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Abstract	
The focus of this study is to examine the aesthetics due to a new residential area, Glasberga Sjöstad, 
located in the outskirts of Södertälje. During the first construction process in the housing estate, some of 
the buildings appeared not familiar to the Swedish norm, and they did not fit into the concept Garden 
City, “trädgårdsstaden”. The main research question is to investigate the aesthetics and planning ideals 
according to the forming of Glasberga Sjöstad and the study focus on the lack of consistency between 
the vision and the everyday-reality. Another important starting-point is questions about ethnic segrega-
tion and aspects of power relations between a majority and a minority in the society. Former research 
points at causal factors as socioeconomic imbalances and class-aspects as important to understand the 
ethnic- and race segregated Swedish society, and the main research question in this study, is to add a 
focus on the aesthetics as an important aspect and more, to pay attention to the middleclass-citizens. 
The study is built upon in-depth interviews with residents in Glasberga Sjöstad and analyses of planning 
documents and aesthetic guidelines due to the construction process. The material shows that the aes-
thetic guidelines are built upon former ideals and it also shows that the inhabitant of Glasberga pay less 
attentions to the aesthetics of the houses, than to the social relations with their neighbours. The outcome 
of this study proposes the aesthetics as an important matter in planning and power practices, and pro-
poses for a more open-minded way to embrace and include cultural diversity.  
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1. Inledning		
 

 
Välkommen till Glasberga Sjöstad! Här växer en ny stadsdel fram med visionen 
att skapa en trädgårdsstad där blandad bebyggelse med villor, radhus och flerfa-
miljshus skapar en trivsam boendemiljö för alla. Området med sin närhet till sta-
den, naturen och vackra Glasbergasjön har redan lockat många och när områ-
det står klart har ca 600 familjer flyttat in i sina nya hem. 

 

Den här texten återfinns på en stor skylt som möter besökaren på väg in i Glasberga Sjöstad, 
en knapp mil utanför centrala Södertälje, söder om Stockholm. Området är under uppbyggnad 
och det finns både färdiga villaområden, påbörjade husbyggen, avspärrningar där markbered-
ning pågår samt ytterligare marker där skogen fortfarande står tät längs den avlånga sjön. Även 
om många hus står klara och vardagen pågår för de som redan bor där är ännu mycket ofärdigt. 
När jag rör mig i området, läser mäklarannonser och letar information på Glasbergabolagets 
hemsida upplever jag en ständig närvaro av visionen, av idén om Glasberga Sjöstad, och vad 
den är tänkt att bli.  

I det säljmaterial som riktas till potentiella tomtköpare och husbyggare finns inspirationsbilder, 
idéer och riktlinjer som rör husens utseende och gestaltningen av området. Huskroppar och 
trädgårdar ska uppfattas som en helhet, men det finns också en viss möjlighet att välja vilken 
typ av hus man vill bygga och bo i, genom olika koncept (där det egna huset är tänkt att passa 
in). Genom samtal med kommunen, mäklare och boende förstår jag att de gestaltningsprogram 
som upprättats i den första byggetappen inte alltid följts av en del husbyggare, och att det finns 
en del besvikelse över att det inte blev, eller ser ut, som det var tänkt från början. Framförallt 
handlar det om att vissa av husen inte passar in i idén om en idyllisk, traditionellt svensk träd-
gårdsstad med trähus i falurött eller dova färger, och trädgårdar med gräsmattor, lövhäckar, 
grindar och bärbuskar. I mina inledande samtal med de som driver projektet Glasberga Sjöstad 
får jag höra att många av villorna istället för tankarna till ”medelhavspalats” och att de stora 
vita husen i puts med stenlagda tomter inte följer gestaltningsprogrammet och inte heller passar 
in i området. Husen och trädgårdarna som utpekas får stå för något avvikande, iögonfallande 
och annorlunda och som något är skiljt från det välkända och invanda. Detta får mig att fundera 
i banor kring vad de olika hustyperna och trädgårdarna representerar, och vad det är som 
egentligen ligger till grund för missnöjet över hur vissa hus och tomter ser ut.  

 

Studiens	syfte	och	frågeställningar		
Min forskningsfråga rör människors personliga uppfattningar om smak och estetik men också 
hur estetiska regler och ordningar används inom arkitektur och stadsbyggnad. En central in-
gång i uppsatsen är därför frågor om estetik, och syftet med studien är att undersöka olika upp-
fattningar om hus och trädgårdar i Glasberga Sjöstad utifrån visioner, ideal och smak. Ett över-
gripande mål är att nå kunskap om hur de estetiska ideal som formar den byggda miljön kan 
fungera som skillnadsskapande (uteslutande) och/eller sammanhållande (tillåtande) mekan-
ismer i ett samhälle (men också hur överlappningar och motsägelser existerar mellan dessa två 
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ytterligheter). I studien undersöks därför motsättningarna mellan överordnade strukturer i sam-
hället och enskilda personers handlingsutrymme; något som ytterst handlar om ett maktförhål-
lande. Ur individens perspektiv handlar detta maktspel om att låta den egna smaken komma 
till uttryck men också om att anpassa sig till lagar och estetiska regler. För de som styr och 
kontrollerar den estetiska visionen blir utmaningen att bevaka dessa gränsområden och verka 
drivande för en viss sorts estetik, men utan att gå över gränsen för individens frihet.  

Till syftet ansluter jag följande tre frågeställningar. Den första handlar om planeringen av Glas-
berga Sjöstad, både den övergripande som rör hela området, och den mer specifika som syftar 
till att styra utseendet på de enskilda byggnaderna och trädgårdarna. Vilka är de idéer om form-
språk och estetik som genomsyrar detaljplaner, gestaltningsprogram och visioner för Glasberga 
Sjöstad? Den andra frågan utgår från individens perspektiv. Hur ser de boende på sina egna 
och andras hus och trädgårdar, och hur tolkas och förstås planer och visionen för Glasberga 
Sjöstad? Den tredje frågeställningen, som handlar om de konflikter som rör estetik och gestalt-
ning som har uppkommit i Glasberga, är tvåfaldig: Å ena sidan, hur tolkar, överträder och 
anpassar sig de boende till de estetiska reglerna och å andra sidan, på vilket sätt och utifrån vilka 
idéer och principer försöker kommunen, mäklare och säljare styra över estetiken i Glasberga 
Sjöstad? 

 

Forskningssammanhang		
Uppsatsen riktar sitt fokus mot stadsplanering och estetik och de idéer som ligger bakom olika 
estetiska ideal, och ställer frågor kring hur hus och trädgårdar upplevs var för sig, samt hur de 
tillsammans skapar en helhet, ett uttryck och en struktur. Ett flertal studier har på olika sätt 
tidigare undersökt hur visioner formuleras, och vilka idéer och föreställningar som ligger till 
grund för tanken på den goda och attraktiva staden, samt vilken människa man planerar för (se 
t. ex. Tunström 2009, Westin 2010, Ramberg 2012). En viktig utgångspunkt här är att visioner, 
ideal och gestaltningsdokument kan verka normerande och också exkluderande av både indivi-
der och grupper (Ferring 2016, Lozanovska 2016). Studien kommer förutom att undersöka pla-
neringens retorik och praktik, också utgå från de boendes perspektiv för att på så vis diskutera 
”glappet” mellan vision och verklighet (se Westin 2010:19). Detta görs bland annat i relation till 
hur man tänker kring sparade naturområden i området och hur man planerar för gemensamma 
ytor och det offentliga, eller gemensamma rummet. Undersökningen är vidare tänkt att visa hur 
västerländska ideal fortsätter att skapa och upprätthålla distinktioner mellan ”oss” och ”de” och 
Glasberga Sjöstad kan därför studeras som en västerländsk arena för maktutövning (Spivak 
1999, Said 2003, McLeod 2010).  

Studien angränsar till flera forskningsfält så som bostads- och migrationsforskning, stadsutveckl-
ing, estetik, arkitektur, nationell identitet och mångkultur. Arbetet knyter också an till en etno-
logisk tradition att studera stadsbyggnad, boende och boendeformer (Erixon 1957, Hansen 
1978, Daun 1980, Forsemalm 2007, Göransson 2012, Ramberg 2012). Den centrala utgångs-
punkten i studien är att diskutera estetik (arkitektur) utifrån grundläggande postkoloniala per-
spektiv och forskningsfältet arkitektur/estetik och mångfald/etnicitet är litet och än så länge 
relativt outforskat (Elliot 2002, Lozanovska 2008, 2016, Sundsbø 2016). Den australiska arki-
tekten Mirjana Lozanovska, en av pionjärerna på fältet att koppla samman arkitektur med mi-
gration och etnisk mångfald, förespråkar ett noggrant och samvetsgrant sätt att ta in estetiska 
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preferenser och smakinriktningar och menar att för att lyckas med detta, handlar det om att 
kasta om i våra tankestrukturer och noga se på oss själva och de estetiska normer och ideal vi 
själva producerar och reproducerar (Lozanovska 2008:8). En svensk etnolog som också disku-
terat estetik är Charlotte Hyltén-Cavallius (2007) som visar hur estetiken fungerar som både en 
klass- och en etnisk markör i sin avhandling Traditionens estetik; spelet mellan inhemsk och internationell 
hemslöjd där hon visar hur olika estetiska ideal kopplas till ”svenskhet” och till ”de andra”. Ett 
aktuellt och nytt fält där estetik och kulturell mångfald tas upp är inom mode, där etnologerna 
Pia Karlsson Minganti och Leila Karin Österlind (2016) medverkar med en artikel i antologin 
New dimensions of diversity in Nordic culture and society. Boken är skriven utifrån en nordisk kontext 
och behandlar de sätt som minoriteters idéer, kulturformer och kreativa uttryck integreras i 
samhället och hur en nynationalistisk diskurs påverkar diskussionen om kulturell mångfald och 
medborgarskap.  

Studien tar också avstamp i tidigare forskning som rör ojämlika förhållanden och diskriminering 
utifrån etnicitet samt mediala beskrivningar av ”förorten” och ”invandrare” (Ristilammi 1994, 
Molina 1997). Sedan den så kallade miljonprogramsatsningen började ifrågasättas ganska ome-
delbart efter programmets genomförande har ett stort antal studier diskuterat bilden av förorten 
som ett problemområde (Arnstberg 1979, Molina 1997, Ristilammi 1997, Bäckman 2009). Frå-
gan om problem med bostadssegregation ges här ofta socioekonomiska förklaringsmodeller så 
till vida att analyserna visar ett samband mellan etnicitet och fattigdom. Problemen kopplas 
också till den byggda miljön. Mitt bidrag är istället att fokusera på ett välbeställt medelklassom-
råde, Glasberga Sjöstad, där de boende har investerat mycket kapital i sina hus och planerar 
för ett gott och framtida liv på platsen. På så vis ämnar undersökningen ge en bild av vilka 
föreställningar eller tankesätt som kan verka bidragande till människors bosättningsmönster och 
gränsdragningar utifrån estetik och smak. Det övervägande antalet personer som bor i området 
skulle (bland annat) skulle kunna kategoriseras som en etnisk grupp men huruvida Glasberga 
kan kategoriseras som ett etniskt segregerat område eller inte, beror till stor del på vad man 
lägger i begreppet boendesegregation, vilket är något jag i uppsatsen kommer att diskutera och 
problematisera (se Franzén 2008). 

 

Teoretiskt	ramverk	
Det är mot bakgrund av vad som karaktäriseras som ett senkapitalistiskt och postindustriellt 
västerländskt samhälle som jag placerar undersökningen om Glasberga Sjöstad (Thörn 2004, 
Sennett 2007, Harvey 2011). I och med den nedmontering av många av de statligt styrda in-
stitutioner som pågått sedan slutet av 1900-talet, har ett utrymme skapats för fria marknader 
att agera inom allt fler områden som till exempel bostadsbyggande och stadsplanering. Vi lever 
i västvärlden i vad som kan beskrivas som ett allt mer fragmenterat, kapitalistiskt, och individu-
aliserat samhälle (Sennett 2007:10). Samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga i världen 
och nya gränsdragningar skapas i rummet vilket gör att människor i allt högre grad delas upp i 
ojämlika geografier för att låna ett uttryck från kulturgeografen och antropologen David Harvey 
(2011).  

I de postmoderna tanketraditionerna som lanserades i början av 1980-talet ifrågasätts och de-
konstrueras kunskapsproduktionen och vetenskapen, ett synsätt som gör att det inte längre finns 
några stora berättelser eller sanningar att luta sig mot (Baudrillard 1985, Lyotard 1984, Lyon 
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2007). I det vardagliga livet förväntas människan i stället att skapa sitt eget liv i form av ett 
projekt, och i detta livsprojekt blir huset och bostaden en viktig beståndsdel. I Nordiska museets 
och Skansens årsbok från 2013, Bygga och bo, beskrivs hemmet och bostaden dels som en plats 
för lugn, ro och avskildhet, men också som en arena där individualismen kommer till uttryck i 
form av prestation och konsumtion där både statussymboler och mer subtila tecken kan ”avslö-
jas” (Westergren och Waldetoft 2013:8). Centralt för min uppsats blir just de paradoxala kon-
sekvenserna av individualismen som tillsammans med kapitalismens marknadskrafter både 
skapar en ökad frihet för människor, men som på samma gång kan göra att individens möjlig-
heter på ett annat plan alltmer likriktas och begränsas. Min förståelse för Glasberga som ett 
samtida fenomen är färgat av ovan nämnda senmoderna perspektiv och mitt intresse riktas i 
uppsatsen mot att undersöka hur smak och estetiska preferenser formas och får betydelse i 
denna samhälleliga kontext.  

I enlighet med tanken på ojämlika geografier vilar studien på postkoloniala perspektiv och an-
tagandet att den västerländska (tidigare) kolonialiseringen av stora delar av världen fortfarande 
i dag skapar och upprätthåller ojämlika maktstrukturer (Hall 1999, Said 2016, McLeod 2010). 
Ett postkolonialt perspektiv kan sammanfattas som studiet av en uppsättning tankesätt, värde-
system och förhållningssätt som är verksamma i både samtida och historiska företeelser. Dessa 
värdesystem gör att människor riskerar att behandlas olika beroende på nationell och kulturell 
tillhörighet, etnicitet, hudfärg, religion och språk (ibid). Mitt sätt att angripa frågan om estetik, 
smak, och hur visioner har formats för att gestalta Glasberga Sjöstad, görs utifrån detta per-
spektiv. Utgångspunkten är att värderingen av de olika hustyperna bygger på en ojämlik världs-
bild där ett majoritetssamhälle anger normerna för vad som räknas som ett rätt, riktigt och 
estetiskt godkänt hus. Centralt för min forskningsfråga är därför spänningsfältet mellan de av 
majoritetssamhällets framtagna gestaltningsprogram och estetiska visioner och enskilda indivi-
ders sätt att tolka och förhålla sig till dessa förordningar. I samtal och texter kring Glasberga 
riktar jag därför min uppmärksamhet mot hur uttryck som ”vår” och ”deras” kultur används 
och hur kulturella skillnader förklaras på olika sätt. Det finns i intervjuer och texter uttalanden 
som på olika vis kategoriserar människor, beteenden och estetiska preferenser och jag undersö-
ker hur dessa beskrivningar definieras gentemot ett (svenskt) majoritetssamhälle.  

