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Abstract 

This essay is written as a thesis project for my bachelors’ degree in the field of urban planning 

at Royal Institute of Technology. It discusses a small area called Boo situated in Nacka 

outside of Stockholm. This area is currently subjected to investigation by the local 

municipality due to the fact that it consists of a large part of small summerhouses, which are 

not plugged in to the communal water supply. This threatens the quality of the ground water. 

While questions about the future of this area have arisen, planners and politicians take much 

precaution because of the delicate cultural heritage that has been proclaimed there. Due to 

these circumstances this thesis is of importance to survey what kind of values is present and to 

what extent these values could go lost if not handled properly. To tackle this subject, several 

theories on cultural heritage are discussed which includes both older and more modern views. 

The method for which the study is performed is mainly from a method called DIVE. DIVE is 

developed by Riksantikvarieämbetet with purpose of applying to progressing areas with 

cultural heritage.   

The essay presents the current view of the area and the values which to this date has been 

decided, but then attempts to develop a more detailed picture of the area. It finally discusses 

vulnerability and possibilities of the area. Is it possible these values could go lost or rather; is 

it possible they might be enhanced in some way?  

Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven inom ramen för ett kandidatarbete inom stadsplanering på Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH). Den behandlar ett villaområde i sydöstra Boo i Nacka kommun 

som för närvarande står inför planer om förändring. På grund av den okontrollerade 

exploateringen riskerar grundvattnets kvalitet att försämras. Området i fråga har pekats ut som 

bevarandevärt ur kulturmiljösynpunkt. I dagsläget går Nacka kommun fram med försiktighet i 

området på grund av den känsliga kulturmiljön, därför är denna studie av vikt för att kunna 

konkretisera de värden som finns och hur det bör förvaltas.  

Studien inleds med bakgrundinformation om varför området står inför förändring samt vad 

denna uppsats syfte och frågeställning är. Studiens främsta utgångspunkt i fråga om 

genomförande är DIVE-metoden som är framtagen av Riksantikvarieämbetet. Även teorier 

om kulturmiljöns värde och potential diskuteras utifrån äldre samt mer moderna synsätt. 

Uppsatsen sammanställer teorier om olika typer av värden som kan återfinnas kulturmiljöer 

samt tillskriver dem i det specifika området. Slutligen framställs förslag som diskuterar hur 

man kan hantera miljön med tanke på dess värden, utvecklingsmöjligheter och sårbarhet. 
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Inledning  

Syfte 

Det övergripande syftet är att göra en fördjupad kulturmiljöanalys av kuststräckan i sydöstra 

Boo i Nacka. Uppsatsen syftar även till att sammanställa relevanta teorier kring planering och 

utveckling i förhållande till bevarandevärda miljöer samt diskutera vilka problem som uppstår 

i dessa sammanhang. Uppsatsen ska även ge en historisk bakgrund till området. Genom 

tidigare forskning kan kunskap om området kring sydöstra Boo byggas upp för att sedan 

användas som grund till fortsatt utveckling. Syftet är även att vidareutveckla ett mer detaljerat 

planeringsunderlag utifrån det som ges i Nacka kommuns kulturmiljöprogram. Uppsatsen 

syftar till att diskutera olika handhavanden av kulturmiljön och vilka konsekvenser som följer 

därav. 

 

Frågeställningar 

Vilken syn har vi idag på dessa miljöer och varför anses vissa miljöer vara mer 

bevarandevärda än andra? Som planerare ställs man inför svåra problemställningar av 

skiftande natur. Det cirkulerar många teorier som hävdar kulturmiljöns värde på flera olika 

sätt. Det kan exempelvis handla om rent ekonomiska aspekter men kulturmiljön kan även ses 

som en identitetsskapande faktor för att nämna några. När man som planerare skall angripa ett 

område med historiska miljöer kan de uppstå motsägelsefulla perspektiv på hur utveckling bör 

ske. Platser med kulturarv är ofta grund för starka åsikter där det mestadels är bevarande som 

står i centrum. Är det genom skydd och förhinder för utveckling som vi bäst utnyttjar våra 

kulturarv eller är förnyelse en oundviklig process? Hur skall dessa åsikter sammanvägas med 

andra när staden konstant växer och krav ställs på vidare exploatering och ekonomisk 

utveckling. Frågor som uppsatsen söker svar på är: 

 Vilka typer av värden finns i området? 

 Hur skulle dessa värden eventuellt kunna förvanskas och hur pass känsliga är dom? 

 Förvaltas dessa värden bäst med bevarande eller med utveckling? 

 Vilken roll har planeraren i detta? 

Bakgrund  

Nacka kommun har godkänt en startpromemoria för detaljplaneprogram i sydöstra Boo. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förnyelseplanering i området. Planenheten i Nacka 

kommun har tillsammans med en praktikant gjort en studie av fastigheterna i området som ska 

ligga till grund för vidare arbete. Områdets lokalisering ges av figur 1. 



  

 

5 

 

 

Figur 1 - karta över Stockholm och Nacka kommun. Området inhägnas med röd linje. Källa: www.hitta.se 

I fastighetsinventeringen beskrivs områdets karaktär översiktligt. Enligt den är sydöstra Boo 

ursprungligen ett fritidshusområde men har på senare tid mer och mer förvandlats till område 

med flertal permanentbostäder. Vidare exploatering av området kan därför enligt kommunen 

riskera att fördärva grundvattnets kvalitet. Mellan åren 1987 - 2006 upphävde kommunen alla 

byggplaner och införde områdesbestämmelser för att hindra vidare exploatering innan nya 

detaljplaner gjorts och områdets vatten och avlopp har byggts ut. Idag styrs utvecklingen av 

områdesbestämmelse OB17 som gör gällande att: 

 Fritidshus får vara 75 m
2 

i ett plan 

 Fritidshus får vara 60 m
2 

med loft 

 Källarvåning är ej tillåtet 

 Uthus får uppföras till högst 30 m
2
 och ej placeras närmare huvudbyggnad än 4,5 m 

 

Området vid kusten betraktas som kulturhistoriskt värdefullt. Den befintliga bebyggelsen 

består av äldre sommarhus samt en del nyare sommarstugor och permanentbostäder. 

