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Sammanfattning 
I denna rapport undersöks hur vackra stadsmiljöer kan skapas med estetiskt motiverad 
utformning och dekorativa element samt hur detta kan göras med äldre ideal. För att få en 
inblick i hur synen på dessa frågor kan se ut i dagsläget gjordes en kort litteraturstudie där 
exempel på argument från debatten sammanställdes. Därefter genomfördes en fallstudie för 
Sankt Eriksområdet som analyserades utifrån frågeställningen hur vackra miljöer skapats i 
detta projekt samt hur äldre ideal tillämpats. Resultaten från litteraturstudien och fallstudien 
knyts ihop i en avslutande diskussion.  

Det konstateras att Sankt Eriksområdets gestaltningsarbete inte hade som syfte att skapa 
vackra miljöer men att det däremot funnits en arkitektonisk ambition om att skapa ett 
område med kontinuitet och variation i harmoni. Detta innebar ett arbetssätt som i flera 
avseenden påminner om det som förespråkarna av ”vacker” arkitektur i litteraturstudien 
efterfrågar.       

Gestaltningsarbetet har haft platsen som utgångspunkt. Denna ligger i Stockholms innerstad 
som till större delen byggdes under den gamla stenstadens tid. Det föll sig därför naturligt 
att genomföra projektet med inspiration från äldre ideal men samtidigt anpassat efter 
projektets specifika förutsättningar. Det som byggdes var ingen kopia av stenstaden men å 
andra sidan gestaltades det efter samma principer.  

Abstract 
This report investigates how aesthetically motivated design and decorative elements could 
be used in order to create beautiful urban environments and how this could be achieved 
with traditional design. In order to gain some insight in how those questions are viewed 
today, a short literature study was made in which examples of arguments used in the debate 
were put together. Thereafter a case study was carried out which searched to answer the 
questions how beautiful environments were created in the building project of Sankt 
Eriksområdet in Stockholm and how this was made with traditional design. The results from 
the literature study and the case study were then finally summarized and discussed 
together.  

The conclusion is made that Sankt Eriksområdet wasn’t designed with the specific purpose to 
create beautiful environments. On the other hand there was an architectural ambition with 
the purpose to create continuity and variation in harmony and the work to achieve this goal 
reminds of what the proponents of “beautiful” architecture in the literature study asks for.      

The projects design was based on its location. Since the place of the project was located in 
the inner city of Stockholm, which largely consists of old and traditionally designed buildings, 
the implementation of traditional design became a naturally choice. Together with 
traditional design the project was designed to suit the specific conditions of the place and 



therefore the result wasn’t a copy of the inner city but a unique result built after the same 
principles.   

English title: To build the future with the history 
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Introduktion 
Den byggda miljön är något människan kommer i kontakt med dagligen varför det då blir 
angeläget att utforma denna på ett bra sätt.  

Synen på hur den byggda miljön bäst utformas har skiftat under det senaste århundradet. 
Under decennierna runt förra sekelskiftet, då mycket av Sveriges innerstäder skapades, var 
det vid uppförande av ny bebyggelse en självklar del av gestaltningen att göra denna 
estetiskt tilltalande med hjälp av dekorationer av olika slag. Även om husen byggdes olika 
under dessa decennier byggdes de utifrån en tradition där man hämtade intryck från tidigare 
epoker men som samtidigt fick sin egen tolkning utifrån nya ideal och förutsättningar. Ett bra 
exempel på detta var 1920 – tals Klassicismen eller Swedish Grace som var den period då 
många av Stockholms kända byggnadsverk som Stadshuset och biblioteket byggdes (Eriksson 
2015, 16). Enligt Rådberg (2015, 63) var det den period då svensk arkitektur och 
stadsbyggnad stod som högst i kurs internationellt.     

Det här traditionella arbetsätet började under början av 1900-talet efterhand att ifrågasättas 
och skönhet gick från att vara en central del i byggnads – och stadsutformningen till helt 
åsidosatt i och med modernismens genombrott efter Stockholmsutställningen 1930 då 
funktionalismen, som är en modernistisk arkitekturstil, introduserades i Sverige. Att skapa 
skönhet för sin egen skull ansågs utifrån modernismen falskt då funktionen var det viktigaste 
samtidigt som tillämpning och inspiration från äldre ideal ansågs falskt då en byggnad skulle 
vara sig själv och därför inte efterlikna något annat (Asplund et al. 1931, 153-157). 
Modernismen blev istället den tongivande paradigmen för bland annat arkitektur under 
större delen av 1900-talet och stora byggprojekt uppfördes i funktionalistisk stil i form av 
bland annat bostadsförorter samt omvandlingar av innerstäder.  

De modernistiska byggprojekten har inte sluppit kritik. Ett exempel är de svenska 
miljonprogrammen som efterhand kritiserats för att vara monotona, gråa och anonyma.  

Vad som hänt efter miljonprogrammen är bland annat att ökade krav på inflytande hos 
medborgarna lett till att medborgardelatande blivit en självklar del av kommunernas 
planeringsarbete. Under de senaste decennierna har det inom stads och trafikplaneringen 
skett en utveckling med syfte att försöka hitta lösningar på de områden där det kan hävdas 
att miljonprogrammens modernistiska utformning misslyckats. Flera av dessa lösningar kan 
nästan ses som tillbakagångar till hur kvarter och gaturum utformades innan modernismen. 
Kvarter har börjat byggas som kringbyggda strukturer med innergårdar och gaturummet som 
planeras blir mer och mer anpassat efter bland annat gång – och cykeltrafik samtidigt som 
det i mindre grad anpassas efter bilen vilket påminner om hur den klassiska stenstaden 
planerades med kringbyggda kvarter och gator ej utformade för biltrafik. Men den 
modernistiska prägeln på arkitekturen är kvar även om det under en kort period skedde en 
viss förändring under 80 – och 90 – talen då det genomfördes projekt med inspiration från 
äldre epoker, den så kallade postmodernismen. Nyproduktion görs idag vanligtvis utifrån en 
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sorts nyfunktionalism där det modernistiska formspråket i stora drag fortfarande råder även 
om det nu utförs med visa tillägg som större glasytor exempelvis.  

Att modernistiska tankespår fortfarande styr utformningen av nybyggen är något som också 
kritiseras från vissa håll. Kritikerna anser att de modernistiska idealen genererar fula hus som 
förstör människors livsmiljöer och att lösningen till att skapa vackra stadsmiljöer finns i 
historien där man bland annat lyfter fram stenstadens klassicism som ett lysande exempel 
på hur vackra hus kan byggas. Försvararna av dagens nybyggen medger att 
miljonprogrammen slagit fel i flera avseenden men att hämta inspiration från traditionella 
epoker inte är rätt väg att gå. 