Ytterligare en aspekt för studiens utgångspunkt är samtidens politiska läge där nationer i allt 
högre utsträckning bevakar sina gränser och stänger ute människor som inte anses höra dit på 
grund av nationalitet, etnicitet eller religionstillhörighet (Karlsson Minganti & Österlind 2016). 
De nationalistiska strömningar som kan ses växa sig allt starkare i det västerländska samhället 
har också för avsikt att definiera kulturer och traditioner som tillhörande en viss nation. På så 
vis skapas ett större avstånd mellan människor där det blir möjligt att skilja ut; de som hör dit 
och det som inte passar in. Det är också utifrån dessa tankegångar som jag undersöker estetiken 
som en skillnadsskapande (eller sammanhållande) kraft och på vilket sätt detta kan vara kopplat 
till svenskhet, kultur och tradition.  

 

Plats, makt och karta  
 

Som en slags metafor har jag i den här undersökningen med mig bilden av kartan som både ett 
abstrakt och konkret fenomen (Idvall 2000). Bilden av kartan fungerar på två vis. Dels utifrån 
idén om kartans uppdragna linjer, och hur den kan användas som ett verktyg för styrning och 
maktutövning, och dels i mer abstrakt bemärkelse, som representationer av verkligheten eller 
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som en avbildning av det fysiska rummet eller landskapet. Dessa två ingångar kommer i min 
undersökning att komplettera och överlappa varandra.  

Den konkreta kartan kan spåras i modernitetens framväxt med sina rötter i upplysningens intresse 
av att mäta, typifiera och organisera omvärlden. Under 1600-talet uppstår kartan utifrån ett 
behov av att kontrollera människor och kartbilden som skapas gör rummet transparant (Bau-
man 1998:29ff). Det vill säga det spelar mindre roll vem du är och vad du gör och mer fokus 
riktas mot var du kommer ifrån. Blicken som betraktar kartbilden blir i och med detta operson-
lig och objektiv och skillnaden i hur rummet organiseras skiftas från vem till från vilken plats (ibid). 
Kartan eller landskapet, så som vi betraktar det idag, kan ses som en kulturellt skapad produkt 
som har formats utifrån kapitalismen och industrialismens premisser (Cosgrove 1998:2f). Hur 
vi ser på landskapet har att göra med frågor om ägande och produktion och sättet att förhålla 
sig till och bruka eller använda jord och markresurser. Här blir kartan viktig för att dela in och 
benämna geografiska områden och det visuella landskapet och den sociala samhällsordningen 
blir metaforer för varandra (Cosgrove 1998:8ff). David Harvey knyter städers och platsers ut-
veckling i modern tid till ekonomi och ägande och ser staden som en materialistisk manifestation 
av samhällets kapitalistiska drivkrafter (Harvey 2011:8ff, 53f). Pengar, kapital, tid och rum bil-
dar en väv, menar Harvey, där den urbana kapitalismen har direkta inverkningar i människors 
vardagsliv (ibid).  

Den andra aspekten av kartbilden som jag kallar för abstrakt, länkar kartan via representationen 
eller bilden till landskapet som idé. Den synen på landskapet som i finns i Sverige idag, är sprungen 
ur de nationalistiska och nationalromantiska ideal som växte fram under slutet av 1800-talet, 
där bilden av det svenska landskapet sprids och präntas in genom via institutioner som skolan 
och museer, och med hjälp av tillexempel den fotografiska bilden (Ahnlund Berg 2011:144, 
Sörlin 2011:30). Men det sätt som ett landskap eller naturen kan uppskattas på idag har också 
kopplingar långt bak till bland annat de klassiska ideal från antiken, som rådde under Roms 
storhetstid och kan också härledas till 1700-talets engelska landskapsmåleri (Solkin 1983:409, 
415). Dessa representationer av landskapet visar på samhälleliga strukturer där konsten att njuta 
av ett vackert landskap ses som någonting fint men naturen ses också som skapad av Gud, vilket 
gör att vissa landskapsideal befäster naturliga och universella lagar, varifrån makten verkar som 
en naturlig kraft som inte ska ifrågasättas (ibid). Det visuella landskapet och den sociala sam-
hällsordningen blir metaforer för varandra och ett visst sätt att gestalta, representera, värdera 
och vistas i landskapet tyder på att tillhöra en viss samhällsklass (ibid).  

Landskapet eller idén om ett visst landskap är också tätt förbundet med människornas ursprung 
och känslan av nationell tillhörighet och när landskapet hotas förstöras eller förändras, hotas 
också nationens identitet (Cosgrove m. fl. 1996:535). Platser, vare sig de ska definieras som stad 
eller land, natur eller kultur, verkar som representationer och spegelbilder av oss själva (Sandin 
2008:78). Etnologen Birgitta Svensson menar att platsen, kanske är det som mest av allt skapar 
en känsla av identitet och tillhörighet (Svensson 2011:24). 

Konstnären Robert Smithson utgår från ett dialektiskt förhållningssätt i sitt studium av Central 
Park i New York, och betraktar landskapet som temporärt, ständigt föränderligt och ofärdigt, 
och tar därigenom avstånd från att betrakta en plats som statisk och utifrån en förutbestämd 
form (Smithson1973:63). Det dialektiska förhållningssättet handlar om att inte se ting som iso-
lerade objekt, utan som en pågående process och något som existerar i en föränderlig relation 
till sin omgivning. Detta dynamiska förhållningssätt till plats fungerar här som ett sätt att förstå 
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hur estetiska gränser kan tänjas och förändras och hur en plats kontinuerligt fylls med ny bety-
delse.  

 

Estetik, etik och moral  
 

Intentionen är alltså att rikta fokus mot estetiken och hur dess ideal verkar både begränsande och 
tillåtande för de människor som bor i Glasberga. I boken Den kultiverade människan från 1979, 
visar författarna och etnologerna Jonas Frykman och Orvar Lövgren på en koppling mellan 
moraliska värderingar och hemmets ökande estetisering under framväxten av borgerligheten i 
Sverige under 1800- och 1900-talet. Genom medvetna val och idealiserade levnadsmönster 
skapas distinktioner mellan den borgerliga klassen och arbetarklassen (2011:105, 127). Det blir 
från och med nu viktigt hur individen framställer sig själv och de föremål hon omger sig med 
vilket visar på ett ökat intresse för estetik, något som går igen i dagens bostadsideal och i skap-
andet av Glasberga Sjöstad.  

Jag kommer i uppsatsen röra mig mellan begreppen estetik och smak. Begreppet estetik härstam-
mar från 1700-talet och filosofen Alexander Baumgarten som menade att estetik är vetenskapen 
om sinneskunskapen (Bale 2010:13). Begreppet är sin snävaste bemärkelse synonymt med en 
form eller ett visst utseende men däremot förekommer i diskussioner och åsikter om estetik näs-
tan utan undantag värderingar kring estetiken, och vad som anses som estetiskt tilltalande. Man 
kan säga att form eller estetik både har och gör betydelse (Hyltén Cavallius 2007:20). Estetiska 
värderingar har vidare en förmåga att effektivt dölja fördomar om andra människor och synen 
på etnicitet, ras, klass och kultur och värderingar som rör estetik kan också verka både homo-
geniserande och kategoriserande (Elliot 2002:9). De brittiske politik- och kulturforskaren John 
Street menar att kulturella uttryck ofta är inramat av politiska ideologier och värderingar som 
också handlar om etik och moral (2000:31ff). En degradering av den ”fina” kulturen och de 
”rätta” uttrycken kan därmed också riskera att degradera människan på så vis att den som upp-
skattar ”fel” sorts estetik, anses ha brister även på det moraliska planet. Ett annat sätt att besk-
riva samma sak är att peka på att det estetiska kan kopplas samman med etik på så vis att mot-
satsen till ”bra” istället för det mer neutrala ”dålig” blir ”ond/elak” (Dahlin 2002:38). Värde-
ringar och uttalanden om estetik har en förmåga att både fungera som brobyggare och som en 
splittrande kraft i samhället, ett synsätt som stämmer väl överens med den här studiens syfte att 
undersöka estetikens verkan som en inneslutande eller uteslutande mekanism (Elliot 2002). Ut-
ifrån dessa teoretiska perspektiv kommer jag därför att i analysen av mitt material utgå ifrån 
tanken på att estetik och smak kan hänga samman med värderingar kring bra och dåligt, gott 
och ont.   

Angående smak är detta tätt sammankopplat med estetiska värderingar, och ett antal författare 
och forskare som jag har inspirerats av driver en tes att vi (i väst) behöver se över den godtyck-
lighet och subjektivism som finns i smakutlåtanden och hur vi talar om andras stilpreferenser 
(Street 2000, Elliot 2002, Lozanovska 2008). I detta avseende stödjer jag mig på Bourdieu, som 
menar att det inte finns det någon universell sanning eller egenskap hos ett objekt (föremål, hus 
eller konstverk) som objektet kan förmedla, utan smaken och det vi gillar är något vi har sociali-
serats in i och som utgår från individen och dess position i samhället (Bourdieu 1993:247f, 250). 
Att det skulle finnas en slags neutral estetik där former, linjer, volymer och färger kan förstås 
som universella, skapas i många fall utifrån en västerländsk kontext, vilket hänger samman med 
idén om att de vi betraktar som ”andra” har mer kultur än de vi anser hör till gruppen ”oss” 
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(Mohanty 2002:31ff, Hastrup 2010:83). En fråga jag har med mig i studien är sättet att diskutera 
och närma sig ”andra” typer av estetiska ideal än de vi kanske är vana vid utifrån vår egen 
kulturella bakgrund, eller vårt habitus1 för att tala med Bourdieu. 

Smak kan alltså inte uppstå spontant, vilket motsätter sig idén om en universell och ”ren” sma-
kuppfattning och det jag framförallt vill problematisera i studien är det sätt varpå en majoritet 
gör anspråk på ett visst estetiskt ideal som naturligt och obestridligt. Detta är ytterst en fråga om 
makt och den som vinner kampen om det symboliska kapitalet är för Bourdieu också den som kan 
kontrollera samhällets styrmekanismer (Broady 2005:7). Det symboliska kapitalet är det ”som 
av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” och kampen kan beskrivas 
som ett spel mellan ”erkännande och misskännande, av prestige och anseende, konstnärlig för-
måga och intellektuell briljans” (Broady 2005:10). Ett visst estetisk utförande eller gestaltning av 
exempelvis en byggnad kan fungera som ett symboliskt kapital i den mån det erkänns som vär-
defullt. För att förstå värdet krävs det vidare att de som deltar i maktkampen eller diskussionen 
om estetik ingår i samma språkspel. Den franske filosofen Jean-François Lyotard menar att varje 
uttalande ingår i ett spel, och huruvida man möts och förstår varandra handlar om att befinna 
sig inom samma förståelsehorisont. (Lyotard 1984:9f0). Jag återkommer till begreppet språkspel 
under avsnittet analysmetod.  
 

För att runda av diskussionen om estetik vill jag poängtera att jag inte har för avsikt att föra en 
estetiskt värderande diskussion utifrån arkitektonisk kvalitét rörande husen i Glasberga (jfr Hult-
man 2002:22). Studiens intresse riktas snarare mot estetiska värden och ideal och på vilket sätt 
dessa skapar begränsningar eller friheter hos de som bygger och bor i de olika husen, samt 
reglernas avsikt från planeringshåll. Huruvida reglerna skapar en god arkitektur står alltså inte 
i fokus här.  
 

Teoretiskt angreppssätt 
 

För att hitta en analytisk form för relationen mellan de boende och de styrande i Glasberga har 
jag utgått från sociologen Göran Ahrnes begrepp vardagsverklighet och struktur (Ahrne 1981). Även 
om en del av de teoretiska tillämpningar som författaren använder inte riktigt passar i dagens 
samhällskontext, menar jag ändå att begreppsparet fungerar för att visa på sambandet mellan 
enskilda människors handlingar och beslut och den övergripande strukturen på ett sätt som är 
relevant här. Vardagsverkligheten definieras som ett avgränsat rum där människan vistas dagligen, 
så som till exempel ett hus, ett bostadsområde, eller en arbetsplats och består av en enskild 
individs verklighet men också som en del av samhället, naturen och kulturen (Ahrne 1981:39). 
Vardagsverkligheten styrs av människans intresse och hålls samman av medvetna handlingar. 
Dessa handlingar är både möjliga och nåbara som i att exempelvis att skaffa ett större boende eller 
bygga ett eget hus. På så vis blir vardagsverkligheten konkret och utgörs av faktiska skeenden. 
Men dessa handlingar är också en del av en struktur och ingår i en strukturell process. De över-
gripande strukturerna är politiska och kapitalistiska system, normer, institutioner, lagar och reg-
ler och Ahrne poängterar att strukturen och vardagsverkligheten inte skall ses som två separata 
fält utan hur vardagsverkligheten och strukturen överlappar och ingår i varandra. (Ahrne 
                                                
1 Bourdieu använder sig av begreppet habitus för att beskriva förmågan att producera både praktiker och 

produkter, och förmågan att skilja på, värdera och klassificera dessa produkter och praktiker. I ”rummet 
av livsstilar”, det vill säga i den sociala världen skapas förutsättningarna för hur någonting (ett objekt som 
exempelvis ett hus) uppskattas och värderas (Bourdieu 1993:250, 298). 
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1981:13, 70).  Den fråga som Ahrne lyfter och som också intresserar mig i den här uppsatsen är 
på vilket sätt detta sker. Vilken betydelse har strukturen för vardagsverkligheten och vice versa?  

Det finns i både vardagsverkligheten och i strukturerna olika sätt att förhålla sig och att agera 
utifrån. Här tar jag hjälp av filosofen Michel De Certeaus väl använda begreppspar strategi och 
taktik (De Certeau 1998, 1984). Detta är ett perspektiv som även etnologen Elisabeth Högdahl 
(2003) använt sig av i sin avhandling Göra gata: om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. 
Ett något förenklat sätt att förstå strategi och taktik är att det är makten så som exempelvis in-
stitutioner, myndigheter, lagtexter och stadsplaner som använder sig av strategin, medan taktiken 
är de sätt varpå människan handlar utifrån strategin, så som att hitta kryphål och fånga en 
situation (se Hultman 2002:19, Högdahl 2003:49).  

Den amerikanske litteraturvetaren och filosofen Ian Buchanan (2000) menar däremot att De 
Certeaus begreppspar i många fall används och förstås i en alltför förenklad version (Buchanan 
2000:2). En del av den kritik som Buchanan riktar mot användningen av begreppen är att de 
skulle stå i ett dialektiskt förhållande till varandra. Buchanan menar snarare att begreppsparet 
erbjuder ett alternativt sätt att se makten som den ordning varpå samhället är organiserat och 
kretsar runt (Buchanan 2000:2). Genom Buchanans läsning av de Certeau blir strategin det sätt 
varpå människan handlar för att begränsa omgivningens oberäkneliga påverkan genom att 
skapa en slags skyddad zon (Buchanan 2000:4). Taktiken refererar till de praktiker eller hand-
lingar som strategin inte lyckats bemästra. De är inte per definition subversiva men har ett sym-
boliskt värde som inte ska underskattas: de erbjuder ett vardagligt skydd mot strategiers sätt att 
kontrollera individen i olika situationer. Taktikens drivkraft är tanke och tro och sättet att 
handla taktiskt kan ses som ett bevis på att hur illa saker än blir, så måste det inte vara så (Bu-
chanan 2002:4).  

Enligt min förståelse och tillämpning av Buchanan blir då strategin möjlig att använda även för 
den vanliga människan och inte bara på formell makt- och institutionsnivå. Att bygga en mur 
mot grannen kan vara ett sätt att använda sig av en strategi, medan taktiken är det sätt varpå 
några barn sedan skuttar över muren. En taktik kan också vara någonting som till exempel en 
bygglovshandläggare kan använda sig av, som ett sätt att se kryphål i regler och lagar för att 
tillfredsställa den direkta situationen utifrån en individs önskan. Taktiken kan ses som ett sätt 
att hantera strategier som hotar att bli övermäktiga och manifesterar sig i vardagliga handlingar 
(Hultman 2002:19). Detta får till följd att man i taktiken inte alltid tänker på konsekvenser eller 
ser helheten. För att sammanfatta min analytiska tankemodell är det inom de olika språkspelen 
som människor kommunicerar, och agerar genom att använda sig av taktiker och strategier. Detta 
sker i en vardagsverklighet som både är en del av och konstitueras av strukturen; de strukturella 
förutsättningarna i samhället.  