Definitionen kommer från Nackas kulturmiljöprogram (1987). 

Området som skall behandlas kallas för område Q. I figur 2 nedan visa en karta där området 

avgränsas. 
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Figur 2. Karta över sydöstra Boo med indelning av delområden. Källa: inventering av bebyggelseområden i 

sydöstra Boo, s. 4 (Hansson et al, 2009)  

Metod   

Då det är mycket information som ska sammanställas och många olika teorier som ibland kan 

tyckas motbevisa varandra kan det vara svårt att strukturera upp ett arbete av den här sorten. 

För att hitta en lämplig struktur för hur studien kan genomföras på ett effektivt sätt, har den av 

riksantikvarieämbetet utformade DIVE-metoden använts. Metoden delar upp arbetet i fyra 

steg och fungerar som ett hjälpmedel för hur en problemställning som denna kan attackeras. 

De fyra stegen består av ett beskrivande, ett tolkande, ett värderande och ett aktiverande steg. 

För att kunna applicera metoden har det dock behövts kunskap. Kunskapen kommer från bl.a. 

avhandlingen Från bevarande till skapande av värde (Olsson 2003), Den förnyade villastaden 

(Carlsson, 1998) samt olika böcker som beskriver bebyggelseutvecklingen i Nacka kommun. 

På så vis byggs kunskap upp om olika teorier kring begreppet kulturmiljö. Detta är relevant 
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för att kunna avgränsa vilka egenskaper som kan anses vara värdefulla i den aktuella 

fallstudien. Uppsatsen presenterar även synsätt från kommunen som bygger på Nacka 

kommuns kulturmiljöprogram från 1987. För att kunna genomföra den avgränsningen krävs 

en analys av områdets historia. Böcker som Booboken (Josephson et al, 2008), Nacka 

kommun: kulturhistoriska miljöer (Hammarlund-Larsson, 1987), Boo vid vattnet: 

sammandrag av byggnadshistorisk inventering (Resare, 1970) ger en bakgrundsbild av 

bebyggelseutvecklingen. För att få en bra uppfattning om områdets karaktär och egenskaper 

har jag själv besökt området för att observera och fotografera husen, infrastrukturen samt 

landskapet. 

Teori  

Teoriavsnittet är uppbyggt av en rad olika litteraturstudier för att för att bygga upp kunskap 

om miljöer med kulturhistoriska värden. Till en början klargörs hur man kan tolka begreppet 

kulturmiljö och med vilka perspektiv man kan se på den. Sedan fördjupas tankegången om 

kulturmiljön till frågor om värderingar. Utifrån värderingsfrågan följer teorier om hur 

kulturmiljöns värde kan användas som en resurs i samhället. För att kunna göra en bra 

tolkning av området i sydöstra Boo har även historia om villastäder som koncept studerats och 

hur de oftast har utvecklats genom åren i Stockholms omnejd. Metoden genom vilken den 

empiriska delen är genomförd beskrivs sammanfattande i avsnittet om DIVE. 

Kulturmiljöbegreppet  

Innan några analyser kan göras är det viktigt att fastställa vilken utgångspunkt man har för de 

analyser man gör. Uppsatsen försöker inte fastställa en allmän definition av begreppet 

kulturmiljö utan ger bara exempel på olika teorier för att förklara för läsaren vad analysen 

sedan grundar sig på. 

Nedan beskrivs olika förhållningssätt som diskuteras i avhandlingen Från bevarande till 

skapande av värde (Olsson 2003). Det är svårt att ge en definitiv tolkning av begreppet. Man 

kan på sätt och vis se alla byggnader och miljöer som är skapade av människan som 

kulturmiljöer. Begreppet kultur kan ses som en rad olika aktiviteter, traditioner och handfasta 

produkter skapade av människan. Det handlar alltså inte bara om materiella ting, utan det kan 

lika väl vara immateriella. Till de materiella kan nämnas hus, monument, arkeologiska platser 

och fynd, trädgårdar mm. Immateriella ting skulle kunna vara språk, traditioner, litteratur, 

dans mm. Med andra ord ryms nästan allt i våra samhällen i detta begrepp. Det intressanta 

ligger således i värderingen sinsemellan de olika. Är vissa miljöer mer värda än andra och 

varför är de det? Framför allt kanske det mest intressanta ligger i att tolka hur människor 

uppfattar begreppet kulturmiljö och vilken innebörd människor tillskriver det. Det ligger 

också centralt i kulturmiljöbegreppet att ställa sig frågan om vem det är som ska bestämma 

om kulturmiljön. Denna fråga föranleder frågan om varför man ska skydda vissa miljöer och 

för vem man egentligen skyddar dem. Vilka värderingar är det som föranleder att vissa 

miljöer anses vara viktigare än andra. Finns det något universellt kulturvärde eller bestäms det 

av de lokala förutsättningarna i form av politiska, kulturella eller religiösa åsikter? Synen på 

kulturmiljöer har ändrats med åren. Den har gått från att vara objektorienterad till att i större 

utsträckning fokusera på helhetsmiljöer. Det handlade förr i tiden mer om monument och 
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utvalda exklusiva byggnader som skulle bevaras. Idag har synsättet mer riktats mot samlade 

bebyggelsemiljöer där det också råder en väsentlig skillnad i att husen inte nödvändigtvis 

behöver vara exklusiva eller monumentala för att betraktas som värdefulla. 

 

Kulturmiljön som produkt 

Ett synsätt är att kulturarv är något som produceras snarare än något som existerar i bestämd 

mening. Med denna utgångspunkt finns det inga självklara kriterier för vad som kan betraktas 

som en värdefull kulturmiljö utan det är snarare styrt av en efterfrågan från vissa människor. 

Det går med andra ord inte fastställa en lista över vad som är och inte är en kulturmiljö utan 

det är något som kan ändras hela tiden. Med god marknadsföring kan dessa typer av 

värderingar ändras och vissa miljöer kan utnyttjas till att bli värdefulla kulturmiljöer.  

