
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Hansastaden på slätten  
 

En diskursanalys av några texters 
framställning av bostadsområdet Jakriborg 

Annika Carlstein 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och 
kulturanalys 

 
ISRN: LiU-ISV/SKA-PR--07/36--SE 

 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 
 



 

 

 

Hansastaden på slätten 
En diskursanalys av några texters framställning av 

bostadsområdet Jakriborg 
 

Annika Carlstein 
 
 
 
 

Handledare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 
 
 
 
 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 år 2007 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-PR—07/36--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhälls-   
och välfärdsstudier 

 



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
2007-05-24 
 

Språk 
Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
__X____C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-PR-07/36—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Mirjaliisa Lukkarinen 
Kvist 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/ 
 

 



Titel  
Hansastaden på slätten 
 
 
 
Sammanfattning 
Denna uppsats är en diskursanalys om hur några olika tidningar framställer bostadsområdet Jakriborg. Centralt 
för uppsatsen är att förstå vilka diskurser som ligger till grund för de ideal som skapat Jakriborg och även se till 
de reaktioner som Jakriborg är ett svar på.  
 
Det framkommer bland annat två ideal vilket allt annat relateras till i materialet. För det första: det gamla 
traditionella idealet. För det andra: 1960-70 tals projekt. Meningen åt Jakriborg skapas och artikuleras genom att 
jämföras och visa på motsats med 1960-70 tals projekt. Detta framkommer både ur bröderna Berggren, som är 
Jakriborgs skapares, positionering till 1960-70 tals projekt men också genom att skribenter lyfter fram nya 
värden såsom individualism och tillbakagången till gamla traditioner. 
 
Det finns en diskursiv kamp om huruvida Jakriborg ges mening genom sin arkitektur. På grund av att det 
anspelas på äldre epoker blir den centrala frågan om arkitekturen förvirrar eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Jakriborg, stadsplanering, traditionellt, kvartersstad, arkitektur och bostadsområde 
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Inledning 

Stadsplanering och stadsliv är aktuella frågor som har kommit att bli allt mer viktiga. Hur vill 
människor egentligen bo? Vill man bo nära vatten, i staden, nära jobbet? Bygger man efter 
människors önskemål? Hur är det mest ekonomiskt att bygga? Vad är mest ekologiskt? Hur 
förhindras segregation? Vill den moderna människan ha grannar?  
 
Utanför Lund, närmare bestämt i Hjärup ligger ett bostadsområde som heter Jakriborg. Med 
sina dryga 300 lägenheter har området växt sig stort sedan första hyresgästen flyttade in 1999. 
Ägarna och formgivarna Jan och Christer Berggren driver företaget Jakri AB och har skapat 
nybyggda korsvirkeshus med vindlande kullerstensgränder och spetsiga gavlar. Små butiker 
hittas nära hemmet och det finns plats för torg och mötesplatser. Färgglada fasader och 
detaljrikedom är ord som präglar beskrivningarna av Jakriborg. Området har från start varit 
mycket populärt då över 1000 personer står i bostadskö varje år. Kanske är det i Jakriborg 
människor vill bo om de får välja? 

Staden 
Många ideal har funnits om den goda boendemiljön och idealen har ofta i sin tur varit 
reaktioner mot föregående ideal. Några av dessa huvudströmningar med start i slutet av 1800- 
talet till idag kommer att presenteras i det som följer. Uteslutande handlar nedanstående om 
Europa och i synnerhet Sverige. 

Den urbana stadens framväxt 1900-tal  
I slutet av 1800-talet levde människor ännu inte i den funktionsseparering mellan arbete och 
hem som sedan kom att känneteckna staden i och med industrialismens framväxt, utan de 
levde i så kallade kvartersstäder. I kvartersstaden präglades fortfarande enhet och det var nära 
mellan aktiviteterna såsom service, butiker och grannar. Det var en blandad stadsmiljö med 
sina grundelement kvarter, gata, torg och park. Men i Sverige började man så småningom 
bekämpa kvartersstaden med dess gat- och gårdshus på grund av dess överbefolkning, 
tuberkulos och lort. 
 
Den växande urbaniseringen som sedan skedde under 1800-talets slut ledde till en kraftig 
trångboddhet i städerna. 1 Att arbeta hemifrån är inte längre en nödvändighet vilket leder till 
att man arbetar på en plats och bor på en annan. Urbaniseringens framfart kännetecknas 

                                                 
1 Franzén Mats, Sandstedt Eva, (1993) Välfärdsstat och byggande, (Studentlitteratur), s 293 
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framför allt genom att människor som varken är släkt eller vän bor bredvid varandra och att 
de kanske aldrig kommer prata med varandra, de är främlingar.2 Den effektiviserade 
mekaniseringen av jordbruket driver människor in till städerna vilket leder till att 
trångboddheten i städerna är mycket hög i slutet på 1800-talet.  
 
En lösning på trångboddheten har Ebenezer Howards. I sin bok Garden Cities of Tomorrow 
från 1902 presenteras hur han ville lösa Londons akuta bostadsförhållanden.  Den ledande 
tanken var att motverka trångboddheten och samtidigt främja behovet av att ha sin lilla egna 
täppa för odling (om man så ville.) Han ville bygga små låga hus med trädgård och främja den 
lokala gemenskapen och den lokala byggandskulturen3. Trädgårdsstäderna har ofta varit 
förstäder till de större städerna och alltså legat lite utanför. Trädgårdsstaden som fenomenet 
har kommit att kallas hade sin storhetstid i Sverige på 1920-talet men redan 1908 stod den 
första trädgårdsförstaden klar i Enskede utanför Stockholm.4  
 
En annan lösning på trångboddheten hade arkitekten, funktionalisten och stadsplaneraren 
Charles Le Corbusier. Le Corbusier mest kända vision är Atlantångaren och den är en metafor 
för hur han vill se framtidens stadsbyggande. Hans vision innebär för det första: bostadshuset 
är likt ett stort kollektivhus, för det andra: estetiken skall vara avskalad och antitraditionell, 
för det tredje: den ska följa industrikapitalismens principer om koncentration, organisation 
och funktionsseparering, för det fjärde: storstadslivet kommer att präglas av anonymiteten och 
rörligheten.5  
 
Funktionalismen blev, med Le Corbusier i spetsen, ideal lösningen för 1900-talets 
stadsbyggande. Funktionalismens sätt att bygga stad på innebär att olika områden är 
uppdelade efter olika funktioner. Bostadsområden, industriområden, sjukhusområden, 
handelsområden är bara några exempel på hur det kan se ut. Detta har kommit att kallas 
funktionsseparering och har följaktligen blivit det rådande sätt på vilket städer har byggts upp 
under större delen av 1900-talet6. Till detta måste också tilläggas trafiken och den ökade 
bilismen som kommer med separeringen, ett måste för att kunna ta sig mellan alla dessa noder 
i systemet.  
  