Med tanke på hur mycket samhället utvecklats borde det väl inte vara omöjligt att bygga 
ännu mer estetiskt tilltalande hus än för 100 år sedan? 

Frågan är om vi kommit fel som kritikerna av dagens byggprojekt hävdar? Är lösningen att se 
bakåt eller finns den där framme? Ifall lösningen är att se bakåt hur kan det som hittas där 
användas? 

Syfte och Frågeställningar 
I den här rapporten undersöks hur en gestaltning som bland annat tillåter dekoration och 
detaljer av olika slag som endast fyller en estetisk funktion skulle kunna bidra till att skapa 
vackra livsmiljöer och hur detta kan åstadkommas med hjälp av äldre ideal. Begrepp som 
äldre ideal samt klassiska – och traditionella ideal avser de byggnads och 
stadsplaneringsideal som rådde då stenstaden byggdes vilket var under åren 1880 – 1930.  

Rapporten kommer göras utifrån följande frågeställningar. 

• Hur har gestaltningen av S:t Eriksområdet syftat till att skapa vackra miljöer? 
 

• Hur har äldre ideal tillämpats i S:t Eriksområdet? 

Rapporten inleds med en kort litteraturstudie som tar upp några exempel på hur 
argumentationen kan se ut i debatten om integrering av skönhet och äldre ideal i 
stadsplaneringen.  

För att beskriva hur vackra miljöer kan skapas och hur detta kan göras med hjälp av äldre 
ideal och stilar kommer en fallstudie göras för S:t Eriksområdet på Kungsholmen i Stockholm 
utifrån den tredje frågeställningen. I fallbeskrivningen redogörs för områdets gestaltning. 
Analysen efter denna behandlar frågan om hur teamet bakom Sankt Eriksområdet arbetat 
för att skapa vackra miljöer, hur äldre ideal tillämpats, vilka avvägningar och kompromisser 
som gjorts med mer.      

Rapporten avslutas med en diskussion där frågeställningarna besvaras samt diskuterar 
fallstudiens resultat i relation till de argument som sammanställdes i litteraturstudien och 
vilka slutsatser som eventuellt kan göras utifrån det.  
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Metod  
Litteraturstudien ger ett sammanhang att relatera fallstudiens resultat till. Materialet till 
denna har hämtats från hemsidor och tidskrifter samt från en intervju av Johan Mårtelius, 
professor i Arkitekturhistoria på KTH.   

Rapportens syfte är att undersöka hur skönhet och äldre ideal kan integreras i 
stadsplaneringen. Till detta faller det sig naturligt att utgå från en fallstudie som behandlar 
ett konkret fall där gestaltningen inkluderat dekoration och utformning som syftat till att 
skapa estetiskt tilltalande miljöer och där detta dessutom gjords med förebilder från äldre 
epoker och som därför kan analyseras utifrån dessa frågor. Information till fallstudien 
hämtades in från boken I Sankt Erikskvarteren från KTH:s bibliotek samt genom en intervju 
av Aleksander Wolodarski, Sankt Eriksområdets ansvarige arkitekt. Då det är svårt att få tag 
på tillräckligt med relevant information om Sankt Eriksområdet via Stockholm Stads hemsida 
blev en intervju med någon som arbetat med detta projekt en viktig del av 
informationsinhämtningen.     

Fallstudien visar hur Stockholm Stad arbetat för att skapa vackra miljöer i Sankt 
Eriksområdet samt hur detta har gjorts med inspiration från äldre stilar. Fallbeskrivningen 
bidrar med en redogörelse för hur Sankt Eriksområdet gestaltats och analysen lyfter fram 
mer specifikt vad som karakteriserat arbetet med att skapa vackra miljöer och tillämpa äldre 
ideal. Fokus ligger på gestaltningen medans exempelvis planeringsprocessen eller frågor 
rörande trafiklösningar och konstruktion inte är det intressanta i denna rapport. Samtidigt 
har gestaltningsarbetet haft påverkan på dessa frågor varför även dessa kommer beröras 
dock inte som en central fråga. 

Källkritik 
En sak att notera är att detta är ett ämne som det finns väldigt starka uppfattningar om och 
flera av denna rapports källor kan inte anses helt objektiva då mycket av informationen inte 
kan anses komma från en oberoende part. Den mest objektiva källan, kan det hävdas, 
kommer från någon som inte har något personligt engagemang i frågan. Materialet i 
litteraturstudien hämtades bland annat från opinionsbildande arkitekturupproret som kan 
antas ha större incitament att lyfta fram fördelar med traditionella ideal än nackdelar. Å 
andra sidan var syftet med denna del av rapporten att sammanställa exempel på argument, 
inte trovärdiga argument. Materialet i fallstudien har hämtats från källor som skapats av de 
som byggde området. En styrka med detta är att det kan anses vara de som bäst vet hur 
området utformades samt vilka grundtankar som låg bakom. Därtill är boken I Sankt 
Erikskvarteren från KTH:s bibliotek vilket talar för denna källas trovärdighet. På samma gång 
kan här finnas en risk här för partiskhet då personerna bakom dessa källor var personligt 
involverade. Detta skulle exempelvis kunna innebära att mindre lyckade delar av projektet 
förminskas och mer lyckade förstoras av prestigeskäl. Detta gäller även omvänt. En av 
områdets kritiker tas med i fallstudien och frågan som kan ställas är om kritiken är sakligt 
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grundad och bygger på faktiska brister i Sankt Eriksområdet eller om grundorsaken till 
kritiken är ett motstånd till integrering av skönhet och äldre ideal i stadsplaneringen? 

Metodkritik 
Rapporten hade blivit ännu mer intressant om den innehållit egna undersökningar om vad 
vanligt folk tycker om olika typer av arkitektur. Det hade också kunnat vara aktuellt att 
undersöka vad de boende i Sankt Eriksområdet tycker om sin hemmiljö, kanske något om 
hur de upplever standarden och kvalitén i bostaden för att få en uppfattning om områdets 
hållbarhet och livslängd. 