 

Metod	och	material	
Det empiriska materialet, det vill säga den delen av verkligheten som har samlats in och analy-
serats, har tillsammans med min förförståelse och mina valda teoretiska perspektiv utgjort grun-
den för uppsatsens tolkningar, innebörder och slutsatser.  Men redan i insamlingsarbetet görs 
både urval och tolkningar och vägen från idé och forskningsfråga till insamlat material, analys 
och slutsatser är inte så rät som den framställs så här i text i efterhand (Aull Davies 2010:29). 
Eftersom Glasberga Sjöstad befinner sig i en uppbyggnadsfas med både inflyttade boende samt 
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en högst närvarande vision, har platsen lämpat sig bra eftersom jag ville kunna tydliggöra kopp-
lingen mellan en vision och en verklighet. På grund av undersökningens omfång har jag också 
begränsat mig till detta geografiska område och inte studerat byggnader, bostadsområden och 
gestaltningsvisioner på andra liknande platser. Jag har också sett fördelar med att studera en 
avgränsad del av samhället som ett slags mikrokosmos (jfr Klein 1993).  

 
Material och insamlingsmetod 
 

Det var via en tjänsteperson på samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun som jag först 
hörde talas om projektet Glasberga Sjöstad, och det nya bostadsområdet som höll på att växa 
fram. Det antyddes att det fanns en underliggande etnisk konflikt kring Glasberga, och min 
nyfikenhet gjorde att jag beslöt mig för att söka vidare.2 Intrycken av arkitekturen efter ett besök 
i Glasberga, tillsammans med de visioner och gestaltningsdokument jag fann på Glasbergabo-
lagets hemsida där området beskrivs som en ”traditionell svensk villastad”, öppnade för frågor 
i förhållandet mellan visionen och verkligheten.  

Studien bygger på ett insamlat material bestående av i huvudsak intervjuer och olika typer av 
skriftliga dokument. I inledningsskedet fungerade dessa två materialkategorier som varandras 
katalysatorer: något jag fann i ett skriftligt dokument fick mig att formulera en viss fråga i en 
intervjusituation och efter en intervju kunde någonting som kom upp där, få mig att söka vidare 
efter nya typer av skriftliga dokument eller ytterligare personer att intervjua. Sammanlagt tret-
ton intervjuer har utförts. I några av intervjusituationerna som skedde hemma hos boende i 
Glasberga deltog båda två i ett par varför antalet personer som är representerade i studien blir 
totalt femton stycken. Att få tag i personer att intervjua som bodde i Glasberga var till en början 
inte helt enkelt. Jag skrev inlägg på Facebook där jag bad människor jag redan känner, och som 
har någon koppling till Södertälje, att hjälpa mig hitta boende i Glasberga men utan framgång, 
jag kontaktade Glasberga Sjöstads villaägareförening och jag gick runt med lappar och lade i 
brevlådorna utmed några gator i området. Av de cirka femtio personer som fick min lapp i 
lådan var det en som hörde av sig, Kristina, som jag senare intervjuade. Vid en kontakt med 
Glasbergabolaget fick jag däremot både snabb och positiv respons i att delta, samt att jag i den 
första intervjun med Henrik på Glasbergabolaget också fick tips på boende. ”Gå och ring på 
hos Britta och Henning. De är så trevliga!”. Efter intervjun med Britta och Henning fick jag 
vidare kontaktuppgifter till andra personer i området som de kände, och tyckte jag skulle höra 
av mig till. De boende i Glasberga har jag i huvudsak intervjuat i deras hem. Övriga har jag 
träffat på deras arbetsplatser förutom i ett fall på ett café, och i två fall skedde intervjuerna över 
telefonen.  

Ungefär hälften av intervjuerna är med boende i Glasberga och den andra hälften är gjorda 
med personer som på olika sätt arbetar med att marknadsföra, sälja eller planera platsen och 
projektet Glasberga Sjöstad så som mäklare, projektledare och tjänstepersoner på Södertälje 
kommun. Min ambition har varit att i samtliga intervjuer få till en diskussion om smak och 
estetik och jag har ställt frågor som kan ge svar på hur man tänker kring visionen och det som 
                                                
2 Under samma period som jag fältarbetar i Södertälje har jag en deltidstjänst på Stockholms Läns museum, i ett 

projekt som heter Platsverkstan. Syftet med projektet är att tillsammans med invånarna i Södertälje diskutera 
och reflektera kring platsen och dess kulturmiljövärden utifrån dåtid, nutid och framtid. Mitt uppdrag är att 
som etnolog i projektet främst samla berättelser genom att intervjua personer som bor i Södertälje. En del av 
min förförståelse och bakgrundskunskaper rörande platsen Södertälje grundar sig på diverse möten på kom-
munhuset med tjänstepersoner som arbetar med kulturmiljöer, stadsbyggnad och exploatering. 
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är eller blev: verkligheten. Jag har frågat de boende frågor som hur det kom sig att de flyttade 
till Glasberga, vilka tankar och idéer de haft om utseendet på sina hus när det skulle byggas, hur 
de tänkt kring sina trädgårdar och utemiljöer och vad man anser om området som helhet och 
hur man tror att Glasberga Sjöstad kommer att utvecklas framöver. I några fall har de boende 
som jag intervjuat inte haft så mycket att säga om husens utseende (som jag kanske hade önskat) 
men samtalen har ändå kommit att handla om hur man tänkte sig och hur det blev, samt vad 
man är nöjd eller inte nöjd med som boende och om området som helhet. Även om inte smak 
och estetik hamnat i fokus i dessa fall, ser jag ända dessa samtal som intressanta ur den aspekten 
att det fortfarande handlar om diskrepansen mellan vision och verklighet, utifrån hur det är att 
bo och leva på en viss plats.  

Eftersom de boendes berättelser är relativt få, och på ett plan måste betraktas som unika livsbe-
rättelser, menar jag att en fara kan vara att analytiskt dra för stora växlar utifrån materialet. Just 
dessa fem familjers berättelser ska därför inte betraktas som gällande för hela Glasberga, och 
hade jag istället intervjuat boende i fem andra hushåll hade studiens resultat kanske sett ganska 
annorlunda ut (jfr Aull Davies 2008:10). Trots detta visar materialet ändå på en del tendenser, 
som i den här studien naturligtvis måste förstås som ett resultat, men också som en av många 
möjliga bilder.  

Personerna som representerar de som säljer, marknadsför och planerar projektet Glasberga 
Sjöstad har fått frågor som handlar om deras egen roll i projektet och hur det kom sig att de 
började arbeta med Glasberga. De har också fått berätta i mer kronologisk ordning om hur 
projektet har växt fram och vilka svårigheter och utmaningar de mött på vägen med särskilt 
fokus på estetik, gestaltningsprogram och visioner. Här har samtalen ofta blivit lite längre och 
mer detaljerade i fråga om estetiskt utförande och arkitektur, och en del mer privata åsikter som 
rör smak har också kommit fram i dessa intervjuer. Samtliga intervjuer är inspelade och ljudfi-
lerna är delvis transkriberade på så vis att de partier som jag inte uppfattade som relevanta för 
studiens syfte endast har sammanfattats, medan de mer intressanta delarna av intervjuerna är 
transkriberade. De delarna av intervjuerna som sedan har använts som citat i uppsatsen har jag 
i efterhand redigerat något för ökad läsbarhet. Exempel på redigering kan vara att ta bort små-
ord som ”men”, ”liksom” och ”typ” och i vissa fall förändra ordföljder och ändra uppenbara 
grammatiska felaktigheter som i skriftligt språk blir svårläst, men som i en samtalssituation inte 
upplevs på samma vis (jfr Fägerborg 2011:85).  

De skriftliga dokument som jag använt är framförallt det material som finns tillgängligt på den 
hemsida som marknadsför och informerar om byggprojektet Glasberga Sjöstad (www.glasber-
gasjostad.se). Här finns styrdokument och bildmaterial så som detaljplaner, gestaltningspro-
gram och gestaltningsvisioner. Dokumenten innehåller detaljerade fakta över hur olika hus ska 
gestaltas men också mer övergripande visionära beskrivningar där idén om Glasberga Sjöstad 
förmedlas genom text och bild. Jag har också använt mig av översiktsplaner för Södertälje kom-
mun från åren 1990, 2004 och 2013. I min analys av samtliga dokument har jag ringat in vär-
deord, beskrivande ord och särskilt uppmärksammat hur vissa ord och bilder fungerar som in-
kluderande och exkluderande. Mitt fokus har riktats mot att identifiera motsättningar mellan 
krav på svenskhet och tradition, och den mer tillåtande och individanpassade retoriken. I sam-
band med några intervjuer fick jag också en del säljmaterial och jag fick också ta del av listor 
med namn på vilka som köpt tomter och när de fått tillträde, samt en intern sammanställning 
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från Glasbergabolaget som visar försäljningen av tomter mellan åren 2008–2011. Till materialet 
räknas också ett antal artiklar från fack- och lokalpress.   

Ytterligare en materialkategori är mina egna fältanteckningar från observationer och promena-
der i området. Jag har vistats i området vid flera tillfällen och gått runt och observerat hus och 
trädgårdar, noterat bilmärken och namn på brevlådor och hur människor såg ut, vad de gjorde 
och hur de rörde sig i området. Jag har antecknat både vad jag såg och vad jag tänkte och 
fältanteckningarna har också bidragit till att forma studiens inriktning. Mina egna föreställ-
ningar, tankar och i vissa fall även fördomar om de olika byggnaderna och de estetiska utform-
ningarna har varit viktiga och vägledande i fråga om studiens upplägg på två sätt. För det första 
ser jag materialet som en empirisk kunskap om hur människor (i detta fall jag själv) kan uppfatta 
olika typer hus, men jag har också använt mina egna observationer i analysen för att ge studien 
en ökad transparens (se Bäckman 2009).  

 

Analysmetod 
 

I mina analyser av både intervjumaterial och de skriftliga dokumenten är det ord, uttalanden 
och meningssammanhang som står i fokus. Dess laddningar, konnotationer, betydelser, möjliga 
referenser och innehåll är det stoff kring vilka mina analyser och möjliga tolkningar kretsar. För 
att sortera och identifiera hur dessa olika påståenden förhåller sig till varandra, och som en 
modell för att förstå de inbyggda konflikterna eller motsättningarna i olika uttalanden, har jag 
utgått från Lyotards begrepp språkspel som jag tidigare nämnt (Lyotard 1984:9). Lyotard har 
inspirerats av den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein som menar att varje uttalande ingår i ett 
slags spel där både sändare och mottagare deltar. Lyotard jämför detta med ett parti schack där 
ingen som spelar ifrågasätter själva reglerna utan man utgår från att de som spelar spelet vet 
hur det ska spelas (Lyotard 1984:10).  

Schackspelet tänker jag mig här som den kommunikation som sker mellan de boende och Glas-
bergabolaget där idén är att skapa en estetiskt tilltalande boendemiljö, vilket ju är något som 
alla inblandade parter har ett intresse utav.  Spelet utgörs också av ett maktförhållande, där 
kunskap blir en aspekt av makt, och där de olika ståndpunkterna som yttras i språkspelet kan 
förstås som utövandet av både makt och motmakt. Detta kan jämföras med Michel Foucaults 
(2003) sätt att uttrycka att där makt finns, finns det alltid ett motstånd. Inom språkspelet, och 
bilden av Glasberga som både de boende och Glasbergabolaget kommunicerar kring, utmanas 
och tänjs hela tiden gränserna för vad som ryms inom språkspelet; idén om ett estetiskt tillta-
lande Glasberga Sjöstad. Det som gäller för språkspelet i sin snävaste betydelse är att det bygger 
på att både mottagare och sändare befinner sig inom samma förståelsehorisont. När detta inte 
infrias, när människor pratar förbi varandra, kan detta tyda på att språkspelets ramar antingen 
ändras eller att det uppstår parallella språkspel. Mitt intresse riktas i uppsatsen mot den punkt 
där språkspelets gränser utmanas.  

Lyotards språkspel ligger nära förståelsen för en diskurs och som syftar på vad som är möjligt 
eller omöjligt att uttala eller göra i olika sammanhang. Jag ser däremot diskursbegreppet så som 
det vanligtvis används inom etnologisk forskning som mer allomfattande och som syftar till att 
identifiera själva diskursen, eller den överordnade meningsskapande kulturen inom vilken dessa 
uttalanden sker (se Gunnarsson Payne 2017:252). Mitt sätt att använda språkspel är snävare 
och snarare ett sätt att visa på kommunikationen som sådan och att analytiskt identifiera dess 
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gränser. Språkspel är också här begränsat till tal, text och bild, och inte som diskursteorins bre-
dare synsätt som också innefattar både praktiker och materialiteter (Gunnarsson Payne 
2017:253). Sammanfattningsvis använder jag begreppet språkspel som en analytisk metod för 
att visa på gränser i kommunikationen och som här har att göra med (estetiska) ideal.  

Det finns i min undersökning också beröringspunkter med materialitetsstudier, även om jag inte 
uttalat använder mig av någon teoretisk modell i det avseendet. För att ge plats åt andra per-
spektiv har jag valt bort de teoribyggen som mer specifikt riktar sig mot att studera materiali-
teten utifrån tanken på dess egen agens så som inom Actor-Network Theory (ANT) (se Forse-
malm 2007, Hylltén-Cavallius 2007). De aspekter jag istället valt att fokusera på är kommuni-
kationen och föreställningarna kring byggnaderna, snarare än att rikta ljuset mot den faktiska 
materialitetens medverkan och inverkan i olika skeenden.  

 
Forskningsetik  
 

Arbetet med studien har varit kantad med konstanta etiska frågeställningar där jag funderat 
kring hur människor beskrivs och framställs i min text. I mitt intervjumaterial har påståenden 
om etnicitet och grupptillhörigheter, kategoriseringar av sig själva och andra varit ett återkom-
mande tema. Den största utmaningen har varit min egen önskan att i texten inte särskilja kate-
gorin ”svenskar” från kategorin ”invandrare” och samtidigt kunna diskutera olika estetiska ideal 
som utifrån materialet i vissa fall (men inte alls i alla) kopplas till olika kulturella tillhörigheter 
och etniciteter. Att jag detta till trots i uppsatsen använder termer som svenskar och ord som 
nysvenskar eller invandrare i mina analyser är att kategorierna förekommer i mitt material och 
för att kunna diskutera och analysera detta krävs ord för att beskriva vad jag finner i materialet 
(jfr Bäckman 2009:17) Eftersom min intention inte är att visa på skillnad utifrån etnicitet har 
jag själv aldrig under intervjuerna gått in i frågor som rör ursprung, identitet och etnicitet utan 
ställt öppna frågor och riktat mitt intresse mot husen, smaken och uppfattningar om estetik.  

När teman om etnicitet och olika kulturer har kommit på tal har jag i de flesta fall frågat vidare 
och ibland bett personerna att förklara vad de menar med till exempel ”invandrare” eller vilka 
”de andra” är. Om jag själv i mina frågor har kategoriserat människorna i området har jag 
oftast etiketterat dem som barnfamiljer och södertäljebor och haft som utgångspunkt att alla 
hör till kategorin svenskar, oavsett varifrån de eventuellt härstammar. På så vis kan jag se att 
det i min studie finns en vilja i att sudda ut skillnader mellan människor som kan beskrivas som 
etniska eller nationella (se Pripp 2001). Även om det i mitt intervjumaterial förekommer vissa 
kategoriseringar kring etniska grupper har jag medvetet valt att inte explicit omnämna dessa. 
Anledningen är att jag inte diskuterar olika kulturer eller försöker ringa in en viss etnicitets este-
tiska preferenser. Istället diskuterar jag vilka föreställningar (däribland kring etnicitet) som upp-
kommer i diskussioner kring estetik.  