I Sverige vann funktionalismen erkännande genom att slå sig i lag med dåtidens politik 
nämligen socialdemokratiska partiet.7 Både funktionalismen och socialdemokratin hade en 
                                                 
2 Arnstberg, Karl Olov, (2005) Sprawl, (Symposion), s 24 
3 Rådberg, Johan, (1997) Drömmen om atlantångaren (Atlantis), s 131 
4 Rådberg, s 135 
5 Rådberg  s 10-11 
6 Franzén, s 293 
7 Rådberg, s 18 
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klar uppfattning om vikten av att förbättra och modernisera samhället. Att förbättra 
bostadsstandarden var ett konkret sätt för partiet att infria sina löften om bättre liv i sitt nya 
projekt folkhemmet.8 Uppgiften var att bygga moderna och rationella bostäder där också 
smutsen och ohälsan kunde bygga bort. Så kom det sig att det blev giftermål mellan ”staden 
som atlantångare” och Sveriges politiska projekt folkhemmet. Funktionalismen och dess krav 
på en ny människa gjorde ett väldigt konkret intåg i den svenska samhällsutvecklingen. Per –
Markku Ristilammi skriver i sin bok Rosengård och den svarta poesin:  
 

Gemensamt för utopisterna var att de ansåg att lösningen låg i att omforma den fysiska 
miljön. Det yttersta målet var ett nytt samhälle, med helt andra sociala relationer än 
vad som fanns i samtiden. Skapandet av nya fysiska miljöer tänkte alltså ledas till 
skapandet av nya sociala relationer och därmed också nya människor.9  

 
Modernitetens funktionalism kan ses som en reaktion mot den gamla traditionella staden, men 
har också själv formulerat nya drömideal genom att arkitekturen inte bara blev ett uttryck för 
estetik utan speglade också en bild på samhället, världen och den nya människan.10 Även 
funktionalisten Le Corbusier var en stark motståndare till den gamla trädgårdsstaden. Hans 
vision var att bygga höghus vilket ifrågasattes av hans samtid. Hans första utmaning blev att 
ändra lagstiftningen som vid början av 1900-talet oftast innebar att man bara fick bygga 
låghus. Exempelvis var det vanligaste i Stockholm 1910 att inte bygga högre än 
trevåningshus.11 Detta förändrades successivt och snart sköt höghusen i höjden. 
 
Genombrottet för höghus i Sverige sker framförallt på 1950-talet. Sveriges första 
höghusförort är Vällingby i Stockholm 1953. Under 1960- talet sprids det sedan vidare och 
bildar det vi sedan kom att kalla miljonprogramsområden. Dessa områden byggdes på 
regeringens begäran 1967-77 och kom att utsättas för en enorm kritik av många. Ord som 
betongförort och förortsgetton var vanliga för dessa områden.12 Nedgången för höghus är 
total under 1970-talet och många lägenheter står outhyrda. 
 
Tillbaka med framfart kommer småhusens tid och trädgårdsstaden får sin renässans i mitten 
av 1980- talet. Blandade miljöer med låga hus och trädgårdar blir åter på modet13. Man 
förkastar det moderna projektet med sina höghus och går tillbaka till det man ansåg hade 
fungerat bäst, nämligen trädgårdsstaden och kvartersstaden. 

                                                 
8 Myrdal Alva, (1997) Kris i befolkningsfrågan, (Nya Doxa) 
9 Ristilammi, Per-Markku, (1993), Rosengård och den svarta poesin, (Symposion), s 43 
10 Ristilammi, s 43 
11 Rådberg, s 53 
12 Rådberg, s 70 
13 Rådberg 
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Kvartersstaden, trädgårdsstaden och funktionalismens stad är de stora stadsidealen som kan 
urskiljas under 1900-talet. Inom dessa finns flera motsättningar. Då funktionalismen vill 
främja den tekniska utvecklingen, höga hus, rörligheten och anonymiteten så vill 
trädgårdsstaden och kvartersstaden små hus, blandad stadsmiljö och lokal gemenskap14. 

Staden idag 
Vad kan vi då skönja för ideal i dagens stadsbyggande? Under sommaren 2006 har Svenska 
Dagbladet en artikelserie som heter Framtidens stad. Precis som under 1900-talet kan man i 
dessa artiklar se hur olika ideal förespråkas och är reaktioner på varandra. I centrum för 
diskussionerna står kvarterstadens vara eller icke vara. 
 
Bosse Bergman, stadsbyggnadshistoriker vid Avdelningen för samhällsplanering, Kungliga 
tekniska högskolan, Stockholm, kritiserar kvartersstadens återkomst. Han anser att den är 
förlegad och menar att kvarterstaden inte är anpassningsbar till dagens utspridda landskap 
med sitt stora trafiknät. Han anser att definitionerna för stad inte längre är de gamla hederliga 
orden som hus, kvarter och gata. Mötesplatserna är inte heller längre torgen eller parkerna. 
Bergman beskriver staden som ett ”utspritt, fragmentariskt landskap av separata byggnader, 
centra och vägar” och att mötesplasterna snarare är ”köpcentan och vägarnas 
handelsområden”.15 Han kritiserar att dagens stadsbyggnad har sina idéer i 
”tillbakablickanden mot sekelgamla ideal” och menar att stadsbyggnadsplanerna bör arbeta 
för rörlighet och effektivisering. 
 
Även Karl-Olov Arnstberg är emot kvarterstadens ideal som han menar leder till en ännu 
starkare segregerad stad än vad vi har idag. Under kvarterstadens storhetstid ville man bo mer 
blandat då det fanns ett beroende mellan borgare, tjänstemän och arbetare genom ekonomiska 
motiv.16  Idag finns inte längre detta beroende och därför heller ingen anledning att bo på 
samma ställe. Dessutom menar Arnstberg att dagens svenska politiska ideal är att alla 
invånare ska klara sig själva och vara jämlika vilket inte lägger en bra grund för 
kvarterstaden.   
 
Förlegad är alltså kvartersstaden anser de, som man implicit ska förstå som det byggnadsideal 
som nu råder. De ideal de vill se ska mer av är de som främjar dagens moderna stad vilken är 
utspridd och där mötesplatserna tillhör köpcentran.  
 
 
                                                 
14 Rådberg, s 131 
15 Bosse Bergman, ”Kvarterstaden stämplar ut”, Svenska Dagbladet 2006-06-18  
16 Karl-Olov Arnstberg, ”Segregerad stad här för att stanna”, Svenska Dagbladet 2006-07-18 
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Teori och metod 
En sådan här dynamik mellan ideal och reaktion som vi har kunnat se under stadens framväxt 
analyseras väl med diskursteori. Det är inte det enda sättet, men en metod som kan analysera 
hur mening skapas och hur denna process är konfliktfylld. Uppdraget blir att se vilka ideal 
som ligger till grund för talet om Jakriborg och vilka eventuella reaktioner Jakriborg anspelar 
på och vilka som utestängs. Utgångspunkten för studien blir därför ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt där mitt metodologiska angreppssätt är diskursteori. Diskursanalys är bara en av de 
många olika tillvägagångssätt som finns inom socialkonstruktionismen.17 Eftersom man inom 
socialkonstruktionismen anser att individer genom språket lär sig att förstå världen och genom 
social interaktion skapa sin verklighet blir intresset för språket det som får stå i fokus för 
analysen.18 Förutsättningen för synen på språket är att istället för att utgå från att språket 
speglar verkligheten utgår socialkonstruktivismen från att språket bestämmer och skapar 
verkligheten.19 För att kunna analysera de meningsbyggande föreställningarna som finns om 
Jakriborg har jag alltså valt diskursteori. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe betonar att vårt 
meningsskapande kring olika fenomen är knutna till språket och får sin betydelse genom 
artikulation.20 Fokus kommer följaktligen att vara att titta på vad talet om Jakriborg 
åstadkommer i olika kontexter, att titta på olika texters framställning av Jakriborg för att 
förstå vilka praktiker eller vilka diskurser som ligger till grund för framställningen.  
 