Rapporten hade kunnat ha haft en struktur där det funnits en teoridel som beskrivit 
traditionella ideal och tankarna bakom vilket fallstudien kunnat analyseras utifrån. Hade mer 
tid funnits hade kanske en teoridel för traditionella ideal kunnat inkluderas utöver 
litteraturstudien eller kanske rentav ytterligare en fallstudie som beskrivit ett 1920 – tals 
område som hade kunnat jämföras med Sankt Eriksområdet.   
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Litteraturstudie 

Argument från debatten 

Skönhet och dekoration 
En del motsätter sig dekoration eller utsmyckning för sin egen skull med motiveringen att 
det som byggs ska vara praktiskt, vara sig själv och inte låtsas vara något annat. Dekoration 
och utsmyckning för sin egen skull ses, precis som modernismens förespråkare på 30 – talet 
menade, som något falskt (Mårtelius 2019). Då det finns en subjektivitet i vad som kan anses 
vackert menar bland annat Kvint (2019) att frågan om en byggnad är vacker inte är 
intressant.  

Föreningen Arkitekturupproret är några av kritikerna av dagens byggprojekt. De menar att 
även komponenter som endast fyller en estetisk funktion behövs då de anser det som byggs 
idag som fult och trist (Arkitekturupproret, 2019). Enligt Mårtelius (2019) efterfrågar 
kritikerna av dagens byggprojekt en gestaltning som inkluderar dessa komponenter bland 
annat med motiveringen att det skapar mer berikande miljöer. Angående det subjektiva i 
skönhet så menar exempelvis Arkitekturupproret att det visst går att definiera vad som är 
fint eller inte. I ett av inläggen på deras hemsida görs hänvisningar till olika undersökningar 
som gjorts bland annat till en doktorsavhandling från 2009. Resultatet från denna visade att 
de platser som ansågs ha vackra hus var de äldre, till exempel klassisk arkitektur (Steffner 
2009, refererad i Olsson 2019).  

Äldre stilar 
Ett skäl som ibland användas emot tillämpning och inspiration av äldre stilar är att det är 
något som tillhör historien och som därför inte hör hemma i dagens verklighet. Istället ska 
nyproduktion inte kopiera befintligt utan sträva efter det som är sant uttryckt (Mårtelius 
2019). Andra exempel på argument är att det som byggs ska spegla vår tid, att det idag 
saknas hantverkskunskaper för att bygga med inspiration från äldre stilar samt att det skulle 
bli för dyrt att bygga med inspiration från äldre stilar. Lösningarna finns istället i att se framåt 
och våga testa något nytt Holmgren (2017). 

När folk argumenterar för att tillämpa äldre ideal i stadsplaneringen kan det bland annat 
göras med motiveringen att det nya behöver anpassas efter det befintliga för att en bra 
helhet ska kunna uppnås (Mårtelius 2019). En del menar också att de modernistiska 
projekten inte alltid visat sig hållbara samtidigt som det visat sig att de äldre byggnaderna i 
vissa fall lyckats bättre i detta avseende. Som en byggnads livslängd för att ta ett exempel 
(Mårtelius 2019). Ett argument som förekommer bland förespråkare av äldre ideal är att 
människor i allmänhet föredrar klassiska stilar. En annan undersökning som lyfts fram på 
Arkitekturupprorets hemsida där människor fått ta ställning till olika byggnader är en 
undersökning från England som gjorts av opinionsföretaget Yougov och den Brittiska 
arkitektfirman Adam Architecture. Enligt denna undersökning föredrog 77 % av de tillfrågade 
klassiska stilar framför modernare stilar (Adam Architecture 2009, refererad i Olsson 2017). 
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Fallstudie S:t Eriksområdet 

Fallbeskrivning 

Bakgrund 
Sankt Eriksområdet byggdes åren 1994 -1999 och var med sina 770 nya lägenheter ett av de 
största byggprojekten som genomfördes i Stockholms innerstad under 1990-talet. Planerna 
för ett nytt bostadsområde på platsen blev aktuellt efter sjukhusets nedläggning under 80-
talet. Sankt Eriksområdet planerades i första hand för att öka stadens bostadsbestånd. Då 
fokus i Stockholm under lång tid legat på att skapa fler kontorsytor genom omvandling av 
bostäder fanns det nu ett stort behov av bostäder i innerstan. Samtidigt fanns det från 
kommunens sida en önskan att bevara befintlig parkmark samt kulturhistoriska miljöer. 
Projektets ansvarige arkitekt var Aleksander Wolodarski som planerade området med 
målsättningen att skapa ett gott arkitektoniskt helhetsresultat där varje byggnad 
underordnar sig stadsrummet. Projektet genomfördes under en period då modernismens 
stadsbyggnadsideal börjat frångås bland annat vad gällde utformning av fasader, 
kvartersstruktur med mera (Andersson och Wolodarski 2000, sid 6-10). 

Wolodarski hade som utgångspunkt att ”… spirit of the time finns inte … ” eftersom han 
anser att dagens demokratiska samhälle innebär att det finns utrymme för olika ideal 
samtidigt som det inte går att säga att det finns ett entydigt svar om vad som är vackert. Det 
som Aleksander Wolodarski utgick ifrån var istället det han kallar ”… spirit of the place …” 
vilket innebär olika lösningar på olika platser (Wolodarski 2019). 

Gestaltning av området 

Allmänt  
Wolodarski hade alltså som utgångspunkt att bebygga området efter områdets specifika 
karaktär och inte efter vad som kunde anses spegla den rådande tiden. Detta skulle 
samtidigt göras inom de ekonomiska ramarna (Wolodarski 2019). Det som blev den 
övergripande ambitionen för S:t Eriksområdet var att skapa en god kontinuerlig helhet men 
samtidigt med variation i gaturummet på samma sätt som i stenstaden (Andersson och 
Wolodarski 2000, 52-54). Stenstadens variation åstadkoms genom en småskalig indelning av 
fastigheterna. Idag råder dock helt andra krav på bostäder varför småskalighet av fastigheter 
i samma utsträckning som då stenstaden byggdes inte ansågs möjlig skriver Andersson och 
Wolodarski (2000, 28). Marken delades istället in i ett helt kvarter per fastighet. Då flera av 
kvarteren gjordes relativt små bidrog detta till att skapa förutsättningar för variation inom 
bebyggelsen, dock inte i samma utsträckning som i stenstaden. För att möjliggöra en 
uppdelning av marken i mindre byggenheter och på så vis åstadkomma samma variation 
som i stenstaden, gjordes en uppdelning som innebar att lägenheterna runt ett visst 
trapphus bildade en byggenhet. Bebyggelsen inom dessa trapphusenheter kunde sedan 
gestaltas på ett visst sätt. Detta skapade förutsättningar för att åstadkomma stenstadens 
variation, utan att en uppdelning av kvarteren i flera ännu mindre fastigheter krävdes. Den 
här uppdelningen tillsammans med det faktum att bebyggelsen delades upp i små kvarter 
gjorde det möjligt att involvera flera olika byggherrar och arkitekter och på så vis kunde den 
önskade variationen åstadkommas (Wolodarski 2019). 
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Terrängen gjorde en kvartersutformning enligt det storskaliga rutnätsmönster som 
stenstaden byggdes utifrån innan 1900 – talet olämplig samtidigt som en arkitektonisk 
helhet eftersträvades i fasaderna. Resultatet blev en heterogen plan med en homogen 
arkitektur. Detta är faktorer typiska för de delar av stenstaden som byggdes under 1910 – 
och 1920 – talen varför det skulle falla sig naturligt att arbeta med inspiration hämtat från 
stadsdelar byggda under denna tid (Wolodarski 2019). 