Tunbridge & Ashworth visar en modell över hur kulturarv produceras fram för en marknad. 

Utgångspunkten är att det finns en efterfrågan efter kulturarvsprodukter. Detta kan tillgodoses 

i någon viss utsträckning beroende på resurser. Resurserna i detta fall är historiska byggnader, 

historiska platser eller landskap. Efter urvalet av historiska resurser är gjort tilläggs andra 

resurser i form av berättelser, myter, människor och olika händelser. Från dessa görs ett urval 

och produkten paketeras till färdig produkt (Tunbridge & Ashworth, 1996).   

 

Dagens kulturhistoriska analys av området 

En viktig punkt är att titta på vilken syn på området som idag råder. Nacka kommuns 

kulturmiljöprogram (Hammarlund-Larsson, 1987) gör gällande att i princip hela område Q är 

en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Precis söder om gränsen för förnyelseområdet ligger 

Boo gård som är definierat som en kulturhistoriskt värdefull närmiljö. Avgränsningen har 

skett genom att de har identifierats att ha ”en värdefull kulturhistorisk struktur i behåll”. 

I Nacka kommuns kulturmiljöprogram (Hammarlund, 1987) beskrivs kort metodiken för hur 

studien är genomförd samt vilka kriterier den bygger på. Den bygger på att skapa en så kallad 

historisk översikt och underlagsmaterial. Genom insamlat material avgränsar dem de 

kulturhistoriskt värdefulla områdena. Den bygger i mångt och mycket på "vad som finns 

bevarat av äldre strukturer och företeelser”. Lennart Rosander och Anna Ulfstrand 

kommenterar de metoder och begrepp som bland annat använts i Nacka kommuns 

kulturmiljöprogram i sin rapport: Urval och gestaltning av lokal historia - Utvärdering av nio 

kommunala kulturmiljöprogram (Rosander & Ulfstrand, 2003).  Den kritiserar programmets 

metodavsnitt med förklaringen att det inte finns någon utförlig beskrivning av vad den 

kulturhistoriska analysen innebär samt att den inte heller försökt definiera vad begreppet 

egentligen betyder. Det framförs även kritik mot formuleringen att kulturhistoriskt värdefulla 

områden tas fram med kännedom av äldre strukturer och företeelser samt kännedom om 

kommunens bebyggelseutveckling. Problemet är kanske inte formuleringen i sig utan snarare 

att man inte får det exemplifierat vad det kan betyda i ett sammanhang. Det framgår inte 

heller om det skulle kunna innefatta något annat än äldre strukturer och företeelser.  
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Kulturarvets värde 

När man ska ge sig på en värdering av en kulturmiljö är det lätt att avvika från ett 

vetenskapligt förhållningssätt som är önskvärt i en sådan här uppsats. Därför sammanfattas i 

detta avsnitt teorier om detta som får anses vara tämligen koncisa. I Olsson (2003) diskuteras 

detta och vilka olika typer av värden som finns.  

Han menar att det alltid existerar ett värde i all typ av bebyggelse. Alla hus sitter på ett 

marknadsvärde och de kan även rymma andra typer av värden. För att kunna bedöma 

storleken av dessa värden kan det vara av vikt att definiera vad det är för slags värden vi 

bevarar. En miljö kan ha ett instrumentellt värde, vilket antyder att den är en slags resurs för 

något annat som anses vara värdefullt. Det kan t.ex. vara att kulturmiljön är en resurs som kan 

utnyttjas för promenader eller dylikt. Den kan ha ett egenvärde, vilket betyder att miljön i sig 

själv är värdefull utan att man egentligen använder den till något. Båda dessa värden är 

tillskrivna av människan och de utgår ifrån våra värderingar. Man kan också tänka sig ett 

värde som är helt oberoende av människan. Det kan handla om vikten av att bevara natur 

oavsett om människan kommer finnas kvar eller inte. Detta kallas intrinsikalt värde. 

Vidare diskuteras olika värden som en användare kan ha av bebyggd miljö. Det kan handla 

om bruksvärden respektive bytesvärden eller antikvariska värden. Bland bruksvärdena finns 

en uppdelning i estetiska, praktiska och symboliska värden. Det praktiska handlar om den rent 

praktiska användningen av den fysiska miljön. Det estetiska och symboliska är av uppvisande 

karaktär där det estetiska är rent visuellt och det symboliska kan berätta en historia. Det 

sistnämnda är ett av de främsta skälen till bevarande. Synen på byggnader som historiska 

dokument som kan berätta om livet från svunna tider.  

För att en kulturmiljö skall värderas högt vill man gärna kunna se en tydlig och 

sammanhängande bild av området. Ju tydligare ett hus eller en miljö kan berätta en historia 

eller påvisa en tidsanda, desto högre värde. Vilken skala, vilket sammanhang och av vilken 

natur ett kulturarv har, sätter det i en viss plats i hierarkin. Hur pass välbevarat är exemplaret? 

Är det unikt? Frågor om patina, omgivning och historia som utspelats på platsen spelar in i 

omdömet om dess värde.  

Det som kan vara av större intresse än att försöka klargöra på ett objektivt sätt (om det nu är 

möjligt att vara helt objektiv) ett värde av kulturmiljön, är kanske hur stort detta värde är för 

olika typer av aktörer. Förståelse för olika aktörers värderingar är ett mycket praktiskt verktyg 

i planeringsprocessen när det handlar om hur den befintliga miljön skall beaktas. 

En företagsekonomisk värdering av en kulturmiljö kan te sig annorlunda. Den är i mångt och 

mycket direkt knuten till marknadsvärde på en fastighetsmarknad. I det fallet kan värdet av 

bevarande vara direkt mätbart i pengar. Värdet sjunker vanligtvis när en fastighet inte sköts 

om och vice versa. Det har också visats undersökningar på att marknadsvärden tenderar att 

vara högre i miljöer med kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

Kulturmiljön som resurs 

I följande stycke redogörs för artikeln Kulturmiljön som resurs i en hållbar stadskultur 

(Johansson, 1996), där det framhävs nödvändigheten av kulturmiljön för en stads livskraft. 
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Han påpekar att aspekter som mångfald, särart, identitet och stabilitet är viktiga faktorer i en 

hållbar stad. Kulturmiljön anses enligt honom bidra till en starkare identifikation med en plats 

vilket i sin tur leder till att vi blir mer angelägna att delta i planeringsprocessen. Det anses 

även vara viktigt att i en hållbar stad undvika storskaliga monokulturer. Det är alltså enligt 

författaren önskvärt att skapa mångfald i bebyggelsen och gå fram med försiktighet i 

planeringen när man hanterar miljöer med äldre bebyggelse. Skälet är att man vill olika typer 

av bebyggelse som kan rymma olika typer av verksamheter samt boende från olika 

samhällsklasser.   