Den genomgående tanken inom diskursteori är att sociala fenomen inte är definitiva eller 
färdiga.21. Med det menas att betydelser av sociala fenomen aldrig kan fastställas som för 
alltid färdiga utan att de är i en ständig föränderlig process där betydelsen ändras allt eftersom 
den befinner sig i relation till andra sociala fenomen. Uppgiften i denna ständiga föränderliga 
process är att skapa klara fixeringar. Men uppgiften är omöjlig, varje fixering av det sociala 
fenomenets betydelse är kontingent. Med detta menas att det är en möjlig tolkning men att 
den inte är ett måste.22  Tolkningen är en av flera möjliga tolkningar och den är dessutom bara 
tillfällig. Att förstå denna föränderliga process med hur betydelserna kämpar för sin fixering 
är diskursanalysens uppgift. 
 
Ett grundläggande begrepp i diskursen är tecken. Ett tecken får sin betydelse genom den 
placering den har till andra tecken. Inom diskursteori förklarar man denna process genom 
begreppen moment och element. Moment kallas alla de tecken som finns inom en diskurs och 
                                                 
17 Winter Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod  
(Studentlitteratur), s 11 
18 Månson Per, (2004) Moderna samhällsteorier, (Rabén Prisma) s 158 
19 Qvarsebo Jonas, (2006) Skolbarnets fostran (Tema Barn, Linköpings universitet), s 31 
20 Laclau Ernesto and Mouffe Chantal, (1985) Hegemony and socialist strategy, ( Verso), s 108 
21 Winter Jørgensen, Phillips, s 31 
22 Winter Jørgensen, Phillips, s 32 
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som har fixerats genom att de på bestämda sätt skiljer sig från varandra.23 Element kallas alla 
de tecken som inte har fixerats och som är mångtydiga. Alltså är alla element möjliga 
moment. En diskurs är således en fixering eller en tillfällig tillslutning där ett antal moment 
ordnats i ett bestämt mönster och vars betydelse bestäms av deras relation till varandra.24  
 
När man sedan använder sig av diskursanalys som metod blir uppgiften att förstå hur 
diskurser skapas. Detta görs genom att hitta de privilegierade moment som andra moment 
ordnas kring och får sin betydelse från.25 Dessa privilegierade moment kallas nodalpunkter 
och är de nyckeltecken som bildar diskursen. Men alla fixeringar är bara tillfälliga och de 
element som i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av flera betydelser kallas flytande 
signifikanter. Beroende på inom vilken diskurs de artikuleras bestäms också betydelsen.26  
Flytande signifikanter har oftast en privilegierad ställning som nodalpunkt och olika diskurser 
försöker ge innehåll åt den på just sitt sätt.27

 
Kampen om betydelsetillskrivningen kallas för hegemoni. Denna process innebär att en 
betydelseform av monopol skapas för vad som skall ses som normalt och eftersträvansvärt i 
ett visst område. Men denna hegemoni kan alltid förändras genom motstånd.28 Motstånd mot 
diskursens hegemoni kan åstadkommas genom att till exempel skapa nya betydelser eller att 
bekräfta andra befintliga betydelser. Ett hegemoniskt arbete uppstår exempelvis när ord som 
ju används. Det hegemoniska ordet ju syftar till att organisera samtycke och fastställa en 
bestämd status över något. 29

 
De för givet tagna fixerade betydelserna, alltså diskurserna, där man glömmer av att de 
faktiskt kan förändras att de endast är tillfälligt fixerade, kallas inom diskursteori för 
objektiva.30 Objektiviteten är (hegemoniska) betydelsebildningar som man glömt av är 
konstruerade och inte för alltid fastställda. Uppgiften för diskursanalysen blir alltså att 
undersöka hur vi formar vår verklighet så att den blir något vi tar för givet.31

                                                 
23 Winter Jørgensen,Phillips, s 33 
24 Winter Jørgensen,Phillips, s 34 
25 Winter Jørgensen,Phillips, s 33 
26 Qvarsebo, s 40 
27 Winter Jørgensen,Phillips, s 35 
28 Neumann Iver B, (2003) Mening, materialitet och makt (Studentlitteratur), s 143-144 
29 Michéle Barette, (1991), The politics of truth - from Marx to Foucault, ( Polity Press), s 54 
30 Winter Jørgensen,Phillips, s 43 
31 Winter Jørgensen, Phillips, s 40 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se hur mening skapas genom att titta på vilka ideal som ligger till grund för talet 
om Jakriborg och vilka eventuella reaktioner Jakriborg anspelar på och vilka som utestängs. 
 
Då grunden för min studie är ett socialkonstruktivistiskt synsätt anses inte frågeställningen 
vara objektiv utan blir först intressant given ett visst sammanhang, en viss diskurs. Givet 
ovanstående resonemang om stadens framväxt blir därför följande frågeställningar om 
Jakriborg intressanta:  

• Hur artikuleras idealet som sägs ligga till grund för Jakriborg och vilka diskurser 
anknyter detta ideal på? Med andra ord: Vilken mening ges åt Jakriborg? 

• Vilka andra ideal/diskurser är Jakriborg en reaktion på? 

Presentation av empiriskt material och avgränsningar 
Utifrån ambitionen att se vad dagstidningar har att säga om Jakriborg valde jag först 
Sydsvenskan som tidning för min studie. Jag fann en rad artiklar som kunde sägas innehålla 
något av vad visionen och idealen för Jakriborg var och hur detta mottogs. Under min 
surfning dök det även upp artiklar ur Vår bostad och ur Arkitekten som jag ansåg stämde väl 
överens i innehåll för mitt syfte vilket resulterade i att den sammanlagda summan av artiklar 
blev nio, sju ur Sydsvenskan, en ur Vår bostad och en ur Arkitekten. 
  
Alla dessa tre tidningar likt övrig media framställer och konstruerar diskurser om bland annat 
samhället och boende genom sitt innehåll. De olika konstruktionerna av Jakriborg ser olika ut 
beroende på vilket diskursivt synsätt som används. Mitt textmaterial tillhör olika genrer vilket 
bör finnas i åtanken av läsandet liksom det har funnits med vid analyserandet då rösterna har 
olika ambitioner med texternas syfte. Såsom att en artikel under kategorin Hus & Hem från 
Sydsvenskan skiljer sig i stil med den typ av diskussionstext som finns i Arkitektens artikel om 
Arkitektur som provokation. En nyhetsartikel i Sydsvenskan har som syfte att informera och 
berätta om aktualiteter medan en diskussionsartikel i Arkitekten inte kan ses som en nyhet 
utan handlar snarare om hur experter diskuterar och behandlar olika fenomen. 
 