Studien följer de forskningsetiska regler som är upprättade av vetenskapsrådet (Vetenskapsrå-
dets webbplats 2017, se även Pripp 2011:80f). Jag har beaktat samtliga krav och har informerat 
intervjupersonerna om mitt uppsatsämne och uppsatsens syfte i stora drag, samt berättat att 
texten kommer att finnas tillgänglig och sökbar för en allmänhet. Innan intervjun har jag också 
sagt att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Angående anonymisering har jag 
valt att anonymisera samtliga förutom en, den tidigare stadsarkitekten i Södertälje kommun, 
som på grund av sin titel är en person av mer offentlig karaktär. Detta är också något personen 
har samtyckt till. Ingen av de övriga intervjuade har särskilt bett om att jag inte ska skriva ut 
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deras riktiga namn, men eftersom jag vill skydda identiteter och personuppgifter har jag ändå 
valt detta. Angående namn har i några av fallen personerna själva fått hitta på sina alter-egos 
och i övriga fall har jag sökt efter namn i lite samma stil som deras egna. I samtliga fall har jag 
också sagt till personerna att jag naturligtvis inte kan garantera att ingen, trots att de är anony-
miserade, kan lista ut vem personen är. Detta gäller särskilt personerna från Glasbergabolaget 
samt mäklaren, men även de boende. Jag visar i uppsatsen inga foton på de hus där de inter-
vjuade personerna bor.  

 

Disposition	
Uppsatsen är strukturerad i fem kapitel där det första kapitlet är den snart avklarade inled-
ningen. Det andra kapitlet kan ses dels som ett bakgrundskapitel där jag redogör för projektets 
framväxt och dels den plats där jag i huvudsak diskuterar estetiska ideal utifrån de visioner och 
gestaltningsprogram som legat till grund för idén om Glasberga Sjöstad. I det tredje kapitlet 
utgår jag från de boende och undersöker deras inställning till estetik, och på vilket sätt de tänkt 
och resonerat kring husen de byggt och de trädgårdar de skapat, samt hur de upplever området 
som helhet. Fjärde kapitlet riktas mot uppsatsens övergripande frågeställning som genom att 
fördjupa vissa empiriska teman närmar sig frågan om estetiken som skillnadsskapande eller som 
en brobyggande mekanism eller kraft. I det femte och avslutande kapitlet sammanfattar jag 
undersökningen och diskuterar dess huvudsakliga slutsatser.  
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Kapitel	2.	Välkommen	till	Glasberga						
Sjöstad!		
 
Kapitlet inleds med en bakgrund för hur projektet Glasberga Sjöstad har vuxit fram. Jag gör 
även en kort redogörelse för hur det kommunala planmonopolet fungerar i svensk stadsplane-
ring som en hjälp för läsaren i att förstå bakgrunden till en del av de gestaltningsmässiga pro-
blem och konflikter som uppstått i Glasberga. Vidare diskuteras och analyseras detaljplaner som 
vidare kopplas till gestaltnings- och visionsdokument där vill jag visa vad som ligger till grund 
för de regler och krav gällande den estetiska utformningen av platsen. Kapitlet kan förstås som 
en diskussion av visionen, bilden, idén och kartan i både konkret och mer abstrakt bemärkelse 
och på vilket sätt en vision fylls med estetik och form. Utifrån vilka idéer skapas den karta som 
blir till den struktur där människors vardagsverklighet pågår? Men först en bild av mina egna 
intryck av platsen:  

Ur	fältanteckningar		
Mitt första besök i Glasberga sker tillsammans med Kim som arbetar på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje 
kommun. Jag kontaktar Kim och vi bestämmer oss för en biltur eftersom jag är nyfiken på hur det ser ut i Glas-
berga. Kim har också några idéer på andra platser vi kan titta på så att jag ska få se lite mer av Södertäljes 
bebyggelse och vad som händer på olika platser. Jag har aldrig varit i Södertälje förut. Än mindre i utkanter och 
nybyggnadsområden. Vi ger oss av och utan att stanna bilen skymtar vi några rader av färgglada hus uppe på en 
bergskam. Området heter Ronna3 och är ett så kallat miljonprogramsområde som nu håller på att gentrifieras: 
man renoverar och höjer hyrorna, berättar Kim. Detta borde någon också skriva om. Folk kommer eventuellt inte 
ha råd att bo kvar. 

Det regnar ute och vi fortsätter vår färd. Tittar på områden och hus. Vi småpratar om vad vi ser och jag ställer 
frågor. Kim ursäktar sig flera gånger och vill inte kategorisera andra människor, ”jag vet ju inte egentligen, detta 
är saker jag hör och hur andra pratar”. Vi åker vidare och jag uppmärksammar på flera platser stora stenhus i 
vit eller ljus puts och hur dessa kontrasteras mot den typiskt svenska trävillan. Något enstaka enfamiljshus är tre 
våningar högt och Kim berättar att vissa hus är högre än tillåtet enligt kommunen och detaljplanen, men att det 
förekommer att ägarna betalar ett vite och huset får står kvar. Vissa delar av de villaområden vi besöker domineras 
av gråmålade och rödmålade trähus men så tornar plötsligt ett större stenhus upp sig. Någonstans skymtar jag en 
svensk flagga. Vi åker in i områden som Lina Hage4 och Ritorp5, och som i stort sätt domineras av stenhus i pust 
med pelare, en och annan staty eller fontän, rundade balkonger med snidade räcken, stenlagda tomter och hård-
gjorda ytor, murar, höga thuja-häckar, fasadbelysningar, stora möblerade uterum, brutna tak. Jag tänker ömsom 
på en amerikansk villaförort och ömsom på andra platser jag varit på. Ett lyxigt hotell någonstans vid medelhavet. 
Tunisien? Eller någon villaförort med påkostade mexitegelvillor var som helst i Sverige. Jag ser stora hus med 
överdådigt ”vräkigt” utseende. Danderyd? Här och var syns ibland ett litet trähus inklämt vilket ser en aning 

                                                
3 Bostadsområde strax nordväst om Södertälje stadskärna och som började byggas år 1960, under det så kallade 
miljonprogrammet, och som består av både lägenheter i höghus, villor och radhus samt ett litet centrum som in-
vigdes 1965 (Gelotte 2004:27). 
4 Området Lina Hage bebyggdes med radhus och villor kring slutet av 1980-talet (Gelotte 2004:35).  
5 Bostadsområde med mestadels privata villor norr om stadskärnan och som bebyggdes i slutet av 1990-talet (Ge-
lotte 2004:35).  
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malplacé ut. Kim säger att det vore ju intressant att höra om hur de i trähuset uppfattar arkitekturen runt omkring. 
Jag noterar att vi talar inte om vad de boende i stenhusen möjligen kan ha för åsikter kring trähusens utseende.  

Ett stort fält öppnar sig och vi kör in på en väg där en skylt visar att vi nu närmar oss Glasberga Sjöstad. Det är 
ingen vanlig vägskylt utan en mer reklamliknande skylt med Glasbergabolagets gröna logotyp. Jag får en vag 
känsla av att köra in i ett så kallat gated community6. Till vänster ser jag låga rödmålade trähus i långa rader 
och vi kör in i området som ger ett mer kuperat intryck än de andra platserna vi nyligen varit på. Husen är lite 
mer utspridda och står inte heller lika påträngande nära varandra. På vissa gator finns trähus i rött, grått, dova 
färger och på andra står stora putshus i sten. På en gata ser bebyggelsen helt olika ut beroende på åt vilket håll 
man tittar. Åt ena hållet är alla husen vita, eller ljusa och byggda i sten och puts. Vänder jag huvudet åt andra 
hållet samlas tätt packade rödmålade trähus. Glasberga är, enligt Kim, en plats där vissa saker inte blivit riktigt 
som man tänkte från början, och tanken med området har nog inte riktigt stämt med efterfrågan på marknaden.  

Det ösregnar. Har inte lust att kliva ut ur bilen. Jag fotar genom en regnvåt bilruta. Bilderna i min mobil blir 
både sneda och suddiga ser jag sen, men jag har inte lust att skylta med mitt fotograferande. Det känns som en 
integritetskränkande handling att fotografera andras hem. Vill helst gömma mig och inte synas där i bilen med 
min mobil i högsta hugg, på jakt efter ett spännande byte i form av ett annorlunda hus. Jag har en skavande 
känsla av att jag medverkar i en process som skiljer ut, som visar skillnad. Jag ogillar hela känslan av hur jag 
tänker där i bilen. Perspektivet vi och dem är påtagligt. Vi pratar så i bilen, ursäktande. Om ”De”. Och om 
”Oss”. Sedan åker jag hem till min trygga folkhemsidyll från 1950-talet där alla husen ser nästan likadana ut. 

 
 

	

	Framme	i	Glasberga	Sjöstad.	(Foto:	Moa	Beskow) 

 

                                                
6 Gated community kallas också på svenska för ett grindsamhälle och kännetecknas av ett inhägnat exklusivt 

bostadsområde där en markerad gräns vid ingången, samt vakter och övervakning gör att ingen obehörig 
ska kunna ta sig in eller befinna sig på området (Hultman 2002:143). 
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									På	en	gata	i	Glasberga	Sjöstad	åt	ena	hållet…										…	och	åt	andra	hållet.	(Foto:	Moa	Beskow)	

 
 
 

 
 

Exempel	på	hus	i	Lina	Hage.	(Foto:	Google	maps)			
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Glasbergaområdet,	Glasbergabolaget	och	Glasberga	Sjöstad		
Området där Glasberg Sjöstad nu växer fram ligger i närheten av Östertälje, och ca 5 km ut-
anför centrala Södertälje (se bil.1). Sedan slutet av 1980-talet har Glasberga gård och omgiv-
ningarna längs Glasbergasjön varit föremål för utredningar i syfte att exploateras. I skisser och 
genom olika tävlingar och har kommunen visat på möjligheterna att utveckla Glasberga till en 
”attraktiv ny stadsdel i ett expanderande Södertälje” (ur Gestaltningsprogram 2003). På Glas-
berga Gård bedrevs jordbruk med omfattande mjölkproduktion fram till senare delen av 1980-
talet men produktionen avvecklades i och med att Södertälje kommun visade intresse för mar-
ken (Gelotte 1992:47). Glasberga Sjöstad är alltså byggt på den gamla åkermarken som tidigare 
tillhörde gården. Herrgården, en pampig byggnad i vit puts, är uppförd mellan år 1657–1665 
och består av tre bostadshus, flygelbyggnader och ekonomibyggnader. Glasberga Gård finns 
kvar och har bytt ägare sedan de stora och tillhörande markerna såldes av (ibid). Gården och 
byggnaderna bedöms av Södertälje kommun som kulturhistoriskt värdefulla, omistliga och skall 
vidare bevaras (ur Detaljplan för Glasberga Gård 2004). Det 340 hektar stora markområdet 
styckades av och såldes till kommunen år 1989 för 17,5 miljoner kronor (Gelotte 1992:47).  

 

 

 
Glasberga	Gård	den	13	mars	2017.	Strax	bakom	herrgården	breder	Glasberga	Sjöstad	
ut	sig	och	några	av	husen	skymtar	till	vänster	om	huvudbyggnaden.	(Foto:	Moa	Beskow)	

 

I samband med förvärvet av marken bildades år 1988 Fastighetsbolaget Glasberga KB eller 
Glasbergabolaget som det kallas i mer vardagligt tal. Delägare i bolaget är, förutom Södertälje 
kommun, till lika delar Telge bostäder7, Riksbyggen och JM bygg som alla äger 25% var.  

                                                
7 Södertäljes kommunala bostadsbolag.  
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Henrik som arbetar på Glasbergabolaget berättar att man från början hade stora planer för 
området och skulle bygga 18 000–20 000 bostäder i de vackra omgivningarna där Glasberga-
sjön skulle ligga ”som en diamant i området”. Tanken var att delägarna själva skulle stå för 
byggnationerna i varsina områden, för att sedan sälja eller hyra ut bostäderna. Både JM och 
Riksbyggen ritade olika förslag och försökte sälja, men utan framgång. Vid den här tiden, kring 
år 2007–2008, var det dessutom dåliga tider på bostadsmarknaden, vilket kan ha varit en bi-
dragande faktor till det uteblivna intresset, säger Marita som då arbetade med försäljning på 
Glasbergabolaget. Av de få familjer som trotsade regnet och blåsten och kom och tittade på 
modellerna och blev visade var tomterna skulle ligga fanns inget större intresse.  

Däremot var det många som efterfrågade att istället köpa tomter och bygga sitt eget hus. De 
båda företrädarna för Glasbergabolaget som jag pratar med berättar hur man då fick tänka om 
med hela projektet och istället gick ut med att saluföra tomter. Utifrån De Certeaus begrepp 
taktik, kan detta ses som ett sätt att hitta ett kryphål inom den överordnade strategin som var att 
exploatera området. Att projektet omformas och i stället från och med nu fokuserar på att sälja 
tomter till privatpersoner gör också att det går från att vara styrt av kommunens politiska agenda 
till att i högre grad styras av marknaden. I och med detta mister både kommunen och de privata 
byggbolagen den övergripande kontrollen över utformningen. Kartan, eller strukturen, i form 
av en detaljplan som ju hade skapats utifrån tanken att bolaget själva skulle bebygga området, 
var fortfarande densamma. Byggherrarna däremot, skulle nu i stället till en övervägande del 
vara privatpersoner, istället för delägarna i Glasbergabolaget. 

 

 
Illustrerad	karta	över	Glasberga	Sjöstad	med	Glasbergasjön	och	de	olika	etapperna	inritade.	Norr	är	åt	
vänster	i	bilden.	(Bild:	Glasbergabolagets	webbplats	2017).		
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I mars 2009 förmedlar Glasbergabolaget de sju första tomterna som går till kommunens tomtkö. 
Av 80 intresseanmälningar görs tre köp och resten säljs sedan på den öppna marknaden. Ytter-
ligare 21 tomter säljs till privatpersoner under 2009/2010 och Älvsbyhus startar försäljningen 
av färdigritade villor, sedan fortsätter en lokal byggare försäljningen av radhus och de mer eta-
blerade företagen Myresjöhus och Götenehus startar också försäljning av nyckelfärdiga hus. 
Försäljningen rullar på enligt Glasbergabolaget och mellan år 2009 när den första tomten säljs 
och till idag har det byggts både privata villor, nyckelfärdiga hus, radhus och även några fler-
bostadshus.  

Byggnationerna är indelade i fyra etapper; den första är i nuläget färdigbyggd, den andra är i 
princip klar. I den tredje pågår markberedning och försäljning av hus (på ritning) och tomter, 
och den fjärde etappen är fortfarande inte påbörjad. I Glasberga har det också byggts ett äldre-
boende och en förskola och under våren 2017 kunde jag notera hur en jourlivs tog form och 
öppnade vid den lilla torgplatsen där bussen stannar. I nuläget, våren 2017, finns ca 300 bostä-
der i området vilket uppskattningsvis gör att det bor ca 1000 personer i Glasberga Sjöstad.  