Småhusbebyggelsens estetik 

Hur man kan se på strukturen och estetiken i den äldre villa samt småhusbebyggelsen och 

vilket förhållningssätt kan man ha till tolkning av värden i den bebyggelse som återfinns i 

Boo? Per Carlssons bok Den förnyade villastaden (1998) diskuterar utvecklingen av 

villaområden kring Stockholm och genom en generalisering av dess estetiska uppbyggnad kan 

paralleller dras till sydöstra Boo. 

Äldre villastäder byggdes ofta med varierande former av fristående enfamiljshus. I områden 

som senare har förnyats har det ofta skett genom en förtätning med ytterligare enfamiljshus. 

Denna förnyade villastad karaktäriseras ofta av en mycket diversifierad bebyggelse i form av 

färger och fasadmaterial men också täthet, dock är funktionen ofta väldigt homogen. Det är 

ofta relativt enkelt att utskilja äldre bebyggelse från den nyare. Förr i tiden gjorde man gärna 

skillnad på borgerliga och enklare bostäder. Begreppet villa kom att beteckna de borgerliga 

bostäderna medan egna hem eller småhus användes mer för det sociala bostadsbyggandet. 

Begreppet småhus kom senare att användas till nästan alla typer av fristående enfamiljshus. 

För att skapa sig en förståelse av de kvaliteter som finns i bebyggelsen krävs en analys av de 

praktiska och estetiska avsikter som ligger till grund för den valda utformningen. 

Småhusbebyggelsen har främst två bakomliggande faktorer till dess estetiska utformning. Det 

första är själva faktumet att det är en fristående byggnad vilket kan ses som en manifestation 

för det individuella hemmet. Den andra faktorn som i större utsträckning kan förknippas med 

den enklare bostaden framgår tydligast i den så kallade trädgårdsstaden samt i nyare 

grupphusområden. I det här fallet gestaltas inte huset först och främst som en individ, utan är 

snarare en komponent i något större. Denna stadstyp är mer ett uttryck för att man är en del av 

ett samhälle.  

Ur en praktisk synvinkel grundar sig dessa villasamhällen på utvecklingen i stadsmiljön och 

industrialiseringen i slutet av 1800-talet. De uppkom som en reaktion på miljöproblemen i 

storstäderna (Carlsson, 1998). 

DIVE 

I nedanstående avsnitt redogörs kortfattat för metoden DIVE (Riksantikvarieämbetet, 2009) 

som ligger till grund för hur den empiriska studien är genomförd. Hela avsnittet är en 

sammanfattande beskrivning av Kulturmiljöanalys, en vägledning för användning av DIVE 

(Riksantikvarieämbetet, 2009) 
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Riksantikvarieämbetet har arbetat fram en metod som kallas DIVE. Det står för Describe, 

Interpret, Valuate, Enable vilket översatt till svenska betyder Beskriva, Tolka, Värdera, 

Aktivera. Analysmetoden kan användas som kunskapsunderlag vid förändringsprocesser i 

stadsplanering. Den är först och främst till för att användas i kulturhistoriskt intressanta 

miljöer. Analysmetoden används genom att i fyra steg bearbeta information. Från att tolka 

abstrakta värden om ett områdes historia till praktisk kunskap om hur miljön kan användas 

och utvecklas till en gemensam hållbar resurs.  

Anledningen till att DIVE är intressant för den här studien är att den har en struktur som är 

flexibel och metodiskt öppen. Syftet med metoden är att hantera svåra utmaningar kring 

stadsbyggnadsprojekt som innefattar kulturarv. Fokus ligger inte så mycket på hur saker bör 

göras utan snarare på vad som är viktigt att bevara. I den bemärkelsen är den inte specifik 

metod, det är snarare ett hjälpmedel för att sortera ut vad som är viktigt och på vilket sätt det 

är viktigt. Genom analysen framställs sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga 

aspekter som anses vara betydelsefulla för ett områdes utveckling. Det klargörs också vilka 

delar som är av mindre värde.  

Nedan visas en tabell där de fyra stegen i processen redovisas översiktligt.  

 

Figur 3: Tabell över DIVE-analysens struktur och ingående moment. Källa: http://www.raa.se  

Steg 1 – beskrivning 

I det första steget handlar det om att beskriva platsen utifrån dess historia. Information hämtas 

från gamla kartor skrifter med mera. Det är av intresse att se på platsen och avgöra hur väl 

man kan se spår från tidigare generationers liv. Det handlar också om att se hur området har 

utvecklats med tiden. Att försöka så gott det går fastställa vilka naturliga, samhälleliga, 

ekonomiska och tekniska faktorer som har format och präglat området. Det kan vara olika 

typer av visuella karaktärsdrag som bebyggelse och kommunikationsmönster eller 

byggnadsfasader. Det är även en central del att bestämma den historiska kontexten i form av 

sammanhanget mellan tid och rum i anknytning till landskapet och miljön. Kan man se spår 

från verksamheter eller näringar eller något annat i landskapet?  När man har sammanställt 

den historiska databanken skall informationen systematiseras så att det enkelt kan överskådas. 
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Lämpligtvis lägg det upp i en ”tid, rum matris” som visar informationen i kronologisk 

ordning. På detta vis ser man även var det saknas information. Med den informationen kan 

man sedan framställa områdets ”karaktär”.  Materialet kan redovisas med illustrationer, kartor 

och text. 