Flera röster görs hörda i materialet bland annat journalister, skribenter, riksdagsledamot, 
hyresgäster, arkitekter, stadsplanerare. De har alla olika framställningar och konstruktioner av 
Jakriborg. Det centrala i analysen är talet om Jakriborg, aktörernas olika diskursiva 
konstruktioner av bostadsområdet. I artiklarna lyfts olika teman från olika aktörer fram där 
flera diskurser korsas, motsätter, befruktar och legitimerar varandra. Dessa teman, vilka är 
valda av artikelförfattarna, visar på intervjuer eller andra möten med olika aktörer. 
Journalisterna väljer att lyfta fram vissa aktörer och reglerar dessas utrymme medan andra 
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teman som exempelvis hållbar utveckling och andra ekologiska teman och aktörer utesluts i 
konstruktionen av Jakriborg. Journalisterna har således en viktig funktion för den diskursiva 
kampen om Jakriborg. Problemet är dock att jag inte kan – och inte heller ämnar – ta reda på 
vad journalisterna ”egentligen” tyckte och tänkte, utan målet är att studera hur Jakriborg 
framställs och konstrueras i artiklarna. Vad inkluderas? Vad utesluts? Vilken mening ger 
Jakriborg och hur? 
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Analys 

Utifrån materialet har jag valt att föra fram en rad teman som strukturerar min framställning 
och analys. Ett tema är alltså inte det samma som en diskurs i denna uppsats. Som läsaren 
kommer att märka återkommer olika diskurser under olika teman. Faktum är att jag valt att 
lyfta fram dessa teman som centrala just därför att det förs diskursiva kamper om dessa 
frågor. De tre övergripande teman jag valt att fokusera på är talet om Jakriborg som 
bostadsområde, Jakriborg som arkitektur och Jakriborg som reaktion.  

Jakriborg som bostadsområde 
Under temat bostadsområde samlar jag fyra diskurser som rör föreställningar om det bästa 
sättet att utforma bostadsområden. Här kommer vi in på frågor som rör stadsplanering. Olika 
ideal eller föreställningar kopplas till olika synsätt på stadsplanering som redogjordes för 
ovan.  

Gamla traditioner kontra 1960-70-tals projekt 
I materialet är det föreställningen om att utforma bostadsområden på det gamla traditionella 
sättet eller på 1960-70-tals vis som dominerar. Med 1960-70 tals vis menas exempelvis 
miljonprojektet32 och det som skribenter i mitt material kallar ”villamattor”. Med villamattor 
menas de villaområden som omfattas av raka gator som kantas av likartade hus placerade 
efter varandra ofta utan service och arbetsplatser. Det finns bara villor. Vad som menas med 
det traditionella sättet återkommer jag till senare. Att bygga enligt det traditionella sättet 
kopplas i artiklarna samman med det goda boendet, och villamattor och miljonprojektet med 
vad som helt och hållet är dess motsats.  
 
När bröderna Berggren förklarar hur de har planerat och utformat Jakriborg positionerar de 
sig i skarp kontrast mot 1960-70-talsdiskursen. I Sydsvenskan beskriver Jan Berggren vad som 
kännetecknar ett dåligt boende. ”Jag tycker så illa om villamattor och radhusområden från 70- 
talet. Det är likformigt och fult och jag har aldrig förstått att någon vill bo där.”33 Det här är 
starka ordalag: ”tycker så illa… likformigt och fult… jag har aldrig förstått att någon vill bo 
där.”34 I Vår Bostad uttrycker sig Berggren och hans bror Christer Berggren i liknande 

                                                 
32 Rådberg 
33 Monica Brundin Danielsson ”Jakriborgs arkitekter hoppas fler hus ger liv” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
34 Min kursivering. 
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ordalag. ”Vi tycker väldigt illa om områden som Rosengård med hundra hus som ser likadana 
ut. Det är inte värdigt att bo så.”35 Än en gång används uttryck som ”väldigt illa” och ”hundra 
hus som ser likadana ut”.36 Bröderna Berggrens närmast fördömer 1960-70-talsdiskursen. 
 
Det framkommer en tvåfaldig kritik som är relevant för temat bostadsområde. För det första 
målas miljonprogramsområden och så kallade villamattor upp som likformiga och fula samt 
att alla hus ser likadana ut. För det andra är det moraliskt klanderligt att bo i dessa områden. 
De är inte bara likformiga och fula, utan dessa bostadsområden avfärdas med uttryck som ”vi 
tycker väldigt illa om”, ”har aldrig förstått hur någon vill bo där”, och det är ”inte värdigt”. 
Att bo i ett miljonprogramsområde – såväl så kallade betongförorter som områden med lika-
dana hus – är moraliskt förkastligt. Det är inte ”värdigt”. 1960-70-talsdiskursen varken skapar 
ett attraktivt boende eller fångar den goda moralen. 
 
Istället vill bröderna Berggren gå tillbaka till rötterna – till det gamla traditionella sättet. De 
artikulerar en sorts traditionsdiskurs. I artikeln ”Matti har flyttat till medeltiden” i Vår Bostad 
berättas hur bröderna Berggrens vision var att bygga något annat än det som då fanns och de 
hämtade sin inspiration från äldre traditioner. ”Vi tycker att det är bättre att bygga vidare på 
gamla traditioner och inte förakta det som våra fäder gjorde.”37 De gamla traditionerna är 
alltså det betydelsebärande i bröderna Berggrens berättelse om Jakriborg. Därigenom blir 
gamla traditioner något av en nodalpunkt i relation till vilket annat får mening – positiv såväl 
som negativ.  
 
Det framgår inte minst av att de gamla traditionerna tas för givet. De argumenteras inte för, 
och de är i många avseenden självklara för bröderna Berggren. I citatet ovan tas det 
exempelvis för givet att man inte ska ”förakta de som våra fäder gjorde”. I en annan artikel 
slänger bröderna sig med uttryck som ”så som det var förr i tiden”38 och tar för givet att man 
ska gå tillbaka till hur det var förr. Att man ska gå tillbaka till de gamla traditionerna tas för 
givet och det som inte betraktas som gamla traditioner reageras det starkt emot – speciellt 
1960-70-talsdiskursen. 
 
Rent konkret handlar de gamla traditionerna om att hämta influenser från tyska medeltida 
hansastil, och att gå tillbaka till något som liknar kvarterstaden. I en artikel i Sydsvenskan 
framgår en av bröderna Berggrens avsikter med Jakriborg. ”Avsikten är att skapa den service 

                                                 
35 Marianne Zetterblom ”Matti har flyttat till medelstaden” Vår Bostad: 10 januari, 2005 
36 Marianne Zetterblom ”Matti har flyttat till medelstaden” Vår Bostad: 10 januari, 2005 
37 Marianne Zetterblom ”Matti har flyttat till medelstaden” Vår Bostad: 10 januari, 2005 
38 Monica Brundin Danielsson ”Jakriborgs arkitekter hoppas fler hus ger liv” Sydsvenskan: 4 februari, 2004. 
Notera hur ”så som det var förr tiden” än en gång tas för givet. 
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man vill ha som boende på gångavstånd, så som det var förr i tiden.”39 De vill tillbaka till det 
gamla traditionella sättet att bygga genom sin egen arkitektur med detaljrikedom och 
variation, men även genom närheten till småbutiker och grannar. I en annan artikel står det att 
”här kan man klara sig mycket väl utan bil”.40 Det här påminner om kvartersstaden.41 I 
kvartersstaden i slutet av 1800-talet levde människor ännu inte i den funktionsseparering 
mellan arbete och hem som sedan kom att känneteckna staden i och med industrialismens 
framväxt. Kvartersstaden präglas fortfarande av enhet och det är nära mellan aktiviteterna 
såsom service, butiker och grannar. Det är en blandad stadsmiljö med olika hus och tätt 
mellan gatorna och bilismen har ännu inte kommit att ge form åt stadsbyggandet. Det är just 
kvartersstadens ideal som bröderna Berggren appellerar när de beskriver sin vision, bland 
annat genom Berggrens önskan om närheten till servicen. Men som vi såg ovan definierar de 
sig också genom sin kritik av funktionalismens likformighet. 
 