 

Styrdokument	för	stadsbyggnad	
Det finns regler och lagar som styr hur mark får, kan och bör användas och även styrsystem 
som kontrollerar det estetiska utförandet av de byggnader som avses på en viss plats. Regler för 
bebyggelse och markanvändning är ingenting nytt utan har funnits sedan medeltiden i Sverige 
och lagarna har sedan utvecklats i takt med samhällsutvecklingen i stort (Berg 2008:57). En 
tydlig trend är att kommunerna genom tiden har fått allt större inflytande över planeringen av 
den byggda miljön (Boverket 2017, Nyström & Tonell 2012:173ff ). Planer för bebyggelse är en 
del av den mer övergripande samhällsplaneringen och regleras i Plan- och bygglagen, en lag 
som infördes första gången år 1987.  

Det finns ingen egentlig nationell styrning av markanvändning mer än genom den övergripande 
Plan- och bygglagen där länsstyrelserna fungerar som den kontrollinstans som skall tillse att 
kommunerna följer lagen i planläggningen av mark och vatten. När ett område skall bebyggas 
är det kommunen som ansvarar för planläggningen som enligt lagen ska ta hänsyn till både 
allmänna och enskilda intressen (Nyström & Tonell 2012:24). Bestämmelserna i PBL (Plan- och 
bygglagen) syftar till att: 

[M]ed hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generat-
ioner” (Plan- och bygglag: 2010:900, 1 kap:1§).  
 

Lagen innehåller föreskrifter rörande bland annat detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, riv-
ningslov och förespråkar samråd mellan både myndigheter och enskilda då ändringar i planer 
skall genomföras (ibid: 3 kap:9§). Det är endast kommunerna själva som kan styra och be-
stämma över planläggning av mark (och vatten) inom sitt geografiska område.  

Vad gäller estetik och gestaltning av rummet skall man i enlighet med PBL ta hänsyn till olika 
kulturvärden samt främja ”en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse […]” samt medverka till att skapa ”en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper” (ibid: 2 kap:1§ samt 2§). I enlighet med PBL 
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är kommunerna skyldiga att upprätta en översiktsplan där en övergripande planering för mark 
och vatten ska presenteras. Översiktsplanen fungerar som ett vägledande (men ej juridiskt bin-
dande) dokument och som gäller över längre tid. (Nyström & Tonell 2012:196). Den nu gäl-
lande översiktsplanen för Södertälje sträcker sig mellan år 2013 till 2030. Planen ska visa hur 
allmänna intressen skall tillvaratas samt hur man tänker arbeta både strategiskt och långsiktigt 
för en hållbar utveckling och i förhållande till andra regionala och nationella mål. Dessa över-
siktsplaner har med tiden blivit allt mer visionära i både text- och bildspråk och är tänkta att 
fungera som ett ”levande dokument” i kommunens arbete (Berglund 2008:77).  

Vad som däremot är ett juridiskt bindande dokument är detaljplanen som kommunen i allmänhet 
upprättar vid exploatering och nybyggnationer. Som hörs på namnet regleras användning av 
mark och vatten mer i detalj och omfattar ofta ett mindre område. Detaljplanen syftar också till 
att upprätta gränser för allmänna platser så som gator, torg, vägar eller andra gemensamma 
utrymmen samt peka ut kvartersmark och där precisera om marken ska nyttjas till bostäder, 
handel eller park (Nyström & Tonell 2012:202ff). En detaljplan innehåller noggranna angivelser 
på var nya byggnader får placeras, dess tillåtna eller önskvärda storlek (höjd och bredd), avstånd 
mellan hus och tomtgräns samt hur stor del av fastighetens areal som får bebyggas (Boverket 
2017). Detaljplaner kan även innehålla ytterligare krav som måste uppfyllas vid byggnationer 
av ett område så som taklutningar, antal våningar, placering av uthus och sätt att markera tomt-
gränsen, vilket detaljplanerna för Glasberga Sjöstad gör. Detaljplanen ligger till grund för pröv-
ningar av nya bygglovsansökningar. Det är kommunen som ansvarar för bygglovsansökningar 
som handläggs av tjänstepersoner på kommunens stadsbyggnadskontor.  

De aktuella dokumenten som kommer att tas upp här är: Översiktsplaner (år 1990, år 2004 och år 
2013) samt en fördjupad översiktsplan för Glasberga trädgårdsstad (med Jakobsdal) från år 
1992. Detaljplanen för Glasberga Sjöstad 2003 samt de tillhörande dokumenten Gestaltningsprogram 
från 2003, ett Kompletterande Gestaltningsprogram från 2008 samt en Gestaltningsvision från 2014. 
Dessa kommer i det följande att diskuteras och analyseras. 

 

Visioner,	gestaltningsprogram	och	detaljplaner	
Estetiska regler inom byggnadskonst är ingenting nytt även om de inte alltid varit nedtecknade. 
Enligt ett exempel från grannlandet Norge visar det sig att de oregelbundna husklungor från 
mitten av 1800-talet som undersökts i forskningssammanhang, döljer ett visst mönster och en 
ordning som med vår tids blick skulle kunna sammanfattas som en estetisk regel (Hultman 
2002:17). Utformandet av husklungorna genomsyrades vid den här tiden av vissa djupt förank-
rade uppfattningar om ”hur det skulle vara”, ett visst skick. Det finns också tidiga exempel från 
Italien under 1200-talet, där bebyggelsen kring ett välkänt torg (Piazza del Campo), styrts av 
estetiska regler som skulle se till att fönstren på byggnaderna harmoniserade med byggnaderna 
på själva torget (ibid). Detaljerade estetiska regler är i dagens Sverige ganska ovanliga.8 Andreas 
på Södertälje kommun berättar att det i kommunen inte är så vanligt att arbeta med gestalt-
ningsprogram, och att Glasberga är ett av två områden i Södertälje där han känner till att det 
existerar.  

                                                
8 Vid en snabb sökning på internet hittar jag mellan tio och tjugo gestaltningsprogram som rör olika mindre och 

större bostadsområden samt i vissa fall program som rör hela orter runt om i Sverige. 
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Henrik som har arbetat på Glasbergabolaget sedan 1990-talet förklarar hur tankarna gick kring 
den estetiska gestaltningen när planerna för Glasberga Sjöstad började ta en konkret form: 

HENRIK: [..] Det skulle ju då vara ett genuint svenskt område. Vi talade ju om 
hus med röda fasader och vita knutar och den stilen. 
MOA: Det var så från början, i det första gestaltningsprogrammet, så var det den 
visionen ni såg? 
HENRIK: Ja, litegrann Enskede trädgårdsstad med småhus och trånga gator och 
buskar vid tomtgränsen och häckar och grindar och det där… lilla idylliska. […] 
Det här skulle ju lyfta bostadsområdena i Södertälje. Det finns ett väldigt fint 
område här i Södertälje som heter Pershaga9, som ligger söderut här längs med 
utloppet till... Ett lite sådant här, bättre område och det här skulle motsvara, det 
här skulle vara det nya Pershaga sade man, med sjön här och… det var…  för-
hoppningen… [paus] Så du ser, det kan gå snett ibland [skrattar till].  

 
Marita som numera är pensionär men som arbetat som mäklare och säljare av tomter i Glas-
berga sedan 2008 säger något liknande om hur man tänkte: 

 
MARITA: Då hade man ju en vision att det, det skulle inte bli som Lina hage och Ronna 
och de här andra områdena. Utan här, tanken var ju först och främst att JM skulle bygga 
ett kvarter, Riksbyggen skulle bygga i ett kvarter, Telgebostäder ett och så vidare. Så tan-
ken var ju från början att det var ägarna [markägarna] som skulle bygga det här. […]  
Men man hade ju tänkte sig lite den här, jag ska inte säga röda-stugan för att det är fel, 
men man ville inte ha… man visste nog mer vad man inte ville ha än vad man ville ha om 
jag säger så. Och de här pelarhusen och de här stora liksom medelhavspalatsen de skulle 
man inte ha här och det var väldigt hårt styrt här från början kan jag säga. Det är ju samma 
detaljplan som har gällt hela tiden vilket ju kan vara lite svårt att förstå. De som kom hit 
och ville bygga i början var väldigt glada för att det var hårt, för man ville inte ha det 
som de här andra områdena. Utan ”nu satsar jag här och då ska inte grannarna komma 
med några sådana här andra… medelhavspalats”.  

Henrik beskriver att man tänkte skapa ett fint och attraktivt område i och med Glasberga, och 
man skulle med hjälp av en viss sorts arkitektur på en vacker plats locka välbärgade människor 
så som ”chefer på Astra”. Både Henrik och Marita verkar röra sig inom samma språkspel då 
de använder ord som röda stugan med vita knutar, genuint svenskt, och kopplar detta till en 
slags idyll. I dessa uttalanden tar de också avstånd från sämre området och särskilt i Maritas 
uttalande får de här ”andra områdena” fungera som något avskräckande. Den annorlundahet 
som görs genom uttalanden och meningssammanhang gör att bilden av det ”andra” både  
skapas och återskapas i vad etnologen Per-Markku Ristilammi (1994) benämner som en diskurs 
(1994:11,14) De exempel som Marita lyfter fram är Ronna, som kan kategoriseras som ett ty-
piskt miljonprogramsområde med höghus i betong byggda på 1960-talet medan Lina Hage är 

                                                
9 Pershaga (som enligt kartan skrivs som Pershagen) ligger ca 5 km söder om Södertälje längs vattnet. Jag besöker 

området för att se vilken förebild som funnits för Glasberga och jag ser ett typiskt villaområde med hus i trä, 
puts, tegel och i många olika färger, röda, gula, blåa, gröna, bruna, svarta, grå och vita hus. Tomterna är rela-
tivt stora och landskapet där de är placerade är mycket kuperat med stora nivåskillnader och branta backar. 
Många hus är väldigt stora och det estetiska utförandet på byggnaderna skiljer sig åt och min blick vandrar mel-
lan vad jag skulle säga alpinspirerad stuga eller hus, mexitegelvilla, äldre trähus med snickarglädje, moderna 
och nybyggda vitputsade villor samt mindre egnahemsliknande hus. En del tomter har stora altaner och trädäck 
medan och andra har mer vildvuxna trädgårdar med gräs och buskar.  
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ett relativt nybyggt villaområde för en mer välbärgad medelklass.10 Dessa två områden buntas 
här ihop till en helhet som får representera något avvikande och ”det andra”. Medelhavspalat-
sen och pelarhusen likväl som höghus i betong får stå i kontrast till den röda stugan. Inom 
språkspelets gränser för fint område ryms inte för varken Henrik eller Marita några höghus eller 
medelhavspalats. Den australiske arkitekten och forskaren David Benyon menar att byggande 
av hus också är en historia om identiteter och att en byggnads värde som ett individuellt arki-
tektoniskt verk inte kan frikopplas från associationen med det aktuella samhället (2016:32). En 
byggnad som inte bara är nybyggd utan också ses som ett icke familjärt inslag i den befintliga 
miljön, utmanar våra föreställningar om normalitet utifrån samhällets aktuella kontext. Hus 
som inte verkar stämma in i en redan befintlig miljö, och i avsaknad av en västerländsk estetik, 
verkar höra hemma någon annanstans, på en plats som ofta ligger utanför den civilisation som 
majoritetssamhället anser sig tillhöra (Benyon 2016:32). 

I en intervju med dåvarande stadsarkitekt Lotta Lindstam bekräftas uppgifterna om att man 
hade starka idéer om hur man ville styra området med hjälp av estetik och arkitektonisk utform-
ning. Lotta berättar att tanken med Glasberga kom delvis ur synen på Södertälje som en upp-
delad stad i form av ”en stark invandrargrupp och svenskar”. Frågan som styrde gestaltningen 
och hur området planerades både i fråga om estetik, och boendeformer var ”hur… hur kan vi 
få dessa båda grupper att bo tillsammans, sida vid sida?”, berättar Lotta Lindstam.  

Inom arkitektkåren råder över lag en tro på att det med hjälp att ”rätt” sorts estetik går att skapa 
samhällen som är bra för människan att leva i (se t ex Hultman 2002). Även inom samhällspla-
nering och stadsbyggande finns det naturligtvis också en tilltro till att det genom planering är 
möjligt att bygga för en bättre framtid och man kan se hur olika estetiska ideal växlar utifrån 
vilka samhällsproblem som anses aktuella i olika tider (Forsberg 2005:20, Westin 2010:32). En 
tanke som också bekräftas av Marita och även Jessica som arbetar på Glasbergabolaget är, att 
andra och tredje generationens invandrare här skulle få möjligheten att känna sig som riktiga 
svenskar. Den gruppen invandrare som man syftar på då är ”de som har jobb och fungerar i 
samhället”, förklarar Marita. Glasberga skulle skilja sig från miljonprogramsområden och allt 
det dåliga med invandring. Här skulle de lyckade bo. 

 
Trädgårdsstaden som ideal 
 

I arbetet med att utforma och ta fram riktlinjer för exploateringen av Glasbergaområdet har 
olika föreställningar om en bra boende- och stadsmiljö varit aktuella. I översiktsplanen från 
1990 beskrivs Södertälje kommun som en knutpunkt mellan Stockholm och Södermanland och 
här beskrivs Glasberga som en ny stadsdel som kan förse Södertäljeområdet med attraktiva 
bostäder och i och med det, en strävan efter att locka fler höginkomsttagare att bosätta sig i 
Södertäljeområdet.   

Projektet gick under 1990-talet under namnet ”Glasberga trädgårdsstad” och finns beskrivet i 
en fördjupad översiktsplan från 1992. Trädgårdsstadens ideal har sina rötter i England från 
tiden kring förra sekelskiftet. Idén lanserades av Ebenezer Howard (1850–1928) och gick i stora 
drag ut på att skapa mindre kooperativa, självägande och självförsörjande välfärdssamhällen 
utanför de trånga, smutsiga och överexploaterade storstäderna (Rådberg 1994:52). Utopin i sin 
fulla skala kom egentligen aldrig att förverkligas även om Howard medverkade till att grunda 

                                                
10 Se inledningen och avsnittet ”Ur fältanteckningar” för beskrivningar av dessa områden. 
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den första trädgårdsstaden Letchworth. Däremot såddes ett frö till en ty tanke om en god och 
planerad förort och som också spred sig till inte bara Europa utan också till USA, Australien 
och Japan (Rådberg 1994:9). Trädgårdsstaden blev ett sätt att förena stad och land som erbjöd 
möjligheten att bo i ett litet hus med en egen trädgård men samtidigt vistas i en stadsmiljö med 
gator, gränder och torg (ibid). Trädgårdsstaden kännetecknas av en småskalighet med låga hus, 
ofta i målad träpanel, mycket grönska och trädgårdar. Särskilt den svenska trädgårdsstaden, 
som den har utvecklats, visar upp en omväxlande och varierad arkitektur med både radhus, 
enfamiljs- och tvåfamiljshus samt friliggande villor (Rådberg 1994:10f). Den första svenska träd-
gårdsstaden skapades i Gamla Enskede strax söder om Stockholm, kring år 1908, och byggdes 
på initiativ från kommunen och på kommunal mark (Rådberg 1994:75).  

Den fördjupade översiktsplanen för Glasberga (och Jakobsdal) från 1992 inleds med hänvisning 
till både Letchworth i England och Gamla Enskede i Stockholm som en viktig förebild i plane-
ringen för Glasberga. Glasberga var också inledningsvis profilerat som en plats för ett ekologiskt 
och hållbart boende vad gäller byggnadsmaterial och småskalighet. Efter år 2001 ändas epitetet 
trädgårdsstad till sjöstad. Namnet ”sjöstad” menar Lotta Lindstam, hade en positiv klang som 
också var väl känt vid den här tiden i och med starten av byggandet av Hammarby Sjöstad. I 
planeringen måsta man ta hänsyn till marknaden, fortsätter hon, och i planeringen av attraktiva 
boenden skulle namnet Glasberga Sjöstad locka. Namnet passar också bra eftersom Glasberga 
ligger vid vattnet, tillägger hon. I den översiktsplan som antas år 2004 noterar jag också att det 
trycks särskilt på att man från kommunens håll vill satsa på attraktiva, vattennära bostäder och 
stadsdelar.  
 