Steg 2 – tolkning 

I detta steg tar man avstamp i kunskapen från steg 1 och fördjupar sig i informationen. Här 

tolkas och analyseras områdets ”historiska läsbarhet”, det vill säga att framställa vilka 

kännetecknande drag som anses vara viktiga och värdefulla. Dessa bestäms genom att de 

tydligt visar på områdets historia och utveckling. Här ska även beskrivas områdets autenticitet 

samt integritet. Med autenticitet menas att beskriva hur väl området överensstämmer med hur 

det såg ut i begynnelsen. Autenticiteten kan vara både vara kopplad till den rent fysiska 

miljön, men också lika väl handla om sociala strukturer eller andra immateriella företeelser. 

Integriteten kan på områdesnivå sägas beskriva hur pass orört kulturarvet är. I begreppet 

innefattas strukturer, funktioner samt det visuella. Den strukturella integriteten handlar om 

stadsplanen där fokus ligger på hur lik den nutida användningen är dagens samt hur mycket 

området har förändrats. Den funktionella integriteten beskriver t.ex. användningen i 

byggnaderna och den visuella integriteten behandlar frågan om hur väl bevarad stadsbilden är. 

Utefter den tolkning som gjorts av området bestäms dess historiska betydelse. Även här kan 

den förslagsvis förmedlas med kartor och illustrationer utöver den beskrivande texten.  

Steg 3 – värdering 

Det är först i det här steget man ägnar sig åt att tillskriva området dess värden. Analysen i 

detta steg grundar sig på beskrivningen och områdets historiska karaktär samt betydelse där 

autenticiteten och integriteten ligger som bas. Här ska en genomgående beskrivning komma 

av områdets kulturella, arkitektoniska och historiska värden. Vidare skall även undersökas om 

det finns någon utvecklingspotential. Utvecklingspotential ska diskuteras så fritt som möjligt. 

Olika alternativ ska tas upp, även okonventionella. Det ska diskuteras om man eventuellt kan 

framhäva och belysa styrkorna på ett bättre sätt än idag? Dessa möjligheter bör beskrivas även 

om det kan råda vissa begränsningar. Huruvida dessa alternativ sedan går att genomföra beror 

på hur pass robust kulturarvet är, det vill säga hur dessa värden eventuellt skulle kunna gå 

förlorade. Vilka tålighetsgränser finns? Utifrån materialet som är framarbetat i detta steg 

bestäms kulturarvets förändringskapacitet som ligger till grund för vilka möjligheter man har 

att utveckla området. 

Steg 4 – aktivering 

Med aktivering menas att man med grund från tidigare steg ska aktivera de kulturhistoriska 

resurserna som anses vara värdefulla, betydelsefulla, karaktäristiska. Rekommendationer tas 

fram för hur området lämpligtvis kan utvecklas. Det kan handla om både översiktliga och 

detaljerade rekommendationer. Principerna och strategierna som beskrivs här skall vara 

förankrade i studierna som gjort i tidigare steg och kan med fördel innefatta vilka styrmedel 

som är lämpligast för att nå uppsatta mål. Exempel på strategier för hur olika värden kan 

förvaltas citeras av DIVE (Riksantikvarieämbetet, 2009): 
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 Narrativt skydd, som betonar områdets historiska läsbarhet och 

berättarförmågae 

 Strukturellt skydd, som betonar att säkra och utveckla viktiga historiska 

strukturer 

 Anekdotiskt skydd, som betonar att bevara enstaka objekts förmedlingsvärde 

 Musealt skydd, som betonar att säkra ursprungliga historiska kvaliteter 

 Konsolidering och förstärkning av befintliga men ej i sig skyddsvärda 

kvaliteter i planeringen 

 Historisk rekonstruktion som ett led i en överordnad förvaltningsstrategi   

Efter att en bedömning av områdets värden har gjorts och när man har gjort en avvägning av 

vilka strategier som anses vara lämpliga i enlighet med dessa, skall det anges vilka styrmedel 

som är mest lämpliga för att nå uppsatta mål. Exempel på styrmedel för att säkerställa en god 

förvaltning citeras från DIVE (Riksantikvarieämbetet, 2009): nedan: 

 Information, kunskapsförmedling och samarbete med lokala aktörer 

 Juridiska styrmedel som till exempel miljöbalken, plan- och byggnadslagen 

och kulturminneslagen samt i Finland fornminneslagen. 

 Ekonomiska styrmedel där flera sektorer kan ha ansvar för förvaltningen 

 Bevarande- och förvaltningsplaner både på översiktlig och mer detaljerad 

nivå 

 Praktiska styrmedel som till exempel föreskrifter för vård, skötsel och 

underhåll.  

Empiri  

Steg 1 - beskrivning 

Området har idag 100 fastigheter där 33 är permanentklassade, 11 är helt oexploaterade. Dock 

visar det sig att på 52 av dessa är ägaren skriven på fastigheten. Många av fastigheterna 

karaktäriseras av stora vildvuxna tomter på över 2000 m
2
 . En betydande del av husen är 

gamla sommarvillor blandat med en del mindre både gamla och nybyggda sommarstugor 

(Hansson et al, 2009). 

Innan 1800-talet är området i princip obebyggt förutom Boo Gård som ligger söder i områdets 

södra gräns. Huvudbyggnaden samt kapellet vid Boo gård är byggnadsminnesförklarat och 

kan därför räknas bort ur förnyelseplaneringen men dess närvaro har dock betydelse för 

områdets karaktär (Resare, 1970).  



  

 

14 

 

 

Figur 4 - Boo gårds huvudbyggnad. Foto: Olof Minati (2010) 

Det är först vid 1800-talets mitt som förändringar börjar ske. Den största är att ångbåtstrafiken 

kommer igång vilket leder till att marken kring Boos stränder blir begärlig för innerstadsborna 

på ett helt annat sätt än tidigare. Der rör sig om borgarklassen som vill komma ut från 

storstaden och bygga sina egna sommarhus. Det här skiljer sig från tidigare traditioner om 

kurortsvistelser. Nu vill människor vara för sig själva. Villorna låg utspridda längs stranden 

och det fanns inga egentliga knutpunkter som restauranger eller dylikt. Under 1920-talet 

tillkommer ett antal villor i området (Resare, 1970). 