Det ” vanliga” eller ”annorlunda" boendet  
Under temat bostadsområde finns också krockande diskurser om hur föreställningarna att 
Jakriborg är ett ”annorlunda” boende eller ett ”vanligt” boende. Även bröderna Berggren dras 
in i annorlundadiskursen när de ska beskrivas av skribenten. En rubrik i Sydsvenska lyder: 
”Bröderna startade när ingen annan vågade.”42 I ingressen kan vi läsa: ”Bröderna Berggren 
vågade vad få andra tordes i efterdyningarna till den stora fastighetskrisen – att köpa mark och 
bygga bostäder.” 
 
Skribenten beskriver hur modiga bröderna Berggren var som köpte mark och började bygga i 
mitten på 1990- talet då lågkonjunkturens frammarsch förlamade byggbranschen. I artikeln 
framställs bröderna avvika från 1990-talets kärva tid med sitt hopp och med sitt engagemang 
genom ord som att de ”tordes” bygga bostäder. Bröderna är något annorlunda, något 
extraordinära med sitt mod och detta framställs som i positiva ordalag när skribenten skriver 
att bröderna ”vågade”.  
 
Det är inte bara bröderna Berggren som är extraordinära, även invånarna i Jakriborg 
framställs som något annorlunda och ibland som några som vill vara annorlunda. Skribenten 
lyfter fram muren som skiljer Jakriborg från villaförorten och annorlundaheten i Jakriborg:  

                                                 
39 Monica Brundin Danielsson ”Jakriborgs arkitekter hoppas fler hus ger liv” Sydsvenskan: 4 februari, 2004. 
Notera hur ”så som det var förr tiden” än en gång tas för givet. 
40 Nathalie Nasr ”Livet i en turistattraktion” Sydsvenskan 25 juli, 2006 
41 Se bakgrund. 
42 Mats Amnell, Martina Glimberg och Johan Wessman ”Bröderna startade när ingen annan vågade” 
Sydsvenskan: 29 mars, 2005 
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Det går en hög mur längs järnvägen som skiljer Jakriborg från Hjärup. Den står där för 
att dämpa tågbullret, men en del som åker förbi kan säkert få för sig att invånarna i det 
exklusiva Jakriborg vill skilja sig från den sömniga och lite småtrista villaförorten.43

 
Ordvalet ”skiljer” som finns med två gånger i citatet skapar uppfattningen om att Jakriborg är 
på ett annat sätt. Villaförorten framställs som ”det andra”, alltså det som inte alls definierar 
Jakriborg. I citatet framgår det även som att invånarna i Jakriborg vill avvika genom att de är 
”exklusiva” och vill skilja sig från villaförorten genom den höga muren. 
 
På annat sätt förhåller det sig i artikeln i Vår Bostad. Där framställs Jakriborg inte som något 
annorlunda utan snarare som ett ”vanligt” bostadsområde. Till en början riktar skribenten 
fokus på en av de boende vid namn Matti. Han beskrivs som den lycklige att få bo i Jakriborg 
och säger själv att han är nöjd med sitt boende. Trots bröderna Berggrens ambitioner med sin 
dröm om Jakriborg använder skribenten ord som att ”Trots småstadskaraktären, som ska 
inbjuda till handel och folkliv, verkar Jakriborg ännu så länge vara en klassisk sovstad där var 
och en sköter sitt”. 44

 
Tankarna om att Jakriborg ska vara mer likt ideal som föreligger hur det gamla traditionella 
småstadslivet fungerade menar skribenten inte har haft framgång ”trots” de avgörande 
ingredienser som handel och folkliv. Dess motsats ”sovstaden”45 blir istället beskrivningen av 
Jakriborg. Den diskursiva kampen står mellan huruvida Jakriborg bör beskrivas enligt sina 
ideal, med andra ord traditionellt småstadsliv eller om det ska beskrivas som det ”vanliga” 
nuvarande klassisk sovstad. 
 
Dessutom tillägger Matti: 
 

 – Vi märker inte av grannarna alls. På dagarna pendlar de flesta in till Malmö och 
Lund för att jobba och på kvällarna är folk för trötta för att göra något annat än att titta 
på tv. 

 
Matti säger att han inte märker av sina grannar, då de flesta pendlar eller är trötta när de 
kommer hem på kvällarna. Skribenten i artikeln Vår bostad vill inte alls förmedla något 
annorlundaskap utan lyfter istället fram att Jakriborg verkar likna de flesta andra 

                                                 
43 Karl G Jönsson ”Hansastad i modern tappning” Sydsvenskan: 4 februari, 2004  
44 Marianne Zetterblom ”Matti har flyttat till medelstaden” Vår Bostad: 10 januari, 2005 
45 Begrepp som skribenten Zetterblom använder sig av. Sovstad kallas vanligtvis områden som exempelvis 
villamattor som inte har något annat än just bostäder i området. Den huvudsakliga ”aktiviteten” är att sova. 
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bostadsområden. En sorts generalisering som ska få läsaren att förstå att det inte behöver bli 
på ett annat sätt i Jakriborg bara för att det finns en tanke om det och att arkitekturen vill visa 
på det. 
 
Även när Louise Nyström (medarbetare på Boverket) kommer till Jakriborg säger hon: 
”Människor lever på ett visst sätt idag och den livsstilen förändras inte för att man flyttar in i 
något som liknar en stad…” 46 Här förutsätter Nyström att livsstilen hos dagens moderna 
människor inte stämmer överens med den livsstil som Jakriborg anspelar på. Att dessa två inte 
ens går att knyta samman. Här återkommer resonemanget om att vilja skapa gemenskap och 
stadsliv genom arkitekturen. Både genom citatet av Matti och av Nyström förstår läsaren att 
de båda verkar vara införstådda i Jakriborgs ambition med gammal traditionell stad. Men både 
Matti och Nyström anser att de inte ser något av detta i Jakriborg. Nyström vill inte ens ställa 
upp på idealen för Jakriborg utan påvisar att de är omöjliga i dagens samhälle. 
 
Anthony Giddens menar att i övergången från det förmoderna till det senmoderna har 
karaktären på gemenskap förändrats.47 Från att gemenskap och relationer innan har präglats 
av, och haft sin tillit förankrat i, yttre sociala och ekonomiska villkor såsom lokalsamhället 
och släktskap är nu gemenskaper mer fritt flytande och bygger i högre grad på frivillighet. Det 
innebär att tänkbarheten att umgås med sina grannar eller att ha sina nära relationer i 
lokalsamhället inte längre är nödvändigt. Istället väljer vi själva och då befinner sig eventuellt 
de nära relationerna kanske i närliggande stad eller på andra sidan jorden. Bara detta att vi 
planerar flera veckor i förväg för att kunna träffas har bland annat med avstånd att göra. En 
gammaldags gemenskap är det som eftersträvas i Jakriborg förstår läsaren genom 
beskrivningar som ”småstadskaraktär”, ”folkliv”, ”nära service” och ”så som det var förr”. 
Arkitekturen är bidragande till gemenskapen, skapad från förfluten tid. Vanlighetsdiskursen 
blir den dominerande med nodalpunkter som” där var och en sköter sitt” och ”vi märker inte 
av våra grannar”. Idealen från förfluten tiden fungerar inte. Att skapa den gemenskap som är 
tanken blir svårt då den senmoderna människan inte fungerar som den förmoderna. Inte ens 
arbetet är beläget i närheten, förstår vi genom citatet av Matti, där en del av de dagliga 
relationerna finns.  
 