Med hopp om ordning och (rätt) variation 
 

År 2003 antas den första detaljplanen för Glasberga Sjöstad som tagits fram av Södertälje kom-
mun i samarbete med en konsulterande arkitekt.11 En detaljplan är utformad dels som en de-
taljerad karta, en plankarta, och dels som ett skriftligt dokument, den så kallade planbeskrivningen. 
När jag talar om planen, eller detaljplanen, syftar jag i huvudsak på planbeskrivningen där be-
stämmelserna beskrivs i ord. (Till detaljplanen hör även dokument som exempelvis genomfö-
randebeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, fastighetsförteckning men också Gestaltningspro-
grammet, som jag kommer till längre fram).  

I detaljplanen för Glasberga Sjöstad (2003) betonas att landskapets förutsättningar skall vara 
vägledande i gestaltningen och att bebyggelsen är tänkt att smälta in i omgivningarna. Land-
skapet beskrivs som mjukt kuperat och som ett för Mälardalen typiskt öppet jordbrukslandskap 
med ett stort antal fornlämningar, trädbevuxna åkerholmar, igenväxta hagmarker, lövträd samt 
några ”imponerande ekar”. Den enda bebyggelsen som finns på platsen är, förutom Glasberga 
gård, några enstaka bostads- och ekonomibyggnader. Ambitionen var att skapa en småskalig, 
variationsrik stadsdel med en egen identitet och att man aktivt skulle använda sig av de topo-
grafiska förutsättningarna i natur- och kulturlandskapet för att få bebyggelsen att kännas sam-
manhållen och ”självklar”.12 Som jag nämnde i inledningen kan landskapet och den sociala 

                                                
11 Jag har, utan resultat, sökt arkitekten som ligger bakom gestaltningsprogrammet.  
12 I Gestaltningsprogrammet (2003) används begreppet Genius Loci för att beskriva samma sak, och hur 

platsens identitet kopplas till dess naturliga, kulturella och historiska förutsättningar (se Norberg-
Schulz, Christian, 1992). 
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samhällsordningen bli metaforer för varandra och olika sätt att gestalta, representera, uppskatta 
ett visst landskapsideal kan framstå som oantastligt och idealet i sig som universellt (Solkin 
1983:409, 415). I en svensk kontext finns en kärlek till den ”naturliga” naturen som rymmer en 
önskan om enkelhet och trygghet och en nostalgisk längtan tillbaka till det gamla bondesam-
hället (Frykman & Löfgren 1979:61) Barbro Klein visar också hur naturen och odlingsland-
skapet i Sverige är en plats med kulturella övertoner av mysticism och religion (Klein 1993:46).  

Angående bebyggelsen så framhålls i planen att området behöver både ordning och variation för 
att upplevas som trivsamt och tilltalande, och att det därför behövs gemensamma nämnare som 
gör att bebyggelsen kommer att upplevas som en helhet. Risken att det ska bli för lite variation 
verkar inte vara något problem, men däremot uttrycks det farhågor för att området kan bli 
splittrat och rörigt om det saknas grundläggande estetiska regler. Gestaltningsprinciperna rö-
rande arkitekturen för Glasberga Sjöstad beskrivs sammanfattande på följande vis i detaljpla-
nen: 
 

Arkitekturen bör präglas av både ordning och variation. Den vackra, svenska enkel-
heten som så väl präglat byggnadstraditionen från medeltiden till modernismen är 
ett eftersträvansvärt mål för gestaltningen av de nya husen i Glasberga Sjöstad.  
 
De nya husen skall självklart präglas av vår tids arkitektsyn, men man kan låta sig 
inspireras av enkelheten, ordningen och den väl avstämda variationen i den tidigare 
arkitekturen.  

 
Raderna återkommer även i senare gestaltningsdokument och visioner och här finns därför 
anledning att stanna upp och lite noggrannare undersöka vad dessa rader rymmer för konno-
tationer. Den alla första begreppsparet ”ordning och variation” finns även med i den tidigare 
översiktsplanen för Glasberga (och Jakobsdal) från år 1992, i beskrivningen av trädgårdsstaden 
som då skulle bygga på ”helhet och variation”. Även om trädgårdsstaden är utbytt mot en sjö-
stad finns det, också i flera andra dokument hänvisningar till idealet trädgårdsstad vilket gör, 
det är alltså en specifik ordning, och en variation utifrån särskilda premisser som efterfrågas. Uttrycket 
”den vackra, svenska enkelheten” hänvisar bakåt mot en tradition och historisk kontinuitet och 
kan med hjälp av Lozanovska få illustrera ett tydligt exempel på hur aktörer som historiker och 
arkitekter likväl som en estetiskt intresserad allmänhet använder en särskild inövad estetisk re-
ferensram som producerar och reproducerar befintliga strukturer av social dominans 
(Lozanovska 2008:5). Det ”svenska” kan med Benedict Anderssons välanvända begrepp ses som 
ett exempel på en ”föreställd gemenskap” i form av en nationell gemenskap där Sverige och det 
svenska framställs som en homogen kultur utan influenser utifrån, och med en historisk förank-
rad utveckling som bygger på traditioner (Andersson 1996, se även Lozanovska 2016:221). 

I samma anda kan man fundera på vilken ”vår tids arkitektsyn” är och hur dessa estetiska pre-
ferenser skapas. John Street, som jag tog upp inledningsvis, menar att sammanlänkningen mel-
lan politik och värderingar av estetik är stark och att ”politiskt formade värderingar och förfa-
randen skapar normer för estetiska värden och de värden som skapas, påverkar i sin tur nya 
politiska beslut (Street 2000:27). Vad jag vill synliggöra genom att citera Street är en typ av 
slutet system eller ett sammanhållet språkspel, där samma sorts ideal reproduceras och går igen 
i både politiska och konstnärliga styrdokument och strukturer. Vidare menar Bourdieu (1993) 
att smak hänger samman med faktorer som utbildning och klass vilket också visar på det sätt 
som ett majoritetssamhälle har makten att utforma regler och riktlinjer för andra.  
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Eftersom det är viktigt att alla parter skall samarbeta för att nå samma gestaltningsmässiga prin-
ciper, som det står i detaljplanebestämmelserna, finns också utöver detaljplanen som jag tidigare 
nämnt ett Gestaltningsprogram. Programmet skall ses som ett förtydligande komplement till detalj-
planen och det anges att det ska ingå i köpe- och upplåtelseavtalen. Det tolv sidor långa Gestalt-
ningsprogrammet innehåller för det första ett avsnitt om överordnade gestaltningsprinciper, dess 
Genius Loci. Det andra avsnittet i Gestaltningsprogrammet har rubriken byggnadsutformning och här 
återkommer samma rader, som i den ovan diskuterade avsnittet av detaljplanen, om hur arki-
tekturen bör präglas av ”ordning och variation” samt den ”vackra, svenska enkelheten”. Doku-
mentet är fylligare än detaljplanen och innehåller noggranna anvisningar om färg, form och 
materialval.  

Färgsättningen beskrivs i programmet som det medel som kan hjälpa till att ”skapa ett samman-
hållet intryck utan att gå miste om varje enskilt hus särart”. De hus som är i trä ska målas i 
slamfärger och på sidan visas en färgskala i tretton steg som går från ockragult, via olika röda 
nyanser och till brunt och svart. Putsade ytor och hela fasader i pust får endast förekomma i 
ljusa toner och brutna mot jordfärger så som terra, umbra och ockra då detta ”spelar mot Glas-
berga säteri och arkitekturen i herrgårdsmiljön”. I dokumentet står det också att tomterna skall 
avgränsas med trästaket eller häck eftersom: ”Murar eller liknande arrangemang är främmande 
i en ’trädgårdsstad’, varför dessa ej kommer att tillåtas”. Idén om trädgårdsstaden rymmer inga 
murar och här kan muren också tolkas som något som bryter mot en ordning och blir till ett 
yttre hot (Douglas 2011:12). För att förtydliga och, som jag tolkar det, som i ett försök att styra 
valet av fasadmaterial står det vidare att: 

 
Villor och småhus i Sverige är av tradition byggda i trä med träfasader. Idag er-
bjuds även hus med fasader av puts. I Glasberga är det dessa material som före-
kommer i den befintliga bebyggelsen. (ur Gestaltningsprogram för Glasberga 
Sjöstad 2008, s. 9)  
 

Vilket Sverige är det man menar här och vilken tradition syftar man på? Mina egna erfarenheter 
av att vistas på platser som Skåne och på Gotland, gör att jag ser stenhus ett vanligt, och till och 
med övervägande inslag i den typen av svensk bebyggelse. Gregor Paulson (1953) gör i sitt ge-
digna verk Svensk stad nerslag på en rad platser och jämför dessa utifrån en historisk kontext. I 
tillexempel Staffanstorp var de flesta bostäderna på 1800-talet byggda av sten och bestrukna 
med i kalk. Förutom stenhus vittnade även ett antal tegelbyggnader om att det på orten fanns 
ett tegelbruk (1953:260ff). Att villor och småhus i Sverige av tradition är av trä är alltså ett 
påstående som kan diskuteras. En annan fråga man kan ställa sig utifrån citatet ovan är när 
”idag” infaller? Motiveringen av trähuset som norm görs utifrån begreppet svensk (historisk) 
tradition. Motpolen blir den nya företeelsen med fasader av puts, som alltså kan erbjudas idag. 
Både trähuset och stenhuset motiveras i sin tur med en referens tillbaka i tiden, till Glasberga 
Säteri som byggdes på 1600-talet. Med hjälp av Lyotard kan man se hur uttalandet i sig själv 
består av en rad motsägelsefulla språkspel. Stenhuset beskrivs på samma gång som ett nytt inslag 
i den svenska bebyggelsen och som något gammalt och lokalt förankrat.  

Efter ett antal år kommer ytterligare ett dokument: ett Kompletterande Gestaltningsprogram (2008). 
Syftet med kompletteringen är att tydliggöra hur detaljplanen och det tidigare Gestaltningspro-
grammet skall tolkas. Vid den här tiden hade Glasbergabolaget precis börjat tänka om med pro-
jektet, och istället för att bygga själva, sälja tomter till privatpersoner. Men ännu hade inga 
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tomter sålts och än mindre hade några nya hus byggts, så behovet av denna komplettering 
måste bygga på farhågor kring att Gestaltningsprogrammet skulle kunna misstolkas. Under rubriken 
”häckar och staket mot gatan” där den tidigare formuleringen alltså löd ”Murar eller liknande 
arrangemang är främmande i en ’trädgårdsstad’, varför dessa ej kommer att tillåtas”, kommer 
alltså innan några hus är byggda ett förtydligande: 

 
Häckar skall vara lövhäckar som formats efter klippning t ex avenbok eller ligus-
ter. Häck planteras så att utsida färdig häck livar med tomtgräns, dvs centrum 
häckplanta planteras ca 0,3–0,5 m innanför tomtgräns, beroende på val av häck-
typ.  
Häckar skall sträva efter att ha en slutlig höjd på mellan 1,0 och 1,5 meter. För 
att uppnå ett uppvuxet intryck tidigt ses det som en fördel att större häckplantor 
planteras t ex i form av färdiga häckmoduler. I de fall små häckplantor väljs kan 
dessa istället kombineras med trästaket.  
 
Staket skall byggas i tomtgräns och vara ca 1 m höga.  
Staket skall var av trä, målade med grön slamfärg, alternativ helmatt färg i 
mörkgrön kultur t ex NCS S8010- G90Y el NCS 7020-G90Y. Staket skall ej 
vara av metallnät typ Gunnebostängsel. Trappande betongsockel som funda-
ment för staket i sluttande terräng får inte förekomma utan staketen skall i dessa 
fall följa terrängen.  
Eventuella grindstolpar och grindar skall vara av trä. Eventuella grindar skall 
vara ca 1 m höga och ska målas antingen i vit kulör eller med mättad slamfärgs-
kulör. Läs mer om slamfärgskulörer i stycket Färgsättning på sidan 9.  

 
I den här utförliga tappningen blir de estetiska reglerna ett sätt att på detaljerad nivå styra över 
människor och försöka minska möjligheter till taktiker och kryphål. Utifrån ett språkspelsper-
spektiv verkar detta förtydligande som ett försök att säkerställa att tomtköparna verkligen ska 
befinna sig inom samma förståelsehorisont som Glasbergabolaget och kommunen. Vidare i do-
kumentet görs en tolkning av den text som förekommit i både detaljplanen och Gestaltningspro-
grammet från år 2003: 

 
Tidigare formulering, 2003:  
Arkitekturen bör präglas av både ordning och variation. Den vackra, svenska 
enkelheten som så väl präglat byggnadstraditionen från medeltiden till modern-
ismen är ett eftersträvansvärt mål för gestaltningen av de nya husen i Glasberga 
Sjöstad.  

 
Tolkning och förtydligande, 2008:  
Byggnaders grundform ska vara enkel och traditionell, t ex rektangulära bygg-
nadskroppar med sadeltak eller pulpettak. Materialval i fasader anknyter också 
till den lokala byggnadstraditionen med slamfärgad träpanel och ljus puts. Om 
takkupa förekommer ska denna inte dominera över byggnad utan var väl anpas-
sad till byggnadens utformning. Samtidigt ska vår tids arkitektsyn genomsyra ut-
formningen av de nya husen. Detta kan gärna återspeglas i utformningen av de 
bostadsfunktioner som är viktiga för många idag t ex fönster, uterum, uteplatser 
och detaljer. Det är ett mål att de enkla volymerna, placerade med ett bestämt 
avstånd till gatan samt den begränsade färg- och materialpaletten ska göra om-
rådet till en lugn, sammanhållen och kakaktärsfull [sic!] enhet – en Glasberga 
Sjöstad. Det är också ett mål att alla delar formas med hög kvalitet i materialval 
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och utformning. Nedan visas några exempel vars lösningar ryms inom Glas-
berga Sjöstad.  

 
I det som följer visas ett antal bilder på olika huskroppar, samtliga i trä och målade i röda och 
gulbruna slamfärger. Enligt min tolkning visar byggnaderna olika exempel på moderna varian-
ter av den svenska röda stugan där själva strukturen med trähuset, tegeltak, grindar och grönska 
presenteras i en modern och minimalistisk tappning vad gäller fönstersättning och huskroppars 
formspråk. Jag noterar däremot att de flesta trähus saknar vita knutar men framförallt finns inga 
hus med fasader i sten eller puts. Bilderna som visas lyfter fram en estetik som är ganska långt 
ifrån de hus som idag finns i Glasberga Sjöstad. När jag själv går runt i området kan jag notera 
att byggnaderna har lite olika karaktär (se bil. 4:1, 4:2). Jag ser sparsmakade, låga trähus i dova 
färger med vita knutar, många är faluröda, men det finns även grå och svarta. En annan sorts 
hus är större villor i vit eller ljus puts där gestaltningen är mer iögonfallande genom detaljer 
som pelare, snidade balkonger och hårdgjorda ytor i området omkring husen. Ytterligare en 
kategori representeras av modernistiska villor och kedjehus, där enklare former blandas med 
fasader i puts och lite mer utstuderade detaljer så som speciellt utformade fönster, fasadbelys-
ningar och stora altaner.  