 

Figur 5  - Sommarhus från 1800-talets senare del. Källa: Inventering av bebyggelseområden i sydöstra Boo, 

2009 



  

 

15 

 

Nedan visas ett antal figurer där utvecklingen kan följas från mitten av 1800-talet till nutid. I 

de tre första bilderna visas hur sommarstugor uppkommer längs stränderna i Boo. 

Nästkommande fyra bilder visar sammanhängande villabebyggelse. Här ser man hur 

villasamhället uppkommer i trakten. Planområdet inhägnas av röd linje.   

 

Figur 6 - kartor över sommarstugor i Boo. Området inhägnas av röda linjer. De svarta prickarna representerar 

sommarhus. Den vänstra kartan gestaltar området 1860, den mellersta 1880 och den högra kring 1904. Källa: 

Nacka kommun, kulturhistoriska miljöer s.23-24 (1987) 



  

 

16 

 

 

Figur 7 - Kartorna visar hur villasamhället utbreder sig över 1900-talet. Bebyggelsen gestaltas i bildserien i 

turordning med start uppifrån vänster från 1910, 1930, 1950 samt 1974 nere till höger. Källa: Nacka kommun, 

kulturhistoriska miljöer s. 28-29 (1987) 

Utifrån dessa bilder kan man skaffa sig en uppfattning om områdets utveckling. Från 1850-

talet fram till 1950-talet var området i huvudsak ett sommarhusområde. Det var mellan 1930 

till 1950 som området på riktigt började exploateras med permanentbostäder fram till idag då 

det är lite av bådadera.  

 

Området har två större grönområden som båda går längs kusten. Det största av dem båda 

ligger i den södra delen och består av lövskog och vass. Det norra grönområdet är mer kuperat 

och består av blandad skog. Området har en del mindre stigar som leder ned till badplatser 

men i övrigt är det svåråtkomligt för allmänheten. Det är främst i den södra delen som de 

gamla större villorna är framträdande. Ju längre norrut man kommer så blir bebyggelsen tätare 

och många hus är nyare. Den norra delen är också mer vildvuxen med många träd på tomterna 
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medan den södra delen har fler öppna ytor. Nedan visa en översikt över grönområdenas 

struktur och karaktär. Området inhägnas av den svarta linjen. (Hansson et al, 2009)   

 

Figur 8 - karta över grönstruktur (Källa: inventering av bebyggelseområden i sydöstra Boo, s.6 (Hansson et al, 

2009)  

Steg 2 - tolkning 

I de södra delarna kan man tyda i landskapet hur kan ha sett ut kring 1800-1900-talet även om 

det har tillkommit en del nybyggnation. Det ska dock tilläggas att det inte är helt självklart. 

Även om de gamla villorna tydligt har en karaktär av lyxiga sommarhus så har de mindre 

stugorna som tillkommit gett området en mer luddig historisk läsbarhet. Vid första anblick så 

framgår det inte alltid vilken användning den nyare bebyggelsen har. Vissa hus är till 

exteriören sett i ett gränsland mellan permanentboende och sommarstugor. Till en början låg 

husen relativt glest utan någon större koppling till varandra. De fungerade som en tillflyktort 

för stadsbor som ville komma ut till naturen. De reste ofta ut hit med ångbåt och vägnätet var 

inte vidare utbyggt i området. Även om förtätningen samt vägnätets utbyggnad får betraktas 

som väldigt liten, så måste ändå konstateras att det har ändrat landskapsbilden något. I och 

med att Stockholm växer får Boo också en fast förbindelse 1915 när Skurubron färdigställs. 

Detta leder till att det byggs ytterligare och hela Boo förvandlas under de nästkommande 

decennierna till ett villasamhälle. 
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Det skall nämnas också att det kan finnas en hel del rester som har ett kulturhistoriskt värde 

som inte är synliga. Det kan finnas bl.a. finnas vrakrester nere vid viken efter slaget vid 

Stäket. Nedan visas en följd av bilder som visar på områdets utveckling.  

Integritet 

Bebyggelsen i området kan inte knytas till en och samma tidpunkt. Däremot har vissa olika 

mindre delar kvar en viss struktur i stadsplanen. Integriteten i den södra delen kan tyckas vara 

god. Områdets estetik kan enkelt återkopplas till Carlssons sammanfattning om villastadens 

karaktär där husen är av varierande arkitektur och ofta belägna lång in på de stora tomterna. 

Det finns en stor individualism kopplat till utformningen där man kan tolka de stora tomterna 

och relativt solitära husen som ett uttryck för att människor ville komma bort från trängseln 

och vara för sig själva. Den strukturella integriteten är dock minskad av de tillkomna 

småhusen och tillbyggnader.  

Den norra delen består av en betydlig tätare bebyggelse. Landskapsbilden är också mer sluten 

då de något mindre tomterna är mycket vildvuxna med en hel del stora träd. Strukturen kan 

här kopplas delvis till Carlssons resonemang om småhusbebyggelse. Tätare bebyggelse, 

mindre tomter och husen ligger inte alltid optimalt placerade i anpassning till miljön 

runtomkring. Stadsplanen, om det nu finns en sådan, har inte en tydlig idé som kan tolkas. 

Husen ser snarare ut att vara placerade lite godtyckligt av fastighetsägaren. Integriteten kan 

även här tyckas vara god då området har en tydlig karaktär av sommarstugeområde med 

lantlig känsla.  

Autenticitet 

På ett mer immateriellt plan har en del av områdets autenticitet gått förlorad. Om man ska se 

på området ur dess historiska användning som en tillflyktort för storstadsbor så kan man 

konstatera att den inte har den karaktären bevarad fullt ut.  

Analys 

Steg 3 - värdering 

Inledningsvis kan det nämnas något om hur Nacka kommun idag ser på området. I boken 

Nacka Kommun, kulturhistoriska miljöer (1987) beskrivs den historiska utvecklingen i 

kommunen samt i området. I bokens förord trycker författaren på att det är viktigt att se på 

den historiska utvecklingen för att kunna tyda de mönster som återges i kulturlandskapet. 