För att säkerställa att området uppfördes i enlighet med den ursprungliga ambitionen 
upprättades ett kvalitetsprogram där gestaltningsprinciperna fastställdes. Dessa 
gestaltningsprinciper förband sig byggaktörerna att följa då de tilldelades mark (Andersson 
och Wolodarski 2000, 14). Andersson och Wolodarski (2000, 74) berättar att olika arkitekter 
arbetade med de olika delarna av området inom ramarna för detta program och på så vis var 
det tänkt att få ett resultat med bibehållet tema samt med god variation inom detta tema. 
Inspiration togs som tidigare nämnt från stenstaden där bland annat Tysta gatan och 
Atlasområdet var exempel som lyftes fram och som arkitekterna sedan gjorde sina egna 
tolkningar av (Andersson och Wolodarski 2000, 78). För att ytterligare säkerställa att 
variationen inte skulle bli för stor och på så sätt skada harmonin i gaturummet hölls 
kontinuerliga diskussioner, vilka leddes av stadsbyggnadskontoret, mellan de olika parterna 
med målet att uppnå enighet avseende de riktlinjer som krävdes för att säkerställa att 
summan av alla enskilda byggnader skulle skapa en bra helhet förklarar Andersson och 
Wolodarski (2000, 74). 

Husen 
Bortsett från de bågformade husen som innesluter den gamla sjukhusparken är majoriteten 
av husen byggda som U-formade kvarter och resten som friliggande smalhus, se Figur 1. Att 
dela upp kvarteren i flera mindre kvartervolymer ansågs vara en bra lösning för att anpassa 
den nya bebyggelsen efter den kuperade terrängen varför dessa är byggda med relativt små 
mått. Kvarterens innergårdar gjordes förhållandevis små med hänvisning till närheten av 
offentliga grönytor. Kvarteren fick en öppen sida för att få in mer solljus vilket i de flesta fall 
var med öppningen i söderläge, som kvarteren längs stranden exempelvis. Kvarteren längs 
stranden mot Vasastan öppnades dessutom upp något från bottenvåningen och uppåt med 
öppningen riktad mot norr och Kungsholmens strand för att få ner mer solljus till 
strandpromenaden (Andersson och Wolodarski 2000, 44).  

Enligt Andersson och Wolodarski (2000, 60) togs solljus också tillvara genom att fönstren 
gjordes höga och placerades långt ut i fasaden.  

Som tidigare nämnt och som Figur 1 också visar byggdes husen efter en heterogen plan 
vilket innebar att husen utformades olika inom olika delar av området avseende både 
horisontella – och vertikala mått. Exempelvis byggdes kvarteren längs strandpromenaden 
och smalhuset mot trygg hansa med högre byggnadshöjd än husen som omsluter parken i 
mitten av området och kvarteren mot Strandpromenaden fick en basyta med annorlunda 
utformning än kvarteren närmast Trygghansa (Wolodarski 2019). 

För strandparken vid Barnhusviken fanns ett direktiv från byggnadsnämnden att inte göra för 
stora ingrepp på denna. Därför drogs kvarteren längs stranden mot barnhusviken in något 
vid parken så fronten mot vattnet gick i en svagt böjd linje (Wolodarski 2019). 
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Figur 1. Detaljplan för Sankt Eriksområdet 
(Malm och Wolodarski, 1992). 

Andersson och Wolodarski (2000, 57) förklarar att husens fasader gestaltades med stark 
inspiration från stenstaden. De utformades med stående fönster som fick en enhetlig 
symmetrisk placering då man önskade ge husens fasader en kontinuerlig och harmonisk 
rytm, se Figur 2. Fasaderna utformades också med målsättningen att inte installera för 
mycket och för stora utstickande balkonger då det hade kunnat skada denna rytm. Där 
balkonger installerades gjordes det inte med stora klumpiga balkonger utan mindre 
balkonger, inglasade verandor och franska balkonger (Andersson och Wolodarski 2000, 64). 

 
Figur 2. Ett av de U-formade kvarteren vid Barnhusviken  
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Byggnadernas entréer fick en individuell design och de placerades på sådant vis att fönstren 
blev symmetriskt placerade kring dessa vilket avsåg att förstärka gaturummets rytm 
(Andersson och Wolodarski 2000, 62). 

Husen byggdes ovanpå en sockel och precis som i den gamla stenstaden gjordes i fasaden en 
tydlig markering mellan sockelvåningen och övriga våningarna, vilket Figur 2 också visar, 
med hjälp av lister samt genom olika materialval och färgsättning på dessa delar. Tydliga 
avgränsningar gjordes även mellan vindsvåningen och de övriga våningarna med hjälp av 
lister och avvikande färgsättning (Andersson och Wolodarski 2000, 66). 

Gränsen mellan vägg och tak utfördes med stor noggrannhet och taken själva byggdes utan 
stora ventilationsanläggningar. Allt detta för att få en jämn och harmonisk siluett. För husen 
närmast strandpromenaden utfördes taken dessutom i olika byggmaterial för att ge 
variation mellan husen även i detta avseende (Andersson och Wolodarski 2000, 68). 

I Sankt Eriksområdet användes en färgsättning inspirerat efter de äldre stenstadskvarteren i 
centrala Stockholm. Till de lägre byggnaderna användes mörkare och kraftigare färger 
medans de högre målades ljusare färger. Till exempel fick de Bågformade byggnaderna runt 
parken en kraftig färgsättning av främst gult, orange och rött och de högre husen runt dessa 
samt tornparet blev målade i vita och ljusgråa nyanser, se Figur 3 och 4 (Andersson och 
Wolodarski 2000, 69). 

  
Figur 3. Tornparet målat i en ljus nyans     Figur 4. Kvarteret runt parken målat i kraftiga färger 
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Målsättningen att åstadkomma god arkitektonisk kvalité innebar även att istället för att låta 
byggindustrin styra val av material så skulle dessa väljas med omsorg så att byggnaderna 
blev uppförda med material av god kvalité. Byggmaterialen skulle dels vara tåliga, enkla att 
byta ut och de skulle passa den önskade gestaltningen. Till exempel gjordes entrédörrarna i 
ek och inte i aluminium vilket är ett slitstarkt material som på samma gång passade 
arkitektoniska ambitionen (Wolodarski 2019). 