Här kan vi också se hur diskursen som Jakriborg knyts till nämligen den gamla traditionella 
kvartersstaden - ses som något annorlunda. Bostadsområdets annorlundahet spiller över på de 
boende vilka man anser inte kommer att kunna hålla exempelvis idealet gemenskap. 
 

                                                 
46 Monica Brundin Danielsson ”Det vi menar med folkliv går inte att bygga” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
47 Anthony Giddens, (1991) Modernitet och självidentitet, (Daidalos), s 109-ff 
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Jakriborg som arkitektur 
Under temat arkitektur samlar jag två diskurser som det genom artiklarna visas att 
arkitekturen anknyter till. Dessa diskurser har jag valt att kalla individualismdiskursen och 
overklighetsdiskursen.  

Husens individuella karaktär 
I flera artiklar beskrivs Jakriborgshusens olikhet och individuella karaktär. Jan Berggren 
säger: ”Jag har aldrig sett något liknande i Sverige. Det är kul att göra något annorlunda. 
Husen på Jakriborg är som vi människor, lika men ändå väldigt olika.”48 Liknande ord tar han 
upp i beskrivningen av Jakriborg i artikeln ” Matti har flyttar till medelstaden”: ” Här ser alla 
hus olika ut och har personlighet”49

 
De avskalade antitraditionella miljonprogramsområdena som av Jan Berggren klassats till 
ovärdiga boenden på grund av sin likriktning ligger till grund och reaktion för Berggrens 
beskrivningar av sitt eget Jakriborg. På Jakriborg råder istället orden olikhet och personlighet.  
 
När några riksdagsledamöter är på besök i Jakriborg eller när Bogranskarna finns på plats och 
undersöker Jakriborg skapas också här den individuella diskursen genom återkommer ord 
som: ” husens olikhet”, ”individuell karaktär”50, ”olika utformning”, ” detaljvariation”51 i 
artiklarna. Den individuella diskursen förstärks och hegemoniseras genom att ”experterna” 
såsom riksdagsledamöter använder samma ord som Berggrens. Ett exempel är artikeln 
”Riksdagsledamöter tittade på Jakriborg” i Sydsvenskan:  
 

Utskottets ordförande Ragnwi Marcelind (mp) snubblade omkring i byggdammet i 
sina spetsiga cowboyboots och var mest imponerad över husens olikhet.  

– Jag personligen tycker ju att människor ska äga sina bostäder, sa hon. Det ger 
större möjligheter att utforma sitt eget boende, men här tycker jag att de har 
lyckats ge varje lägenhet en individuell karaktär.52 

 
 
För det första uppmuntras individualitet i citatet av skribentens framställning av Ragnwi 
Marcelind som en individualistisk personlighet genom beskrivandet av hennes spetsiga 
cowboyboots. För det andra fortsätter temat individualism med Marcelinds kommentar där 
hon ger uttryck för en förgivettagen värdering om att människor ”ju” ska få äga sitt eget 

                                                 
48 Monica Brundin Danielsson ”Jakriborgs arkitekter hoppas fler hus ger liv” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
49 Marianne Zetterblom ”Matti har flyttat till medelstaden” Vår Bostad: 10 januari, 2005 
50 Martin Hallgren ”Riksdagsledamöter tittar på Jakriborg” Sydsvenskan: 25 oktober, 2005 
51 Karl G Jönsson ”Hansastad i modern tappning” Sydsvenskan: 4 februari, 2004  
52 Martin Hallgren ”Riksdagsledamöter tittar på Jakriborg” Sydsvenskan: 25 oktober, 2005 
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boende då det ger större möjlighet att utforma individuell karaktär. Att få möjlighet till 
individuell utformning är något som tas för givet att alla vill. Detta är något som hon anser 
Jakriborg har lyckats med trots att det är hyresrätter. 
 
I Vi vantrivs i det postmoderna menar Zygmunt Bauman att den vantrivsel som var 
modernitetens utmärkande kännetecken var frosseriet av ordning och avsaknaden på frihet.53 
Detta kan vi se spår av i funktionalismen där ordning, funktion och att allt är på rätt plats, är 
de ideal som eftersträvas. Men idag är det annorlunda. Den individuella friheten är den norm 
som premieras och efter vilket alla andra värden mäts. Den individuella friheten är något som 
Bauman kopplar till konsumtion genom att konsumtionen visar på de möjligheter som finns 
för individen att forma den identitet eller livsstil som hon eller han själv vill skapa. Dessa 
valmöjligheter är ännu ett kännetecken för det postmoderna.54 Vidare menar Bauman att 
konsumtionen med dess värderingar om att hylla den personliga friheten i att välja blir ett sätt 
vilket vi förhåller oss till varandra och ser varandra som värdiga individer på. Denna 
värdering kan vi se hos Berggrens när de menar att 1960-70 tals projekt inte är värdiga att bo 
i. De är inte värdiga att bo i därför att valmöjligheten inte finns, allt ser likadant ut. Även i 
citatet med Marcelind kopplas den individuella karaktären på husen till frihet då den verkar 
vara en möjlighet att utforma själv, vilket hon anser vara ett självklart motto. 
 

Fasaden förvirrar 
I materialet får tecknet ”tid” genomgående olika betydelsetillskrivningar och det pågår en 
diskursiv kamp om huruvida Jakriborg speglar en overklighet genom sin arkitektur eller inte. 
Där den gamla traditionella arkitekturen hänvisar till gammal tid förvirrar den. I den första 
betydelsen finns kritiken mot att Jakriborg följer traditioner från tidigare epoker. Just att den 
liknar en gammal stad gör att det upplevs ”oärlig”. Att staden härmar dåtid men är i nutid. 
Dåtid och nutid korsas. Flera uttrycker att besöka Jakriborg är som att ”dras tillbaka i en 
annan tid”. Thomas Hellqvist (från Bogranskarna) säger: 
 

Man kan fråga sig om den här bebyggelsen ger sig ut för att vara något som den inte 
är. Att den låtsas vara gammal stad, fast den varken är gammal eller stad, och att den 
därför skulle vara på något sätt oärlig.55

 
Konkurrerande beskrivningar om vad som är det verkliga eller mest äkta är centrala i texterna. 
Bröderna Berggren ser sin skapelse som äkta i allra högsta grad då de vill tillbaka till det 
gamla traditionella men som upplevs lika äkta idag. I texterna får läsaren implicit veta att 
                                                 
53 Bauman, Zygmunt (1999) Vi vantrivs i det postmoderna (Daidalos) 
54 Bauman, Zygmunt (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Daidalos) 
55 Karl G Jönsson ”Vårt behov av nostalgi” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
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bebyggelse ska spegla nutiden, att alla vill upprätthålla en kontinuitet och att Jakriborg skapar 
en diskontinuitet genom sin arkitektur. Fasaden är förvirrande och skapar osäkerhet. Tvärtom 
verkar det vara för Bröderna Berggren. För dem är det gamla traditionella snarare något som 
står för kontinuitet och som inte viker av. De bygger endast vidare på det som ”deras fäder 
gjorde”. 
 