 

Sörgården, Funkiskvarteret och Villastaden 
 

När den första etappen av villor och radhus är uppförda och det går att se hur det faktiskt blev 
hårdnar gestaltningskraven ytterligare. I en artikel som jag hittar i Länstidningens webbarkiv 
från år 2012, medger kommunens tillförordnade stadsarkitekt Anders Bäcklander, att husen 
inte följer det gestaltningsprogram som har tagits fram för området: ”Det är problematiskt, men 
gestaltningsprogrammet ingår inte i detaljplanen och i det här fallet har exploatörerna inte 
byggt själva utan sålt tomter och då gäller ett avtal mellan bolaget och tomtköparna som kom-
munen inte rår på” (Länstidningen 2012). I de dokument jag haft tillgång till står det däremot just 
att gestaltningsprogrammet ska ingå i detaljplanen. 

 
 

Del	av	etapp	1	i	Glasberga	Sjöstad.	Mindre	trähus	i	falurött	omgivet	av	något	
större	vita	stenhus.	(Foto:	Mats	Andersson,	Länstidningen30	november	2012).	
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I september 2014 antas alltså ytterligare ett styrdokument för Glasberga Sjöstad och den stora 
förändringen här är att Gestaltningsvisionen, som dokument heter, från och med nu kommer att 
ingå i köpeavtalen mellan tomtköpare och Glasbergabolaget. Att detta lyfts fram som en nyhet 
är en smula förbryllande då exakt samma rader förekommer i det allra första Gestaltningsprogram-
met från 2003, med den enda skillnaden att det från om med nu, på själva plankartan, finns en 
liten inramad ruta med texten ”Upprättad gestaltningsvision skall ligga som underlag vid för-
säljning av tomter och vid bygglovgivning. Se beskrivning”. I övrigt är alltså budskapet det-
samma: Gestaltningsprogrammet och nu även Gestaltningsvisionen ska ingå i köpeavtalet. Jessica, som 
arbetar på Glasbergabolaget berättar att de också från och med antagandet av den nya Gestalt-
ningsvisionen även infört möten med alla tomtköpare där dessa dokument noga gås igenom innan 
köpeavtalet skrivs på. Enligt Jessica finns det inte någon möjlighet att de estetiska reglerna kan 
missförstås. Man kan se det som att det ges allt mindre kryphål och att Glasbergabolaget gör 
allt för att både säljare och köpare ska befinna sig inom samma språkspel, och att se samma 
estetiska vision i att skapa Glasberga till en fin och attraktiv boplats.   

Den generella principen för hela området är nu åter ”trädgårdsstaden”, som i dokumentet skrivs ut 
med citationstecken, och vidare är hela Glasberga Sjöstad gestaltningsmässigt uppdelat i tre 
olika områden med olika karaktär: Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret (se bil. 3). Här 
gäller följande gestaltningsprinciper: Sörgården präglas av traditionell byggnadskonst. Enkla och låg-
mälda volymer, fasader i trä som målas i kulörer som påminner om gamla slamfärger. Detaljer 
som foder och vindskivor målas i kontrasterande färger. I Funkiskvarteret ska byggnaderna ha ett 
funktionalistiskt formspråk med rena linjer, tydliga byggnadsvolymer och enkla och stilrena de-
taljer. Fasaden består av puts men kan ha inslag av trä och färgerna ska vara brutet vitt, mörkt 
grå eller svarta. Villastaden karaktäriseras av ett modernt formspråk med variationer vad gäller bygg-
nadsvolymer, burspråk, takkupor och fönsterstorlekar. Fasaden kan vara i både trä och puts och 
färgerna går från enkla vita och ljusgrått till färgstarka gula och röda varianter.  

Gestaltningsvisionen är tjugotvå sidor lång och innehåller ett stort antal bilder på olika hus, husty-
per och detaljer i utformningen. Framsidan är täckt med tolv små fyrkantiga bilder som före-
ställer olika naturmotiv. En slingrande landsväg, en takkrona sett underifrån, en landsväg längs 
med en åker, ett fält, vatten med näckrosor, en brygga, en sjö. Den enda bilden som föreställer 
ett hus är en bild på Glasberga Säteri. I övrigt är det oklart var bilderna är tagna. Det kan vara 
områdesbilder från Glasberga men bilderna kan lika gärna vara tagna någon annanstans. Mo-
tiveringen till visionen skrivs i inledningen där det står att ”[u]tbyggnaden av den första etappen 
av Glasberga Sjöstad, kallad ’Småstaden’, präglas av stor variation i byggnadstyper och utse-
ende. Denna gestaltningsvision avser kommande utbyggnad av området, där ambitionen är att 
skapa områden med större enlighet i byggnaderna, och en mer harmoniskt sammanhållen 
miljö.”  

Förutom det omfångsrika bildmaterialet på hustyper finns i dokumentet också tydliga och pe-
dagogiska teckningar på hur man förväntas, bör och ska bygga sitt hus. Texterna är relativt 
korta och enkelt skrivna utan en massa detaljer i fråga om centimetrar och exakta kulörer. 
Några partier är illustrerade med smileys: en grön glad smiley för det som är tillåtet och en ilsket 
röd smiley med neutralt ansiktsuttryck för det icke tillåtna. Intrycket är att bilderna ska tala för 
sig själva och förmedla visionen om Glasberga Sjöstad. Visionen är svår att misstolka: Glasberga 
Sjöstad riktar sig till en välbeställd medelklass och på bilderna syns aktiva människor med smal 
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kroppsform som rör sig utmed hus och längs gator i flödande solsken (se Ferring 2016). In-
trycken leder mig vidare till en diskussion om den utopiska och visionära staden och hur den 
alltför färdigplanerade boplatsen ”saknar äventyr, ambivalenta situationer och möjligheter att 
välja och ta risker” (Bauman 2002:45, jfr Westin 2010). Det ges i den typen av miljö mindre 
utrymme för egna initiativ och varianter av vardagligt liv när det på bilderna finns en mall för 
hur människorna som bor där ser ut, vad de gör och hur de förväntas röra sig i området.  

 

 
Marknadsföring	av	”Glasberga	Village”.	(Bilden	hämtad	från	fastighetsbyrån	Södertälje,	2017).	

 

Richard Sennett (2007) är en av de många som kritiserat dessa typer av homogeniserade och 
tillrättalagda stadsbilder och menar att dessa föder en misstänksamhet mot andra, skapar behov 
av att separera ”de” från ”oss” och ser hur medelklassen skapar egna slutna ”communities” där 
säkerhet och trygghet värderas högt (Bauman 2002:47). Jag associerar det visuella budskapet 
om hur Glasberga sjöstad ska se ut, med den typen av tillrättalagda miljöer som Sennett och 
även sociologen Zygmunt Bauman (2000) och diskuterar. Bilderna finns förutom i Gestaltnings-
visionen också på Glasbergabolagets webbplats, på stora reklamtavlor på platsen och i övrig 
marknadsföring av platsen, som i bilden ovan.  
 

* 

I kapitlet har jag undersökt vilka idéer om formspråk och estetik som har genomsyrat detaljpla-
ner, visioner och gestaltningsprogram för Glasberga Sjöstad. Sammanfattningsvis vill jag peka 
på två tendenser. Den första handlar om förändring och visar hur idealen för Glasberga växlat 
i takt med de olika översiktsplanerna för Södertälje kommun (1990, 2004 och 2013). En annan 
förändring över tid är att de gestaltningsmässiga dokumenten hela tiden blivit fler och mer de-
taljerade i försök att från Glasbergabolaget kommunicera genom ett sammanhållet språkspel 
där det inte ska vara möjligt att misstolka budskapet. Styrdokumenten har också gått från att 
ange exakta siffror och färgkulörer, till att använda ett mer talande bildspråk och förmedla en 
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vision genom att gestalta en livsstil. Den andra tendensen har att göra med motsatsen och det 
som inte förändras över tid. Idealet den svenska trädgårdsstaden har funnits med sedan slutet av 
1980-talet som en starkt vägledande bild. Restriktionerna i hustyp, trädgård, färg- och materi-
alval refererar till idealet trädgårdsstaden, som i sin tur har sitt ursprung i England i början av 
förra seklet och vidare till Sverige genom exempel som Enskede trädgårdsstad i södra Stock-
holm. Ytterligare ett exempel på en mer statisk och oföränderligt förhållningssätt är referenser 
till en historisk homogen svenskhet och en "traditionell byggnadskonst" som beskrivs ha sitt 
ursprung i ett medeltida Sverige.  

De estetiska idealen fungerar på ett sätt som en sammanhållande kraft i fråga om svenskhet och 
tradition, men samtidigt riskerar den då också att verka som en uteslutande kraft där möjlig-
heten för nya influenser krymper och den statiska visionen får svårare att stämma överens med 
verklighetens föränderliga förutsättningar. Min slutsats är att gestaltningsvisionerna utgår mer 
från tematiska beskrivningar och önskvärda konnotationer, och beskrivs mer som en kuliss med 
scenografiska element, än som platser där människor är tänkta att leva sina liv (jfr Tunström 
2009:94, se Thörnsten 2016:209).  

När jag i en intervju frågar Henning som bor i en villa i området hur han skulle beskriva Glas-
berga säger han:   
 

HENNING: [litet skratt] Ja du, det är väl ett vanligt… [nytt skratt] bostadsområde 
med varierande…  byggnation. Då har jag inte sagt att det är en villastad, jag 
har inte sagt att det är en trädgårdsstad, nej men det, det är ett bostadsområde 
helt enkelt, med enfamiljshus till övervägande del.  
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Kapitel	3.	Mitt	hus	och	min	trädgård13 
 
Kapitlet syftar till att undersöka hur de boende ser på sina egna hus och trädgårdar, hur områ-
det som helhet uppfattas, samt också något om på vilket sätt gestaltningsprogram och detaljpla-
ner tolkas och förstås. De idéer om formspråk och estetik som jag tog upp i föregående kapitel 
är här tänkta att fungera som en bakgrund och som något att sätta i perspektiv till de boendes 
egna berättelser. Här riktas även fokus mot hur människorna i Glasberga kategoriserar sig själva 
och andra och vilka man tror kommer att lockas till Glasberga framöver. Begreppet vardagsverk-
lighet och det sätt som Göran Ahrne (1981) menar att begreppet skall förstås, gör att jag här 
närmar mig ett interaktionistiskt perspektiv i hur jag ser på människorna och deras möjligheter 
och drivkrafter i att forma sin tillvaro. Utgångspunkten är att människan är en social varelse 
och att vårt varande som människor skapas i ett socialt livsrum. Etnologen Åke Daun har till 
exempel visat hur människor handlar utifrån sitt egna intresse, något som också i vissa fall gag-
nar helhetens bästa (Daun 1980, se även Pripp 2001) Det är utifrån detta perspektiv jag under-
söker de taktiker och strategier som används av de boende, och som ligger till grund för utfor-
mandet av hus, hem och liv i Glasberga Sjöstad.  

 

Friheter	och	valmöjligheter		
Som jag beskrev i det förra kapitlet såldes de första tomterna till privatpersoner i Glasberga 
Sjöstad år 2009. Kristina var tillsammans med sin man Stefan och deras två barn några av de 
första som köpte en tomt i Glasberga Sjöstad. Hon berättar hur det kom sig att de hamnade i 
just Glasberga: 
 

KRISTINA: Och sedan så 2010 måste det ha varit någon gång, då kom det ut på 
intranätet att nu har vi fått, Scania har fått ett antal tomter i Glasberga så vi cyk-
lade hit en dag och tittade och vart så här ”men gud va fint och titta på lam-
porna”, gatlamporna fanns ju, ”gud det här kommer bli jättefint” […]. Och se-
dan så kom det bara så här ”Ni har fått erat förstahandsval”. Vi bara ”Men vi 
ska inte flytta” [skrattar]. Men då så bestämde vi oss för det. Det blev, nej men 
det kändes trevligt liksom, nära till skogen, ja. 

 
Även Micke, som bor med sin fru och deras tre barn beskriver valet av Glasberga som lite 
slumpartat. Han och familjen är inne på sitt andra hus i Glasberga och har bott här sedan 
området började ta form. Micke driver dessutom ett byggföretag, eller arbetar med bostadsut-
veckling, som han hellre vill kalla det. Att det blev just Glasberga har att göra med att precis 
när de var intresserade av att satsa på eget kom det ut tomter och hus till salu i Glasberga ”så 

                                                
13 Sociologen Annika Almqvist (2004) kopplar i sin avhandling Drömmen om det egna huset: från bostadsprojekt till 

livsprojekt husdrömmarna till modernitet och utveckling och visar bland annat att drömmen om det egna 
huset (jämfört med flerfamiljshus) kan ses som ett tecken på en ökad individualisering och intimisering av 
vardags- och familjeliv. Det egna huset får fungera som en frizon gentemot omvärlden och blir till både 
ett livsstilsprojekt och ett kärleksprojekt. Se även etnologen Anette Rosengrens avhandling (1991). Två barn 
och eget hus: om kvinnors och mäns världar i småsamhället: en etnologisk studie.  
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att på den vägen är det”. Britta och Henning är pensionärer och var också tidigt ute med att 
köpa en tomt i Glasberga. De åkte och tittade på området, där det inte fanns mer än några 
gator och lyktstolpar som stack upp, ”och några kåkar längst bort” och de bestämde sig för en 
tomt. Huset kom nästan färdigt i par lastbilar och sattes upp på en dag. ”Bara att kliva rakt in”. 
För Britta och Henning blev husbygget en positiv upplevelse av att de, trots att de är lite äldre 
och pensionärer, faktiskt har åstadkommit bygget av ett alldeles eget hus! (jfr Almqvist 2004).  

Gabriel har vid tiden för min intervju endast bott i Glasberga i drygt ett år och är den av de 
intervjuade som bott kortast tid i Glasberga Sjöstad. Önskemålet för honom och hans fru var 
att bo i eget hus och i en nyproduktion. Det som var extra bra med huset de köpte i Glasberga 
var att utseendet på fasaden inte gick att påverka, vilket gör att husen på hans gata passar ihop 
med varandra. För Marco som bott i Glasberga i tre år med sin fru och sina två barn blir huset 
i Glasberga en positiv kontrast till livet i lägenhet. Han berättar att han köpte tomten och byggde 
hela huset som en överraskning till sin fru, och när jag frågar om han inte var rädd att hon inte 
skulle gilla huset svarar han att han visste att hon skulle bli glad. Hur som helst är möjligheten 
att flytta från en lägenhet till ett hus något positivt och eftersträvansvärt, menar Marco. Även 
Almira och Kenan som har bott i Glasberga i ett par år talar om att deras mål länge hade varit 
att bo i ett eget hus och jämför ett boende i lägenhet som någonting sämre. Anledningen att det 
blev just Glasberga var att de här hittade en bra och tillgänglig hörntomt i slutet på en åter-
vändsgata som också passade deras önskemål om att bo lite avskilt och nära naturen och sjön.  

Flytten till Glasberga sett utifrån ovanstående berättelser, kan ses som ett resultat av både indi-
viduella möjligheter (ekonomi, tid, gemensamma planer) och kollektiva, samhälleliga strukturer 
(både materiella och politiska). För att använda Ahrnes (1981) begrepp skulle man kunna säga 
att det är skärningspunkten mellan vardagsverklighet och struktur som flytten till Glasberga äger 
rum. Kristinas berättelse, som är den mest slumpartade och där inget egentligt behov fanns 
uttryckt (i vardagsverkligheten) innan mailet från hennes arbetsgivare (den marknadsekono-
miska och politiska strukturen) dök upp i hennes inkorg kan tolkas genom Alfred Schütz (1970) 
uttryck som att ha ”världen inom räckhåll” (Ahrne 1981:51). Kristinas intresse, påverkar vilka 
delar av vardagsverkligheten som hon fäster mest uppmärksamhet vid, som i det här fallet vid 
mailet i inkorgen, och världen inom räckhåll blir den skärningspunkt där möjligheten skapas 
och huset kan köpas. 