Husen byggdes med moderna metoder men dessa hade, på samma sätt som i fallet med val 
av byggmaterial, valts ut med kravet att de skulle göra det möjligt att åstadkomma den 
stenstadsinspirerade gestaltning som önskades. Det som ansågs vara det bästa alternativet 
vid uppförandet av husens fasader och som merparten av husen byggdes efter var att bygga 
dessa av lättbetong med ett ytskikt av slätputs. En fördel med slätputs är dess förmåga att 
reflektera solljuset vilket var ett skäl till att detta valdes som det yttersta skiktet (Andersson 
och Wolodarski 2000, 66). 

Att bygga med utfackningsväggar är ett exempel på en metod som försökte undvikas i 
uppförandet av Sankt Eriksområdet. Dock användes även denna metod för uppförandet av 
de två tornen (Wolodarski 2019). 

Platserna mellan husen 
Gatorna genom Sankt Eriksområdet anlades för enkelfilig biltrafik i båda riktningar med träd 
planterade längs sidorna (Andersson och Wolodarski 2000, 48-49). Som tidigare beskrivit i 
rapporten planerades området utifrån en heterogen plan vilket innebar att gaturummet 
utformades så varje enskild gata fick sin unika gestaltning. Bebyggelsen runt gatan 
gestaltades utifrån principer från stenstaden men utformningen av själva gatunätet var 
något nytt då det bland annat utformades utifrån platsens varierande topografi. Detta 
resulterade i en variation av olika gaturum som inte förekom under stenstadens tid 
(Wolodarski 2019). 

Genom området anlades ett parkstråk med skiftande miljö som bildade en förbindelselänk 
mellan stenstaden och stranden, se Figur 5. Utgångspunkten var axeln som det gamla 
sjukhusområdet var uppbyggt kring. Parkstråket skapades genom att denna axel förstärktes 
och förlängdes så att den kom att fortsätta ner till Barnhusviken. En förhoppning var att 
kunna skapa den känsla av storslagenhet som miljöerna hos 1800-tals institutioner brukade 
ge. Detta var tänkt att bidra till känslan av offentlighet som önskades i denna del av 
området. Parken börjar med det gamla porthuset mot Flemminggatan för att därefter 
fortsätta genom den gamla sjukhusparken och vidare över en grusad yta med träd på bägge 
sidor. Stråket fortsätter sedan förbi en amfiteater mellan de två tornen och avslutas efter 
några trappor vid stranden med en damm och en brygga ut mot Vasastaden (Andersson och 
Wolodarski 2000, 28-32).  

Bebyggelsen runt parken byggdes som en oval. Denna fick lägre byggnadshöjd än 
kringliggande bebyggelse för att tillvarata parkens genuina och lugna känsla (Andersson och 
Wolodarski 2000, 32).  
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Figur 5. Början av parkstråket i riktning mot Barnhusviken 

Kapellet som tidigare leget i områdets utkant flyttades till parkens mitt och placerades vid 
sidan av gångvägen för att inte skymma sikten. Tanken med detta var att dels bevara 
kapellet samt att ge detta en ny funktion. Denna nya funktion bestod i att ytterligare ge 
parkmiljön en känsla av offentlighet, vilket skulle göra det naturligt för boende och 
utomstående att promenera genom området (Wolodarski 2019). Wolodarski (2019) menar 
att allt detta tillsammans bildar en kommunikationsaxel som var tänkt att bidra till att knyta 
ihop Sankt Eriksområdet och göra stadsdelen till en sammanhängande helhet. 

En annan tanke med stråkets utformning var att ta tillvara utsikten mot Vasastaden. Denna 
kan besökaren se ända från porthuset vid Fleminggatan då stråket skapar en korridor med fri 
sikt i denna riktning och på så vis kunde utsikten mot Vasastaden bidra till upplevelsen av 
parkmiljön. Genom att dra stråket över den gamla sjukhusparken kunde denna bevaras och 
få en ny funktion (Andersson och Wolodarski 2000, 36). 
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Analys  

Vackra miljöer och estetiska funktioner 
Målsättningen med gestaltningen var att bygga ett område präglat av god arkitektonisk 
helhet och inte att konkret skapa just vackra miljöer. Målet var istället att åstadkomma 
något som skulle smälta in bra med resten av Stockholm samtidigt som detta skulle präglas 
av en god balans av kontinuitet och variation. Allt detta skulle dessutom göras utifrån 
platsens unika förutsättningar. 

Så på sätt och vis blir det svårt att säga hur man arbetat med att skapa vackra miljöer då det 
aldrig var den egentliga målsättningen. Däremot går det att säga något om hur man arbetat 
med en gestaltning som innehåller utformning av byggnader samt detaljer av olika slag som 
endast gjordes för att de skulle fylla en visuell och estetisk funktion vilket var en del av den 
ursprungliga problemformuleringen i denna rapport. 

Det som bland annat försökte uppnås i gestaltningsarbetet var att åstadkomma stadsrum 
präglat av harmoni och jämn rytm. Något som skulle vara snällt för sinnena men ändå inte 
uttråkande. Sankt Eriksområdet har gentemot kringliggande bebyggelse gestaltats med en 
arkitektur och utformning som inte bryter av men ändå är något annat. Området är beläget 
med närliggande bebyggelse från den gamla stenstadens tid åt flera håll och området 
gestaltades efter en arkitektur inspirerad av denna.  

Ett exempel på hur gestaltningen syftade till att åstadkomma kontinuitet och variation sett 
från närliggande bebyggelse var hur kvarteren längs Barnhusviken utformades med en jämn 
taksiluett samt att dessa byggdes med olika byggmaterial.   

För att uppnå en harmonisk balans mellan kontinuitet och variation inom Sankt 
Eriksområdet har stor vikt lagts vid att ge varje enskild byggnad sin egen identitet trots att de 
alla är byggda inom samma ramar. Husen har alla byggts efter samma principer vilka kan 
härledas tillbaka till stenstaden och variation har skapats mellan dessa genom tillämpning av 
olika komponenter som ryms inom dessa principer. Komponenter som använts inom dessa 
principer är bland annat att markeringar görs i fasadlivet som visar gräns mellan exempelvis 
vindsbjälklagets början, lister och symmetriskt placerade entréer. Alla dessa komponenter 
återfinns i de flesta av husens fasadliv men de har använts olika. Markeringen mellan 
bjälklag kanske görs med skiftande färgsättning på ett hus medans den består av en list på 
ett annat. Husen har målats i flera olika färger och nyanser men de är alla målade efter de 
färgskalor som återfinns i stenstaden. Summan av allt detta resulterar i ett stadsrum med en 
tydlig enhetlighet men där varje hus trots det har sin egen identitet. 