Den andra tolkningen på flytande signifikanten tid görs i Sydsvenskan då skribenten bland 
annat lyfter fram att nutidens människa är i behov av nostalgi. Thomas Hellqvist (från 
Bogranskarna) säger i artikeln ”Vårt behov av nostalgi”:  

 

– I tider då moderniteten och förändringstakten är stark finns det också alltid en stark 
nostalgi. Det är inget man behöver skämmas för, det är individens sätt att balansera 
förändringar och otrygghet. God arkitektur måste också möta sådana behov, och det 
försöker Jakriborg göra på ett sätt som för närvarande inte har någon motsvarighet i 
landet. Och det är bra, för de flesta bostäder ritas idag av ett antal större arkitektkontor 
som alla följer samma estetiska konventioner.56

 
Att den senmoderna människan attraheras av Jakriborg vilar enligt Hellqvist på en 
föreställning om att dagens människa är orolig och behöver stabilitet. Jakriborg med sina 
anspelningar på gammal tradition och äldre epoker får då stå för stabilitet och trygghet - något 
som verkar saknas i modern byggnadskultur. Dagens arkitektur möter inte upp de behoven 
enligt Hellqvist utan följer estetiska likriktade regler. Historikern Eric Hobsbawn menar att 
människan attraheras gärna av gamla tider när samtiden på något sätt upplevs som en 
besvikelse.57 Människor blir lätt nostalgiska och kopplar samman nostalgi med utopi. 
Lockande är att gå tillbaka till gamla värderingar, gamla traditioner, till den gamla goda 
moralen etc. Bröderna Berggren tycker inte om de 1960-70 tals projekt som de ser och lockas 
följaktligen tillbaka till den gamla traditionella arkitekturen. Dessutom bjuder de till ett 
alternativ till dagens arkitektur enligt Hellqvist. Jakriborg ses nu som en del av utbudet som 
finns att välja mellan. 
 
En tredje tolkning av tid görs genom att tid kopplas samman med att Jakriborg beskrivs med 
ord som ”kuliss”, ”teater”, ”konstgjord stad” och ”scenografi”. I Sydsvenskan står det att läsa: 
 

Som en kuliss, en scenografi eller kanske ett medeltida äventyrsland där det plötsligt kan 
hoppa fram en riddare eller skald. Jakriborg i Hjärup är inspirerat av de medeltida 
Hansastäderna och har allt man kan begära av en stad – utom liv.58

                                                 
56 Karl G Jönsson ”Vårt behov av nostalgi” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
57 Eric Hobsbawn, ( 1999) Om historia, (Prisma), s 40  
58 Monica Brundin Danielsson ”Det vi menar med folkliv går inte att bygga” Sydsvenskan: 4 februari, 2004 
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Eller i artikeln ”Livet i en turistattraktion”: ”Det är som att gå runt i en filmkuliss.” 59

 
I kritiken av Jakriborgs arkitektur ligger att den liknar en iscensatt plats. En plats som upplevs 
overklig genom att utformningen liknar en ”kuliss” eller en ”scenografi”. Imitationen består 
av det medeltida som kommer från en svunnen tid som inte längre finns. Verkligheten luras, 
det som syns är inte det som finns. Men som vi kunde se tidigare i analysen anser till exempel 
Nyström att människorna i Jakriborg inte följer några gamla traditioner, inte vare sig från 
medeltiden eller från kvartersstadens lokalsamhälle. Verkligheten och imitationen av den 
blandas samman. Är Jakriborg det den utger sig för att vara eller inte – det är just detta som 
kampen handlar om.  
 
Löftet om att en bestämd yta pekar på ett bestämt innehåll är inte längre en självklarhet. Detta 
har med Ristilammis ord kallats för representationskris. Det vi ser behöver inte vara 
innehållet. Enligt Jean Baudrillard är detta ett synnerligen centralt kännetecken för det 
postmoderna. Han menar att vi försöker förhålla oss till ytor men utan koppling till den 
bakomliggande verkligheten. Vi lever bland en mängd olika referenser till kopior, utan 
tillgång till originalbilderna själva.60. Vi omges av dokusåpor, filmer som Matrix och virtuella 
”platser” som Second Life.61 Verkligheten ersätts av simuleringar. Denna representationskris 
som uppstår kring Jakriborg är just detta att vi inte längre är säkra på orden eller de vi ser och 
dess betydelse.62

Jakriborg som reaktion 
Under temat reaktion samlar jag i huvudsak funktionalismdiskursen. Denna diskurs är det som 
Bröderna Berggren vänder sig emot som vi såg i början av analysen. Men det är denna diskurs 
som arkitekturerna i materialet hänvisar till och anser att Jakriborg vänder sig emot, vilket 
enligt dem inte är önskvärt. 

Inte önskvärd 
Precis som vi läst tidigare om hur bröderna Berggren talar om vad människan behöver för 
boende så artikulerar också tidningen Arkitekten vad människan behöver för boende. I texten 
framställs arkitekterna som experter genom att de anser sig vara folkets uttolkare som vet vad 
den moderna människan behöver och som ska bygga det framtida samhället. Arkitekten 
Ingela Ljundell säger:  

                                                 
59 Nathalie Nasr ”Livet i en turistattraktion” Sydsvenskan: 25 juli, 2006 
60 Jean Baudrillard, (1983), Simulations,( Semiotext), s 3- ff  
61 Se Second Lifes hemsida: www.secondlife.com  
62 Ristilammi, s 19  
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Jakriborg är en reaktion mot det samhälle vi har och vart det är på väg. För oss är det 
provocerande att Jakriborg vänder den moderna staden ryggen. Det är provocerande 
för mig som arkitekt: att här inte tycks finnas någon tro på det urbana, på staden som 
vi försöker bygga den.63

 
Citatet tyder på att Ljundell menar att modern stad innebär det som är det rätta medan 
Jakriborg får stå för det omoderna och de som inte bygger stad, då det inte ”tycks finnas 
någon tro på det urbana”. Jakriborg speglar inte vår tid, passar inte ens in i vår kultur och 
framstår därmed som ett hot. Jakriborg bryter mot normen genom att ”Jakriborg vänder den 
moderna staden ryggen”. Jakriborg är en pastisch och ordet får oftast signalerar en negativ 
klang likt en skymf. 
 
 
En tolkning som görs av arkitekterna på vad Jakriborg är en reaktion på är att dagens 
människa är i behov av verklighetsflykt.  
 

Jakriborg svarar på ett behov av verklighetsflykt. Barn och ungdomar älskar 
Fantasykulturen och dess miljöer - som Sagan om Ringen. Man flyr från dagens frågor 
in i en diffus medeltida värld som har enkla arketyper. Det finns ett eko av detta i 
Jakriborg, kanske både hos dem som byggt och hos dem som bor.64

 
Fram träder en bild om vad Jakriborg enligt några arkitekter är i relation till vårt samhälle. 
Skribenten vill kommunicera att Jakriborg är en reaktion mot vårt samhälle och att den 
reaktionen inte är önskvärd. Detta visas genom att de ” flyr från dagens frågor” och istället 
väljer att leva med ”enkla arketyper”. En illustration av människan som är vänd från moderna 
företeelser och som har en otäck världsfrånvänd relation till världen.  
 