Studien är utformad på så vis att en analys har gjorts av historiskt material som t.ex. kartor, 

litteratur och de kulturminnesinventeringar som kommunen tidigare gjort. Ur detta material 

har sedan kulturhistoriskt intressanta områden pekats ut. De har gjort detta i två steg där det 

första steget kallas för helhetsmiljöer och det andra för närmiljöer. Helhetsmiljöerna har 

avgränsats för att de har en värdefull kulturhistorisk struktur. Närmiljöerna är en fördjupning 

av dessa helhetsmiljöer som utnämnts för att de i mer detaljerad skala kan återge någon 

kunskap om kommunens historia. Det finns även en förteckning över enstaka kulturminnen 

som inte ingår i en närmiljö eller en helhetsmiljö. Författaren menar att de har ett värde ändå 

samt att det fortfarande finns ett intresse i den närliggande miljön. Bebyggelsen som 
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analyserats i boken är näst intill uteslutande från senast 1940. Kartan som visa i Figur X 

nedan redogör för vilka miljöer som bedömts som kulturhistoriskt intressanta i sydöstra Boo. 

 

Figur 9 - Karta över sydöstra Boo. Område 22 som benämns som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö är 

inhägnat med svart streck. De prickade områdena benämns kulturhistoriskt intressanta närmiljöer. Källa: nacka 

kommun kulturhistoriska miljöer (1987) 

Det kan tilläggas att även om området har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull och det 

mycket tydligt redogörs för olika historiska händelser i området, så klargörs det inte riktigt på 
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vilket sätt området är värdefullt. Författaren konstaterar att det finns gamla hus som är vackra 

och att det har bott diverse betydelsefulla personer i området. I slutändan blir det ändå mer av 

en byggnadsinventering med godtyckligt utvalda hus som konstateras vara värdefulla. Det 

framställs inte vidare bra hur miljön idag har utvecklats eller om den på något sätt har 

förstörts. Ur denna aspekt lämnar boken mycket att önska ur ett planerarperspektiv. Området 

anses vara värdefullt, men innebär det att ingenting får ändras eller kan man utveckla området 

hur som helst så länge man inte river eller ändrar de specifika byggnader som nämnts i 

inventeringen? 

Vi undersöker fortsättningsvis med att försöka tillskriva de olika värdena som diskuteras i 

teoriavsnittet. Området kan tillskrivas bruksvärde ur flera olika aspekter. Först och främst 

besitter området ett stort värde i dess lokalisering intill vattnet. Det är ett mycket omväxlande 

och vackert landskap och många av husen har på grund av deras placering högt i terrängen en 

god utsikt. Landskapets estetiska värde är inte bara tillgängligt för boende, utan också för 

promenerande samt människor som passerar vattenleden förbi området. Vidare finns det ett 

bruksvärde i arkitekturen. Många hus i den södra delen av planområdet är från 1920-talet och 

i direkt anslutning söder om planområdet ligger byggnadsminnet Boo gård som härstammar 

från 1700-talet. Denna del av området har ett visst symboliskt värde där det visar hur området 

förvandlades till en villastad under 1900-talet. Bebyggelse har dock tillkommit i området sen 

1950-talet vilket har ändrat karaktären något. Även om det kan argumenteras för att den 

tillkomna villabebyggelsen har minskat det symboliska värdet i området så kan det samtidigt 

tyckas öka det estetiska och praktiska värdet. Ur ett estetiskt perspektiv är det ofta önskvärt 

att en miljö skall vara omväxlande för att uppfattas som vacker. I så fall torde det vara 

önskvärt med olika typer av bebyggelse från olika epoker. Det som kan tyckas vara problemet 

i det här fallet är att den nyare bebyggelsen är snarlik den äldre. Även om arkitekturen skiljer 

sig åt något så är storlek och användning liknande. Att användningen delvis har ändrats från 

sommarhus till åretruntboende är också något som tyder på att det symboliska värdet har 

minskat något.  

 

Steg 4 - aktivering 

För att behandla detta avsnitt på ett sätt som enligt dagens kommunikativa planeringsideal 

skulle vara lämpligt, behövs egentligen en djupare diskussion. Det skulle krävas kompetens 

från olika håll, inte minst en djupare förankring hos medborgarna. Man kan också föra 

diskussionen med utgångspunkt från Ashworth & Tunbridge resonemang där kulturarvet 

handlar om en efterfrågan eller ett behov hos befolkningen. Ur den synpunkten skulle det 

krävas närmare studier om vilka behov som idag kan tänkas vara aktuella. Det kan också 

vidare diskuteras huruvida aktiveringsstadiet enbart bör behandla frågan om kulturmiljö. Ur 

ett regionalt perspektiv kan det finnas många andra behov eller värden som behövs tas i 

beaktning. Hur stort värde har kulturmiljön i förhållande till värdet att uppnå ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet? Hur pass väl uppnår man dessa hållbarhetsfrågor i dagens 

fysiska miljö? Vi angriper detta steg med att måla upp två skilda scenarion. Scenarierna 

skiljer sig åt till stor del för att på så sätt enkelt kunna föra en diskussion om hur olika 

handlingssätt har olika effekter på miljön. Dessa två scenarier behöver inte nödvändigtvis ses 
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som de två mest lämpliga utan de är valda som två extremiteter som motsäger varandra i det 

mesta. Fler alternativ finns som kan bestå av förhållandesätt från de båda scenarierna vilket 

även kanske är mer genomförbart. 

Scenario 1 

Området har sina givna värden vilka tas upp i föregående avsnitt. Ur en kulturmiljöhistorisk 

aspekt är det mest rimligt att bevara områdets struktur och estetik genom att förhindra 

förtätning med bostadsbebyggelse. En förändring av områdets struktur skulle framför allt ha 

en negativ inverkan på de symboliska samt antikvariska värdena som finns i området. Dessa 

värden skulle till stor del bevaras genom bland annat ett strukturellt, anekdotiskt och musealt 

skydd. På det viset skyddar man den befintliga miljön mot eventuella effekter en vidare 

exploatering kan tänkas betyda. Detta uppnås troligtvis bäst genom juridiska styrmedel. 