I fallet med det enskilda husets fasad har balans mellan kontinuitet och variation 
åstadkommits med ganska enkla metoder. Fasaderna har inte fyllts med en massa pilastrar 
och marmorstatyer. De som arbetade med områdets gestaltning har försökt åstadkomma en 
variationsrik balans genom raka enkla symmetrier och väl avvägda proportioner som ger en 
jämn och lugn helhet.   
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En viktig förutsättning för allt detta var att flera arkitekter arbetade med varsin del men som 
dessutom gjorde detta i samverkan.  

I utformningen av parkstråket finns det mycket av gestaltningen som genomförts med avsikt 
att bevara och förstärka en redan befintlig känsla. Här har stor vikt lagts på att försöka 
tillvarata särskilda värden området har och arbeta utifrån ifrån dessa. Parkstråket skapades 
genom att den gamla sjukhusparken bevarades och dessutom kombinerades med utsikten 
mot Vasastan. I utformningen av parkmiljön har fokus bland annat legat på att skapa 
storslagenhet med inspiration från 1800-talets institutionsmiljöer. Detta har åstadkommits 
genom att stråket byggts upp längs en axel där bebyggelsemiljön efterhand öppnas upp från 
det något trånga portvalvet till amfiteatern mellan de två tornen som med sin höjd ramar in 
utsikten mot Vasastan. Den gamla sjukhusparkens lugna miljö har bevarats och förstärkts 
genom att de gamla träden sparats, parken blev kringbyggd precis som innan och som 
dessutom gjordes oval och med förhållandevis låg byggnadshöjd vilket förstärkte parkens 
lugna och mjuka karaktär.  

Därtill går det att tilläga att på samma sätt som i fallet med husen finns det ett mönster av 
kontinuitet och variation även här. Parkstråket består av en axel innehållande en 
kontinuerlig följd av flera olika rum men som gestaltats på olika sätt. 

Tidigare i analysen beskrevs hur Sankt Eriksområdet gestaltats utifrån arkitektoniska 
principer som medför att området smälter in med resten av Stockholm. En åtgärd som 
genomfördes avseende parkstråket och som ytterligare bidrar till att knyta an till resten av 
staden är kapellets nya placering. Dess nya lokalisering ger området en struktur som kan 
härledas till hur malmarna i Stockholm byggdes upp, nämligen runt en kyrka med dess 
kyrkbacke. Detta bidrar till att få området att upplevas som en del av resten av Stockholms 
innerstad. 

Allt det som beskrivits här hade inte som syfte att skapa specifikt vackra miljöer. Däremot 
gjordes det för att förmedla en visuell upplevelse av platsen. Ambitionen med detta var att 
få människor att uppskatta platsen på samma sätt som en ambition att skapa vackra miljöer 
handlar om att förmedla en visuell upplevelse som är tänkt att människor ska uppskatta.     

Tillämpning av äldre ideal 
Sankt Eriksområdet har gestaltats med inspiration av äldre ideal på flera olika sätt. 
Ambitionen var bland annat att området skulle bilda en bra helhet med resten av 
Kungsholmen. Därför blev det naturligt att arbeta med den gamla stenstaden som 
utgångspunkt med dess rutnätsplaner och storgårdskvarter vilka sedan anpassades efter 
områdets och projektets förutsättningar. Området utgörs i första hand av 
kvartersbebyggelse inspirerat av stenstaden men som på grund av den kuperade terrängen 
delades upp i mindre kvarter. 

Terrängen krävde en heterogen stadsplan varför området i första hand byggdes med 
inspiration från den epok där kvarteren utformades olika och följde terrängen nämligen 
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1920-talet. Det är ett arbetssätt som handlar om att identifiera vilka förutsättningar som 
finns och utifrån dessa avgöra vilken epok som blir lämpligast att hämta inspiration ifrån.   

Stenstadens variation var ett resultat av en finmaskig fastighetsuppdelning som gjorde det 
möjligt att inkludera flera olika byggherrar. Detta försökte även åstadkommas i Sankt 
Eriksområdet genom att marken delades upp i så små byggenheter som var möjligt. Detta 
innebar små kvarter som bildade små fastigheter samtidigt som en ännu mer variationsrik 
gestaltning åstadkoms genom att varje trapphusenhet fick sin särskilda gestaltning. Att 
inkludera flera byggherrar ansågs vara ett önskvärt koncept men det gick inte att 
åstadkomma på samma sätt som i stenstaden varför lösningen blev att utveckla ett nytt sätt 
som kunde skapa förutsättningarna för detta.   

I planeringen eftersträvades täthet som i stenstaden. Området har samtidigt utformats för 
att skapa en luftig miljö precis som storgårdskvarteren som byggdes bland annat för att 
skapa luftigare och hälsosammare miljöer. För de gamla storgårdskvarteren innebar det dels 
lägre byggnadshöjd och stora gemensamma innergårdar. I Sankt Eriksområdet har en del av 
bebyggelsen fått lägre höjd än stenstaden. Till exempel de bågformade husen runt den 
gamla sjukhusparken fick färre våningar för att bevara parkens lugna miljö. Skälet till detta 
var att skapa en kvalitativ livsmiljö vilket också var en av tankarna med storgårdskvarteren. 
De U-formade kvarteren har visserligen fått mindre innergårdar än storgårdskvarter men 
genom att kvarteren öppnats upp på olika sätt har utformningen av kvartersstrukturen 
bidragit till en luftig stadsmiljö istället på detta vis.  

Fasaderna har utformats efter klassiska ideal men har ändå anpassats efter dagens behov 
och förutsättningar. Ett exempel är hur frågan om balkonger hanterats. Idag gäller helt andra 
krav på balkonger jämfört med för 100 år sedan då det inte alls var lika vanligt i fasadlivet. I 
Sankt Eriksområdet har en kompromiss gjorts kan man säga. Balkonger har byggts i större 
antal än i den gamla stenstaden men de har också installerats där det i förhållande till 
gaturummets helhetsintryck var lämpligt samt med en utformning som passade detta.  

Att utgå från traditionella ideal resulterade även i ett omsorgsfullt urval av byggnadsmaterial 
som passade gestaltningen och som dessutom hade god hållbarhet, både äldre och nyare 
material. Moderna byggmetoder har använts men som samtidigt var förenliga med den 
arkitektoniska ambitionen. Med andra ord användes material och metoder som hämtats från 
olika epoker. Arbetssättet kan liknas vid att se det senaste århundradet som verktygslådan 
där man väljer ut den kombination av verktyg som passar det önskade resultatet och dess 
förutsättningar.        