Som vi kunde se under temat annorlunda då annorlundaheten i arkitekturen spillde över på 
annorlundaheten hos hyresgästerna spiller även här arkitekturen över på hur arkitekterna 
tolkar hyresgästernas världsbild. Då miljön ses som en verklighetsflykt genom att arkitekturen 
anspelar på att drömma sig tillbaka till en gammal tid riskerar denna värdering att stämpla 
även hyresgästerna. Hyresgästerna blir som miljön i och med att de valt att bo där. 
Hyresgästerna ”flyr från dagens frågor in i en diffus medeltida värld som har enkla 
arketyper”. Precis som man tillskrev miljonprogramsprojektets områden egenskaper tillskrivs 
nu Jakriborgs invånare egenskaper.65 Att knyta egenskaper till en specifik plats bidrar till att 
göra området och människorna mätbara, till objekt. 
                                                 
63 Författare saknas ”Arkitektur som provokation Arkitekten” Arkitekten: september 2005 
64 Författare saknas ”Arkitektur som provokation Arkitekten” Arkitekten: september 2005 
65 Ristilammi, s 151 
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Önskvärd  
Vidare finns en underliggande föreställning om att skapa framtidens människa. En människa 
som blickar framåt och inte bakåt och som följer utvecklingen. Detta gör inte Jakriborg. ”För 
oss är det provocerande att Jakriborg vänder den moderna staden ryggen”66 Med andra ord 
finns här en underliggande föreställning om att vara modern är att titta framåt, att framtiden 
innebär något ljust och positivt medan att blicka bakåt förknippas med något mörkt förflutet, 
en tillbakagång. 
 
Dessa resonemang går att knyta an till Le Corbusiers vision om framtidens människa. Han 
förkastade den traditionella arkitekturen och det traditionella stadsbyggandet och den centrala 
idén för Le Corbusier var istället att bejaka utvecklingen och ta emot framtidens epok, som 
han ansåg var maskinepoken, med öppen famn. En ny människotyp ska utvecklas, sa Le 
Corbusier – maskinmänniskan. I talet av arkitekterna i artikeln ”Arkitektur som provokation” 
finns inga direkta uttalanden om vad de vill se för framtida människa, bara att Jakriborg inte 
är det. Men denna stadsbyggandsdoktrin lever kvar i artikeln. Detta kan vi bland annat se 
genom uttalande som:” När arkitekterna gör arkitektur för sig själva lämnar de ett helt fält 
utanför dom inte får någon tolkare. Då uppstår Jakriborg. Om det fanns en arkitekt som kunde 
ta hand om alla drömmar som uttrycks där, så kunde det bli fantastisk arkitektur och också del 
av kultur som blickar framåt, vilket inte Jakriborg gör”67

 
I tanken om att arkitekter ska tolka ligger också implicit en idé om att de besitter expertisen 
att fostra som vi kan känna igen från folkhemmet. Arkitekterna har tolkningsföreträdet och 
bestämmer således vad som är det rätta boendet för människan. Denna förståelse känner vi 
igen från Le Corbusier. Åter reproduceras Le Corbusiers gamla tankar om hur arkitekterna 
ska bygga stad. Människorna i Jakriborg följer inte utvecklingen som moderna människor.  
 
 
 

                                                 
66 Författare saknas ”Arkitektur som provokation Arkitekten” Arkitekten: september 2005 
67 Författare saknas ”Arkitektur som provokation Arkitekten” Arkitekten: september 2005 
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Slutdiskussion  

Nu kan det åter vara på plats att påminnas om de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. 
Hur artikuleras idealen som sägs ligga till grund för Jakriborg och vilka diskurser anknyter 
detta ideal på? Med andra ord: Vilken mening ges åt Jakriborg? Vilka andra ideal/diskurser är 
Jakriborg en reaktion på? 
 
Det framkommer två ideal vilket allt annat relateras till i materialet. För det första: det gamla 
traditionella idealet. För det andra: 1960-70 tals projekt. Båda dessa känner vi också igen från 
presentationen av stadens framväxt under 1900-talet. Bröderna Berggren definierar sig själva 
först genom att positionera sig i kontrast till 1960-70 tals projekt och sedan genom 
beskrivningar som ”så som det var förr”, ”olika karaktär på husen”, ” den service man vill ha” 
och så vidare. Deras idealbeskrivningar knyter jag till idealen om kvartersstaden. Det är 
kvartersstadens ideal som bröderna Berggren vill tillbaka till med skapandet av sitt Jakriborg. 
Men deras ideal är inte önskvärda av arkitekter och vissa andra experter såsom Nyström från 
Boverket. Mot bakgrund av vad jag även läst ur artiklarna om framtidens stad, vad som kan 
sägas är dagens strömmingar av ideal är inte heller där kvartersstaden önskvärd. Den ses med 
Bosse Bergmans ord som förlegad och tillbakablickande mot sekelgamla ideal. 
 
Betydelserna om Jakriborg kämpar för sin fixering. Jakriborg framstår både som vanlig och 
annorlunda i jämförelse med 1960 och 70 tals projekt. Betydelsen vanlig innebär att Jakriborg 
inte är så olikt 1960-70 tals ideal och därför är vanliga. Det som är det vanliga, det 
förgivettagna, där hegemoni råder är med andra ord 1960-70 tals ideal. Jakriborg som 
annorlunda innebär i huvudsak att det skiljer sig från 1960-70 tals ideal och liknar mer 
kvartersstadens ideal. 
 
Individuell prägel, karaktär och valmöjligheter är det som ger mening åt Jakriborg. Dessa 
ingredienser skapar ett bra boende enligt artiklarna. Det individuella framstår som något 
positivt som får ge mening åt Jakriborg. Det sker en hyllning till Jakriborg just för 
individualismen i arkitekturen. Moraliskt knyts individualism samman med ett värdigt 
boende. Även det individuella kan ses som en reaktion till 1960-70 tal projekten där 
likformighet var det dominerande. 
 
Det finns en diskursiv kamp om huruvida Jakriborg ges mening genom sin arkitektur. På 
grund av att det anspelas på äldre epoker blir den centrala frågan om arkitekturen förvirrar 
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eller ger stabilitet. Denna fråga har arkitekter i artiklarna uttalat åsikter om.  De anser sig 
besitta expertkunskap angående om vad som är det rätta boendet för människan – ett 
resonemang som känns igen från Le Corbusier.  
 
I artiklarna framkommer att Jakriborg bygger sina ideal efter reaktioner på 1960-70 tals 
projekt. Meningen åt Jakriborg skapas och artikuleras genom att jämföras och visa på motsats 
med 1960-70 tals projekt. Detta framkommer både ur bröderna Berggrens positionering till 
1960-70 tals projekt men också genom att skribenter lyfter fram nya värden såsom 
individualism och tillbakagången till gamla traditioner. 
 
Att kvartersstaden inte fungerar längre har vi tydligt fått höra av Bergman och Arnstberg i 
funderingarna kring framtidens stad. Dessa nostalgiska tillbakablickanden som de beskrivs är 
även de ord som av arkitekterna får beskriva Jakriborg. Alternativet Jakriborg med sitt ideal 
om ”hur det var förr” och sin arkitektur som visar på forna tider får inte plats i pluralismens 
tidevarv. I det senmoderna där varor och tjänster byts och gammalt och nytt blandas i 
pluralism verkar inte Jakriborgs arkitektur få finnas med. Den gamla arkitekturen ter sig avig 
och fel och förvirrar istället för att bara vara en del av utbudet som finns att välja mellan. 
Därmed kan vi även konstatera att det råder en hegemoni om stadsbyggandsdoktrinen. 
Funktionalismen med Le Corbusier i spetsen är tydligen fortfarande det rådande. 
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