (från 1996)
2. Liv Hahne vice ordförande
3. Tore Lindh
4. Carin Unebrand
5. Ove Johansson
6. Jan Olli
7. Björn Engström
8. Johnny Jansson
9. Torsten Tornberg
10. Alf Hanslöf
11. Arne Nordesjö (från 1996)
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1999-2002
1. Monica Östman, ordf.
2. Liv Hahne, v. ordf.
3. Tore Lindh
4. Arne Nordesjö
5. Jenny Brenner
6. Niclas Malmberg
7. Johnny Jansson
8. Hans Nyberg
9. Alf Hanslöf
10. Carl Otto Gustin
11. Karin Ingeborn (ersätts 2000 av Bo Lennart Anbäcken)
2003-2006
1. Monica Östman, ordf.
2. Leif Sanner, v. ordf.
3. Bo Lennart Anbäcken
4. Emma Ahlen
5. Arne Nordesjö
6. Björn Engström
7. Anders Jansson
8. Lotta Uvsten
9. Liv Hahne
10. Johnny Jansson
11. Carl Otto Gustin
2007-2010
1. Liv Hahne, ordf.
2. Monica Östman, v. ordf.
3. Johnny Jansson
4. Rolf Kroon
5. Alberto Cortés
6. Malin Högrell Sjöberg
7. Rigmor Stenmark
8. Nils Widberg
9. Marta Axner
10. Bo Lennart Anbäcken
11. Anders Jansson
2011-2014
1. Liv Hahne, ordf.
2. Monica Östman, v. ordf.
3. Sture Blomgren
4. Curt Malmenstedt
5. Robert Damberg
6. Ingemar Virsén
7. Carolina Bringborn Anadol
8. Björn Engström
9. Rolf Kroon
10. Jimmy Mattson
11. Kia Solid
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2015-2018
1. Erik Pelling (s), ordf.
2. Trond Svendsen (mp), v. ordf.
3. Therez Olsson (m), 2:a v. ordf.
4. Sture Blomgren (l)
5. Florian Burmeister (v)
6. Kia Solid (s)
7. Helena Olsson (s)
8. Lars Tufesson (m)
9. Susanne Engström (mp)
10. Simon Westerberg (kd)
11. Karin Ericsson (c)
KÄLLOR:
Ledamöter 1871-1881 från Byggnadsnämndens protokoll, Uppsala kommun. A1:1Stadsarkivet Uppsala
Ledamöter 1882-1898 från Uppsala stadsfullmäktiges tryck (för aktuella år), Stadsarkivet
Uppsala
Ledamöter 1899-1961 från bilaga 1 i Uppsala. Stadsbyggande 1900-1960 av Carl Erik
Bergold. Uppsala 1989.
Ledamöter 1962-1971 från Byggnadsnämndens protokoll, Uppsala kommun A1:x-? och
Uppsala stadsfullmäktiges tryck(för aktuella år)
Stadsarkivet Uppsala
Ledamöter 1971-2010 från Uppsala Kommun Kommunala uppdrag, i Stadsarkivet Uppsala
Ledamöter 2007-2011 mail från plan-och byggnadsnämndens nämndsekreterare, Uppsala
kommun den 2017-06-20
Ledamöter 2015-2018 från Uppsala kommuns hemsida (hämtat: 2017- )

Bildförteckning
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Omslagsbild

s.1

Bildtext: Siluett över Uppsala.
Beskuret och bearbetat digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: Fotografi 2013, bearbetning år 2017.

Bild 1.1

s. 6

Bildtext: Segerstedtshuset, UKK (till vänster i mittenbild) och nya
Åhlénshuset.
Montage med digitala foton
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 1.2

s. 8

Bildtext: Innerstadens avgränsning från ”Uppsalas
innerstadsstrategi. Stadsliv i mänsklig skala. 2016” s. 9.
Kartbild: Stadsbyggnadsförvaltningen
Källa: Uppsalas innerstadsstrategi. Stadsliv i mänsklig skala.
2016”, s. 9. Uppsala kommun.

Bild 3.1

s. 16

Bildtext: Vy över Uppsala från söder år 1870.
Beskuren bild av en litografi
Titel: Upsala från södra sidan.
Konstnär: Alexander Nay
År: 1870
Ingår I Upsala i taflor: Tolf orginalteckningar, ritade och
litograferade av Alexander Nay med text af Simon Norström.
Bildyta: 15 x 22 cm.
Digitalt arkiv: Alvin
Placering: Uppsala universitetsbibliotek

Bild 3.2

s. 17

Bildtext: F.O. Törnlund, Z. Larsson, J.T. Norling och F.A.G
Bergman.
Fotomontage av Terese Ädling av foton från UUB och Internet
Archive.
Frans Otto Törnlund
Fotografi av oljemålning. Fotot digitaliserat från original.
Fotografiets originalstorlek 15 x 11,5 cm.
Upphovsman och konstnär ej angivet.
År: 1800-tal
Digitalt arkiv: Alvin
Placering: Uppsala universitetsbibliotek
Zacharias Larsson
Titel: Z. Larsson: civilingenieur
Fotografi. Fotot digitaliserat från original.
Fotografiets originalstorlek: 10 x 6 cm
Upphovsman ej angivet
År: runt 1850-1860
Digitalt arkiv: Alvin
Placering: Uppsala universitetsbibliotek

Bildförteckning
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Johan Theodor Nordling
Fotografi. Fotot digitaliserat från original.
Fotografiets originalstorlek: 10 x 6,5 cm
Fotograf: Heinrich Osti
År: runt 1860
Digitalt arkiv: Alvin
Placering: Uppsala universitetsbibliotek
Frans Anton Gustaf Bergman
Fotografi. Fotot digitaliserat från original.
Fotografiets originalstorlek ej angivet.
Lars Svanbergs fotoalbum.
År: 1862
Digitalt arkiv: Internet arcive.
URL : https://archive.org/details/FransAntonGustafBergman
(hämtad: 2017-09-20)
Bild 5.2

s. 22

Bildtext: Vid höga exploateringstal blir det tätt mellan husen.
Beskuret digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 5.5

s. 25

Bildtext: Fasader sedda från Svandammen.
Beskuret digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 5.6

s. 27

Bildtext: Vyer över Uppsala från Uppsala konsert och kongress.
Montage med digitala foton.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 5.9

s. 30

Bildtext: Juvelen under byggnation i september 2017. Arkitekt:
Utopia Arkitekter.
Beskuret digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 5.10

s. 33

Bildtext: Brf. Uppsala Entré. Skanskas flerbostadshus på
stationsgatan. Arkitekt: Svendborg Architects.
Beskuret digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

Bild 6.1

s. 42

Bildtext: Byggkran i Uppsala
Beskuret digitalt foto.
Fotografi och bearbetning: Terese Ädling.
År: 2017