Sankt Eriksområdet har samtidigt kritiserats av bland annat Askergren (1992) för hur 
exempelvis stadsplanen utformats. Enligt honom blir resultatet av gestaltningen med de små 
kvarteren längs strandpromenaden en bebyggelse med trånga gårdsschakt och passager som 
inte får någon tydlig funktion. Att bebyggelsen runt den gamla sjukhusparken byggts som en 
oval är något som anses skapa små överblivna markbitar som inte fyller någon funktion. 
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Istället hänvisar han till inspirationsområdena och resten av Kungsholmen samt menar att 
marken där utnyttjats bättre och att Sankt Eriksområdets stadsplan gör det svårt att se hur 
detta skulle ha byggts med stenstaden som förebild (Askergren, 1992).   

Bostäderna i de bågformade husen runt parken har fått små inhägnade bakgårdar. Att dessa 
är vända in mot parken är något Askergren (1992) anser skada parkens känsla av 
offentlighet. Samtidigt har entréerna placerats ut mot gatan vilket inte skulle 
överensstämma med hur husen byggdes under 1920 – talet vilket var en av planens 
inspirationskällor. Trappan ner till strandpromenaden och dammen vid dess fot hävdas vara 
felplacerade resurser som gjort bättre nytta i den gamla sjukhusparken. 

Lösningen på allt detta är istället att man helt enkelt bygger vidare på det storskaliga 
rutnätsplanmönstret som de kringliggande stenstadskvarteren är utformade efter 
(Askergren, 1992). 

Något som samtidigt bör kommas ihåg är att stenstaden i första hand inte byggdes i den 
sortens terräng som området består av. Enligt Wolodarski (2019) är förslaget att bygga 
vidare på det befintliga stadsplanemönstret inte genomförbart på grund av områdets 
varierande topografi. Sankt Eriksområdet är ingen exakt kopia av stenstaden och det var 
heller aldrig tanken. Projektet gestaltades med stenstadens arkitektoniska ideal som grund 
vilka sedan anpassats efter platsens karaktär samt efter dagens behov och efterfrågan.  

Det kan stämma att sjukhusparken kunde blivit ännu mer intressant om resurserna som 
användes för trappan och dammen vid tornen använts där istället. Samtidigt var skälet till 
varför trappan och dammen byggdes att bygga vidare på stråket som planförfattarna ville 
skapa och på så vis skapa samband i stadsrummet både inom stadsdelen och mot resten av 
Kungsholmen. Här blir det en fråga om vad som värderas högst och då kontinuitet och 
enhetlighet, både inom Sankt Eriksområdet och mellan området och resten av staden, var 
centrala delar av ambitionen är det lätt att förstå varför resurserna användes som de gjorde.  

Att anlägga bakgårdar in mot en offentlig park är precis som Askergren (1992) anser inte 
typiskt för 1920 – talet. Eventuellt har traditionella ideal anpassats efter nya förutsättningar 
och krav på stadsplaneringen. Bakgårdarna mot den relativt stora parken kan innebära en 
trygghetsfaktor genom att lägenheternas koppling mot parken stärks. Detta i sin tur stärker 
den naturliga övervakningen och samtidigt kanske de boende föredrar att ha en liten 
uteplats in mot den lugna parken istället för ut mot gatan. Valet att lokalisera bakgårdarna 
på detta sätt kan ses som ytterligare exempel på hur projektet arbetat med traditionella 
ideal i relation till dagens ökade krav på dels trygghet men också på bostäder. 

Att arbeta med traditionella ideal på det här sättet, nämligen att komponera dessa med nya 
förutsättningar är på sätt och vis att arbeta utifrån samma perspektiv som arkitekterna för 
exempelvis 1920-tals klassicism. Det var ett arbetssätt som präglades av att både blicka 
framåt och bakåt. Den traditionella arkitekturtraditionen var utgångspunkt samtidigt som 
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hänsyn behövde tas till uppfinningar och ny teknik som förändrade människors vardag och 
på så vis förutsättningarna för stadsplaneringen.  
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Diskussion och slutsatser 

Slutsatser 
Frågeställningen gällande hur vackra miljöer skapats i Sankt Eriksområdet går inte helt att 
besvara då det i gestaltningsarbetet inte fanns någon avsikt att skapa ”vackra miljöer”. 
Däremot har gestaltningsarbetet bland annat inneburit tillämpning av komponenter som 
endast fyller en estetisk funktion vilket syftat till att ge området en viss känsla eller prägel. I 
det här fallet ett bostadsområde med kontinuitet och variation i balans. Detta ger en 
bebyggelse som både är tydlig och intressant vilket är faktorer som kan bidra till att få 
människor att uppskatta området på samma sätt som integrering av skönhet inom 
stadsplanering kan bidra till att få människor att uppskatta sin livsmiljö. Därför kan Sankt 
Eriksområdet ses som ett bra exempel för den som önskar bygga vackra och estetiskt 
tilltalande stadsmiljöer.  

Hur äldre ideal använts i Sankt Eriksområdet är enklare att svara på. Utgångspunkten var 
platsen och platsen låg i Stockholms innerstad som till större delen består av 
stenstadskvarter alltså valdes äldre ideal för att matcha detta. Platsens terräng var kuperad 
alltså valdes traditionella ideal som använts i kuperad terräng. Projektet genomfördes med 
moderna metoder men med kravet att dessa skulle gå att kombinera med den arkitektoniska 
ambitionen. Sammanfattningsvis har äldre ideal använts på det viset att dessa setts som 
likvärdiga verktyg bland andra modernare verktyg. Ur denna verktygslåda har sedan de delar 
använts samt i den kombination som ansågs fungera bäst utifrån projekteringsområdets 
specifika förutsättningar. 