Genom ny detaljplan och områdesbestämmelser som avser skydda den nuvarande 

användningen och utformningen i en så hög grad som möjligt. Vissa förbättringar kan även 

tänkas ske som inte nödvändigtvis skulle inkräkta på de givna värdena. Eventuellt kan olika 

aktiviteter planeras in på de öppna ytor som finns i den södra delen. Det kan handla om att 

förbättra områdets tillgänglighet med en bättre strandpromenad samt eventuellt en och annan 

badbrygga. Det skulle också kunna finnas utrymme för någon typ av verksamhet där. Det 

skulle kunna vara en verksamhet som hyr ut kajaker och båtar eller andra turistaktiga saker. 

Sådana åtgärder skulle kunna utveckla området utan att ingripa på dess strukturella integritet.   

Scenario 2 

Vilka konsekvenser skulle man då få om man angrep problemet med ett annat perspektiv på 

bevarande? Det här scenariot kan tyckas något kontroversiellt och svårt att genomföra men 

det kan vara intressant att se vilka alternativ som finns.  

Ett alternativ är att bygga flerbostadshus och utveckla infrastrukturen för att göra området mer 

tillgängligt. Det här skulle ha en helt annan typ av effekt på kulturmiljön. Det skulle inkräkta 

betydligt på den strukturella integriteten med stora tomter och en vildvuxen landskapsbild. 

Den skulle även förlora delar av sitt bruksvärde i form av estetiska värden, praktiska värden 

och symboliska värden. Den estetiska bilden av husen och landskapet bidrar till områdets 

värden på så vis att det lämpar sig väl för rekreationsaktiviteter som promenader och 

joggingturer. En högre exploateringsgrad kan tänkas ändra karaktären på området till den grad 

att dessa aktiviteter inte länge är åtråvärda i samma utsträckning. Även de boende i området 

kan antas uppskatta deras hus och tomter i den kostym de idag har. Utifrån dessa resonemang 

kan det tänkas självklart att bevara området som det är. 

Det bör dock påpekas att även om en förändring av området möjligtvis kan innebära att vissa 

värden går förlorade, kan det också finnas mycket att vinna. De positiva effekter man kan 

tänkas få av en hög exploatering och en strukturell omvandling är många. Med en tätare stad 

skulle man enklare uppnå krav på hållbar utveckling. Området har en del negativa aspekter 

som till exempel att de få offentliga platser som finns känns relativt svårtillgängliga. Inte 

minst kan man även nämna att en villastad på en plats som denna blir väldigt segregerad. Om 

man eftersträvar en stad som är blandad och kännetecknas av mångfald (vilket Nacka 

kommun gör) så bidrar inte ett sådant här område i den utformningen den har idag med 
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mycket. En relativt stor del av Boo består bara av villor och småhus. Det kan med andra ord 

argumenteras för att området inte riktigt möter kraven på social hållbarhet. Utöver detta kan 

hållbarhetsdiskussionen föras vidare till den ekologiska aspekten där området också har sina 

brister. Infrastrukturen är dålig och kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. Man kan näst intill dra 

slutsatsen att det är nödvändigt för en familj att äga en bil för att kunna leva ett drägligt liv. I 

en tid där vi eftersträvar minskat bilberoende är detta därför en negativ aspekt. Det kan också 

argumenteras för att den ekonomiska hållbarheten uppnås med förtätning. Man kan föra 

diskussionen ur den aspekten att kulturmiljön i det här fallet blir en resurs i den nybyggda 

stadsdelen. Det kan bli svårt att sälja mindre lägenheter som ettor och tvåor så pass långt från 

staden. Det är just här de gamla byggnader agerar som dragplåster då de bidrar till att ge 

området en identitet och mångfald som kan vara svår att uppnå i nybyggda områden. Det kan 

även på sätt och vis argumenteras för att de gamla byggnadernas karaktär skulle förhöjas om 

de kontrasterades av ny modern arkitektur.  

 

 

Slutsatser/avslutande diskussion 

I slutändan kan man tolka problemet på många olika sätt och det beror nog till mångt och 

mycket på vem man är och vad man har att utgå ifrån. Olika aktörer med olika agendor 

kommer alltid att ha skilda åsikter. Som planerare kan det vara viktigt att förstå med vilken 

bakgrund olika aktörer fattar sina beslut. Det som sedan återstår är avvägningen, vilken görs 

av politiker. Hur den avvägningen görs kommer givetvis att vara vinklat utifrån de 

maktförhållanden som råder. 

Om man ser det från ett perspektiv där bevarande av gamla strukturer och företeelser inte har 

högsta prioritet i samhället kan man hitta stora möjligheter till skapande av värde. Om man 

istället utgår från ett hållbarhetsperspektiv kan det vara ett problem med den låga 

exploateringsgrad som är i Boo. I dagens läge eftersöks en förtätning av staden då Stockholm 

växer snabbt. Förtätningen eftersöks eftersom den anses bidra till ett mer hållbart samhälle ur 

alla aspekter. Det finns många aspekter i den här stadstypen som med dagens kunskaper inte 

representerar våra nutida ideologier. Vad innebär då detta? Är det bara ett större skäl till 

bevarande just för att det visar på forna tiders ideal då det kan vara lärorikt att minnas dessa, 

eller bör man forma kulturarvet till att passa vår tid? Att omforma kulturarvet behöver inte 

nödvändigtvis betyda att man river eller förstör det. Det kan helt enkelt betyda att man 

framhäver det bästa men tar bort det negativa. Kanske är det vad stadsbyggande handlar om. 

Att hela tiden utveckla staden till något bättre och lära sig från sina misstag eller kanske är det 

ett hybristänk att bara utgå från vad man idag tror sig veta är sant och sedan osentimentalt 

glömma bort gårdagens ideal. Det vi dock har lärt oss med åren är att det kan vara bra att 

utöva försiktighetsprincipen i dessa sammanhang. Det som är sant idag kan visa sig vara 

falskt imorgon. 
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