Fallstudien i relation till Litteraturstudien 
I relation till de argument för skönhet och äldre ideal som beskrivits i litteraturstudien går 
det att hävda att även om Sankt Eriksområdet inte byggdes med målsättningen att skapa just 
vackra miljöer så uppfyller området på många sätt de kriterier för det som dessa 
förespråkare av så kallad vacker arkitektur skulle anse som just vackert. De tycker att det 
som byggs idag är ful arkitektur. Det som exempelvis arkitekturupproret efterfrågar, och 
som dagens byggnationer anses sakna, är bland annat detaljer, rik färgsättning och 
småskalighet. Allt detta har på olika sätt kommit med i Sankt Eriksområdet. Detaljer 
återfinns exempelvis i form av Lister, olika materialval och färgsättning på olika delar av 
husens fasadliv. En stor del av områdets byggnader har fått varma klara färger och 
småskalighet har åstadkommits genom att olika arkitekter utformat varsin del av området. 
Arkitekturupproret hävdar att människor i allmänhet föredrar klassisk arkitektur och 
förordar därför nybyggen med inspiration från äldre stilar. Är det så att en vacker stadsmiljö 
åstadkoms genom tillämpning av äldre ideal och stilar kan det hävdas att projektgruppen 
bakom Sankt Eriksområdet är på rätt väg och att detta är ett bra exempel på hur just ”vackra 
stadsmiljöer” kan skapas även om det inte var den uttalade ambitionen i detta projekt.  

Ett av argumenten som togs upp i litteraturstudien var att det nya ska anpassa sig efter det 
befintliga. Detta har också varit en del av Sankt Eriksområdets gestaltningsarbete då 
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området byggts med avsikten att få det att smälta in med resten Kungsholmen. Det 
nämndes också i litteraturstudien att vissa av förespråkarna av äldre ideal hävdar att folk 
föredrar klassisk arkitektur. En fråga som dock kan uppstå blir hur stor vikt som läggs på att 
en byggnad uppförs exakt som inspirationskällan eller bara efter samma principer. Den 
övergripande målsättningen för Sankt Eriksområdet var ett lyckat arkitektoniskt 
helhetsresultat och området byggdes inspirerat av klassisk arkitektur. Det var ingen kopia 
som byggdes men däremot efter samma principer, det vill säga traditionella principer. Hur 
pass bra exempel Sankt Eriksområdet är på att bygga med traditionella förebilder beror på 
om folk lägger stor vikt på att se en stil för ett specifikt årtionde eller om det räcker att 
byggnaderna förmedlar samma känsla. Då alla trots allt inte är arkitekturhistoriker går det 
att anta att de flesta förmodligen inte vet vilket årtionde ett hus byggdes och då blir känslan 
som huset förmedlar desto viktigare. Så länge ett nybyggt hus inspirerat av klassiska ideal 
upplevs på samma sätt som ett hus från förra sekelskiftet upplevs kan det anses räcka.    

Den gamla stenstaden är i ofta, åtminstone i Stockholms fall, en blandning av hus som alla är 
designade olika, även om de är byggda efter ungefär samma principer, sett ur det 
perspektivet är det rätt av Wolodarski och de andra arkitekterna bakom sankt Eriksområdet 
att dels göra en egen tolkning av denna tradition samt att de låter de olika husen inom 
området få sin särskilda design. 

Sankt Eriksområdet är ingen kopia av stenstaden det är en fortsättning av den svenska 
stadsbyggnadstraditionen. Tänket är detsamma, se bakåt och plocka ut det ur traditionen 
som kan vara användbart för just detta projekt samtidigt som detta görs med hänsyn till 
samtidens nya förutsättningar vilket ger ett unikt resultat som samtidigt bildar en naturlig 
helhet med resten av den byggda miljön. 

Nästa steg 
Skönhet kanske är subjektivt men ska man tro på de undersökningar som till exempel 
arkitekturupproret hänvisar till verkar det som en övervägande majoritet trots allt önskar 
samma sak nämligen nyproduktion inspirerat av äldre ideal. Sett ur ett demokratiskt 
perspektiv hade det i så fall blivit mindre intressant om något är subjektivt eller speglar sin 
samtid och den logiska slutsatsen utifrån detta borde vara att tillämpa dessa ideal om 
samhället menar alvar med ambitionen om medborgardeltagande. 

Kan ett visst sätt att bygga få människor att trivas bättre skapar detta social hållbarhet. 
Hållbarhet borde rimligen ses som viktigare än ett hus förmåga att exempelvis spegla sin 
samtid. Vad som fungerar i praktiken är det viktigaste. Kan gestaltning som enbart bidrar till 
att göra ett hus vackert resultera i ökat välbefinnande hos människor borde kanske även 
detta anses vara en funktion. Det kan hävdas att mer empiri behövs för att slå fast att folk 
önskar samma sak som exempelvis arkitekturupproret men å andra sidan går det att se på 
miljonprogramskritiken. Visar inte det att skönhet behöver integreras i planeringen? Hur 
åstadkoms det i så fall? Har nämnt undersökningar som pekar på äldre ideal. Mer underlag 
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kan nog behövas men allt detta ger ändå en fingervisning att det finns något vi kan lära oss 
av traditionella ideal.    

Bland exemplen på argument för och emot äldre ideal som beskrevs tidigare i rapporten 
fanns argument som på olika sätt berörde den ekonomiska hållbarheten. Förespråkare av 
äldre ideal menade att hus byggda utifrån dessa har bättre hållbarhet och livslängd. Att 
Sankt Eriksområdet byggdes med äldre ideal innebar ett urval av material som skulle vara av 
god kvalité, det vill säga slitstarka och hållbara med mer, vilket talar för detta. Å andra sidan 
var ett av argumenten mot tillämpning av äldre ideal att det är för dyrt att bygga efter dessa. 
Detta är dock inte fallet med Sankt Eriksområdet. Enligt (Wolodarski 2019) byggdes området 
med kravet att det skulle göras med god ekonomi. Detta tillsammans med det faktum att 
husen byggdes med material som skulle vara slitstarka med mer går det att hävda att 
tillämpning av traditionella ideal kan vara en enkel lösning på att göra den byggda miljön 
mer hållbar sett ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Förutsatt att undersökningarna om folks preferenser stämmer och att en generell slutsats 
kan göras om traditionella ideals hållbarhet utifrån Sankt Eriksområdet kan det sett utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv, både vad gäller social – och ekonomisk hållbarhet, vara logiskt att 
bygga med inspiration från äldre ideal. Passerat eller inte passerat.  

För att dra en sådan slutsats behövs dock mer undersökningar göras för att styrka 
påståendena om gemene mans preferenser och traditionella ideals hållbarhet vilket tyvärr 
inte ryms i denna rapport. Slutsatsen som kan dras är att tendenserna är tillräckligt straka för 
att anses värda att undersöka vidare. Då det på flera sätt handlar om hållbarhet och 
demokrati borde det vara i politikernas intresse att undersöka detta. Skulle en studie 
genomföras som kan styrka dessa påståenden går det att hävda att tillämpning av 
komponenter som endast fyller en estetisk funktion samt att göra detta med traditionella 
ideal i verktygslådan är rätt väg att gå både ur ett demokratiskt perspektiv samt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
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