Utifrån strukturer så som översiktsplaner, detaljplaner och visionsdokument och så ska en var-
dagsverklighet gestaltas och ges en estetisk form. Hur tänker då de boende om utseendet på sina 
egna hus? När jag frågar Almira och Kenan om de hade någon drömbild eller sett något hus 
som de inspirerats av förklarar Almira att hon utgått från sina alldeles egna tankar om vilket 
sorts hus hon vill ha. Micke uttrycker en liknande hållning, att utseendet på hans hus kommer 
från en egen idé. Företaget han är delägare i bygger en hel del hus i Glasberga och jag frågar 
om utformningen av de hus som hans företag bygger:  
 

MICKE: Ja, den typen av hus som vi håller på med är funkis, modernt och helst 
blandat trä och pust, bruna färger och helst och lite varmare putsfärger.  
MOA: Och inspirationen till de husen, är det något som ni har utvecklat själva 
[på företaget], eller? 
MICKE: Ja, eller det började med mitt hus faktiskt, det var mitt hus som var först 
och det vart ju ganska populärt och uppskattat och vi fick väldigt många frågor 
om färgerna på vårt hus. Många gillade det, så därför utvecklade vi den [stilen].  
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MOA: Och hur kom det sig då, nu är vi tillbaka vid att ditt hus ser ut precis som 
det gör? 
MICKE: Ja, det är väl tack vare mig och min fru [skrattar], antagligen. […] Ja, 
det är inte för mycket krumelurer, utan… du vet, raka linjer och enkelt, men 
leka lite med träet, leka lite med fönstersättningen så att inte allt hamnar i 
samma symmetri, att man… sätter lite liv i fasaden.  
MOA: Men hade du sett något likande så där? 
MICKE: Nej faktiskt inte, det är eget, vi började skissa och det ena ledde till det 
andra och så, ja, nej, vi hade inte sett det innan.  

 
Både Micke och Almira beskriver hur de, utan (någon medveten) inspiration utifrån, skapar 
eller medverkar till att forma utseendet på sina egna hus. I Almiras fall skapas huset med hjälp 
av en arkitekt som fick ganska fria händer för hur utsidan skulle se ut. Det enda kriteriet i Almi-
ras fall var däremot att det skulle se ut som ett ”vanligt hus”: 
 

MOA: Du sade så här, jag tänkte mig ett vanligt hus, vad är ett vanligt hus? 
Hade ni sett något liknande [som ert]? 
ALMIRA: Nej, inte liknande men just det här att det ska vara det här stenaktiga 
då. Det var det vi var inne på så vi uteslöt ju det här med trä. Som jag känner… 
Just när det är utvändigt får jag känslan av att det är en sommarstuga eller någon 
sådan här liten fjällstuga. Det här med sten, det är ju mer det här permanenta bo-
endet. Jag vet inte, kanske just för att vi har bott i lägenhet, då är det ju stora 
stenhus så att det kanske är det så att man känner sig mera trygg. 

 

Även i samtalet med Marco kommer frågan om trä eller puts också upp. Marco har byggt ett 
trähus, en gråmålad enplansvilla med farstukvist och vita knutar. Han beskriver:   
 

MARCO: Alltså, jag tycker mer om trähus än stenhus för sten drar in kyla, det är 
det. Om vi pratar om hemlandet, där ville vi ha sten, jag är från Iran och där vill 
vi ha så mycket kyla som möjligt, men här… trähus, det är bättre, säkrare och 
har alltid funnits i Sverige […]. Jag borrade typ så djupt [visar med utsträckta 
armar en knapp meter] i väggen för att komma ut på andra sidan! Det är bara 
trä. Ja, jag är nöjd med det.  

 
I Marcos utsaga kopplas valet av trähuset till funktion då han menar att trähuset passar bättre i 
ett svenskt klimat. Han refererar också bakåt till en historia om svenskhet. Mäklaren Gunnar 
talar också om klimatet men menar tvärtom att:  
 

GUNNAR: […] stenhus är bättre än trähus. … vi har ju mycket högre luftfuktig-
het idag än vi hade tidigare, så de kommer hålla mycket längre.  Ett stenhus hål-
ler ju över tid, om du tittar i Stockholm, det är stenhus som står, så att det säger 
sig självt att sten är bättre än trä […] Du kan ju få ett bättre klimat för att du har 
som ett magasin i väggarna, men det är ett dyrt sätt att bygga på […]  

 

Förutom Almiras sätt att referera trähuset till sommarstuga eller fjällstuga ser hon också funkt-
ionella fördelar med sitt stenhus då man slipper underhållet och att hålla på och måla om huset 
gång på gång. I diskussioner om arkitektonisk kvalité bland arkitekter finns en stark relation till 
funktionen; funktionen och skönheten blir lika viktiga aspekter för att åstadkomma bra arkitektur 
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(Rönn 2007). Arkitekten Mats Hultman menar att det till exempel i och med funktionalismens 
framväxt under 1930-talet fanns en dold estetisk agenda som maskerades med argument som 
ville framställa estetiken som ett naturligt resultat av andra, rationellt bestämda faktorer (Hult-
man 2002:19). Resonemangen ovan visar att estetik och funktion hänger samman och att rat-
ionella argument i vissa fall kan användas för att motivera ett val av fasad på sitt hus. Kristina 
och Stefan har köpt ett hus som var rödmålat från början och för dem verkar inte fasadens 
utseende vara någonting de tänkt särskilt mycket på. Britta och Henning målade sitt hus själva. 
”Rött med vita knutar och så kommer det att fortsätta att vara”, säger Henning.14  

I alla intervjuer frågar jag de boende om det var något i det estetiska utförandet som de inte fick 
göra med sitt hus. Samtliga svarar att de i stort sätt fick som de ville, men när jag fortsätter fråga 
Almira och Kenan hur huset hade sett ut om de inte hade varit tvungen att anpassa sig till 
estetiska regler svarar de:  
 

KENAN: […] jag som är konstnär jag tycker om, jag tycker inte om fyrkantiga… 
alltså jag älskar sådant här, att det ska vara lite rundat, och då… säger reglerna i 
Glasberga nej.  
MOA: Till rundande former? 
ALMIRA: Ja, nej, du vet raka linjer, du vet lite mer det här moderna tänker de 
[Glasbergabolaget]på. 
MOA: Om du hade fått hitta på ett eget hus då, helt, eller ni, utan de här reglerna, 
då hade det sett lite annorlunda ut? 
KENAN: Ja absolut. Här där vi sitter nu [en liten burspråksliknande utbyggnad i 
glas med utsikt rakt ut mot baksidan och naturen] skulle det vara lite mer rundat/ 
ALMIRA: Det här runda sexkantiga, åttkantiga, lite mer spel med formerna, tycker 
han mer om, ja.  

 

I samtalet med Almira och Kenan kommer vi också in på pelare och hur kommunen har sett 
på förekomsten av dessa. I början, berättar Almira, fick man inte ha några runda pelare ef-
tersom det ska vara raka strikta linjer. Kenan menar att den regeln inte var särskilt bra eftersom 
det är farligt med fyrkantiga pelare. ”Det är farligt för barn, tänk om de ramlar och träffar 
kanten!”. Man fick alltså ha pelare, men de måste vara fyrkantiga, så paret avvaktar med entrén 
tills bestämmelserna ändras och ”nu har vi ju runda pelare”, säger Almira. Tiden skapar ett 
taktiskt kryphål i den formella strukturen. (Exakt vilka regler det är som ändras, eller vad det är 
som paret syftar på här, framgår inte utifrån intervjumaterialet).  

Över lag verkar ägarna till de hus som är byggda i puts vara mer benägna att ha egna idéer 
med fasader, fönster och detaljer. Den modernistiska villan verkar öppna upp för en mer indi-
vidualistisk gestaltning. Trähusens fasader i grå och röda färger har enligt intervjuerna tillkom-
mit mer oreflekterat tillsammans med att man har följt Gestaltningsprogrammet. Dessutom inser jag 
så här i efterhand och när jag lyssnar på de inspelade intervjuerna, att också jag själv ser och 
bedömer det röda trähuset ganska oreflekterat och har inte på samma sätt frågat hur de som 
bor i de husen tänkt, och var de fått sin inspiration ifrån.  

                                                
14 För vidare läsning om den röda stugan, eller torpet, se kulturgeografen Maja Lagerqvists avhandling 

(2011) Torpets transformationer: materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010.  
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Att smaken och vad man gillar är olika och också någonting som man inte riktigt kan eller tycker 
sig behöva förklara blir tydligt i intervjuerna. Det är heller ingen som ger någon förklaring till 
varför man gillar en viss stil, så som att referera till en särskild plats man varit på eller något hus 
man sett någon annan stans. Enligt Bourdieu är smak inte någonting som uppstår naturligt och 
spontant, utan bör ses som en subjektiv eller inlärd erfarenhet (1993:248). Den norske littera-
turvetaren Kjersti Bale menar att smaken både kan betraktas som en förmåga att bedöma och 
också som ett sätt att njuta, och menar att det förekommer en spänning här emellan (Bale 
2009:77). Som sinne är smaken lågt värderad men smaken (och hur den uttrycks) består också 
av mening och sociala betydelser. Jag förstår detta som det att uttrycka en viss smak är både en 
kommunikativ och meningsskapande handling, vilket betyder att det i diskussioner om smak 
också förmedlas något ytterligare om den individ som yttrat sig. Bale menar att smakens problem 
är just att den handlar om både oss själva och våra sinnen och också om det objekt vi bedömer 
och att de subjektiva värderingar den vilar på varierar från individ till individ (ibid:78). Utifrån 
intervjuerna med de boende är det inte helt enkelt att dra några slutsatser med hjälp av dessa 
resonemang, utöver att de boende motiverar smaken och den valda estetiken med hjälp argu-
ment som handlar om funktion. Däremot, i samtal med Glasbergabolaget och mäklare blir det 
mer fruktsamt att tala om smakens problem som både subjektiv och kommunikativ (dömande 
och värderande).  

 

Trädgårdar	och	uterum		
Också trädgårdarna och tomterna är planerade utifrån egna önskemål samtidigt som det finns 
vissa regler och ramar att hålla sig innanför. Jag frågar Gabriel hur han tänker kring trädgården 
och om han har några särskilda idéer om vad han gillar. Han berättar istället vad han inte gillar; 
nämligen när han själv åker hem till folk och det inte finns parkeringsplatser. Även Marco har 
tankar om att få plats med bilarna:  
 

MOA: Ja, nu har jag ju inte gått runt och tittat men kan du berätta hur det ser ut 
[i trädgården] och hur du tänkte? 
MARCO: Jag har… plats för många bilar [skrattar till]. Jag brukar få ganska 
många gäster så jag har plats för sexton bilar. 
MOA: Sexton bilar! Wow! 
MARCO: Fjorton ute, två inne i garaget… Jag har backat huset [syftar på place-
ringen av huset på själva tomten] åtta meter från gatan för det är en återvänds-
gata och jag vill inte backa direkt från garaget ut, jag vill backa på egen tomt  
[…]. 

 
Att vilja ha plats för bilar skapar i sin tur en viss estetik där stenläggningar och asfalterade ytor 
får ta större plats i trädgården. Även här finns alltså kopplingar mellan estetik och funktion. En 
arkitekt som ritat många av de mer extraordinära hus som finns i Lina Hage och Ritorp, menar 
att många av detaljerna på husens utformning som vissa kan reagera på, har en funktion som 
kanske inte alla är medvetna om (Kulturdelen juni 2011). Min spontana tanke utifrån mina tidi-
gare observationer av platserna var att de som gjort parkeringsplatser har offrat något estetiskt 
för det funktionella. Utifrån Bourdieus begrepp habitus kan däremot parkeringsplatsen tolkas 
som att den ingår i en helhet, i en livsstil, där många besökare ses som attraktivt och därmed 
också de asfalterade och stenlagda ytorna. Ett problem med att förstå smaken som subjektiv och 
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det sätt som jag resonerat kring ovan, är i enlighet med antropologen Kirsten Hastrups tanke-
gångar följande; om vi antar att människor lever i inkommensurabla världar, en slags ontologisk 
relativism där påståenden om smak och stil inte kan förstås av andra än medlemmarna själva 
riskerar vi att stänga för samtal och istället öppna upp för konflikter (Hastrup 2010:100). 
Lozanovska menar att sättet att betrakta världen, och den västerländska blicken som starkt kri-
tiserats utifrån postkoloniala teorier, har skapat en underkuvad och ursäktande position i att 
betrakta främmande och ovanliga estetiska inslag i bebyggelsen (Lozanovska 2008:8). Vad 
Lozanovska förespråkar är att istället på ett noggrant, nyfiket och samvetsgrant sätt närma sig 
andras estetik och kasta om i sättet att se på rummet, landskapet, identitet och tillhörighet. För-
fattaren visar, visar utifrån en australisk studie att de byggnader som inte anses höra till en viss 
plats på grund av en annan sorts estetik, istället bär på en lång tradition och historia förankrad 
både på och utanför platsen (ibid). En del hus vittnar också om en egensinnig kraft, självstän-
dighet och en vägran till assimilering.  

Micke är nöjd med sin tomt som är ganska plan och utan så mycket nivåskillnader. Viktigt för 
honom är att det ska vara mycket gräsmatta och bärbuskar och han säger att de är ute mycket 
med barnen och vill kunna plocka bär och frukt i trädgården. Britta och Henning tycker egent-
ligen att de har för stor tomt. De kommer från en villa med stor tomt och vill inte längre arbeta 
så mycket i trädgården. De har anlagt en långsamt växande gräsmatta på inrådan från en träd-
gårdsmästare samt planterat lite bärbuskar, rosor och ett äppelträd. Och så häcken. Aroniahäck 
och två havtornsbuskar vars bär man dessutom kan plocka och till exempel göra sylt på. Gabriel 
som inledningsvis berättade att han inte gillar hus utan parkeringsplatser, beskriver vidare hur 
han tänker med sin trädgård, och kommer även in på hur han tänker kring andras, både hus 
och trädgårdar:  
 

GABRIEL: […] sedan kommer jag ha en gräsmatta och sedan kommer jag bygga 
ett uterum. Och sedan gillar inte jag stängsel, jag gillar inte staket så jag kommer 
att ha thujor.15 Typ som spärrar av litegrann… Sedan vet jag till exempel de här 
som har haft lejonhuvud vid entréerna och, du har säkert sett sådana här med 
stora pelare och, nej, det är inte jag. 
MOA: Vad tänker du kring det då?  
GABRIEL: Det känns bara, det känns bara fel. Det är/ 
MOA: Varför då? 
GABRIEL: Det känns, alltså, vissa hus i Glasberga skulle ju vara briljanta hus om 
de låg någon annanstans. Hade de legat längs en strand med sjöutsikt då hade 
ett sånt hus varit perfekt. Men när man bygger ett gigantiskt hus och grannen är 
så här nära en [visar med en utsträckt arm] så du kan i princip räcka över ett 
glas vatten till grannen, det känns inte rätt. Och jag tänker så här, jag vill att 
mina barn ska kunna sparka boll som jag gillade att göra när jag var ung och 
ifall jag asfalterar hela min trädgård, eller stenlägger hela min trädgård då har 
jag tagit bort mina barns hela barndom! Och så vill inte jag ha det. Jag vill att 
det ska finnas den här naturliga miljön, gräsmatta, det ska vara lekplats för bar-
nen, barnen ska kunna ha en frihet. Och när man bygger sådana stora gigan-
tiska hus och stenlägger hela sin tomt, det känns bara fel! 

 

                                                
15 Vintergrön barrväxt som används som häck och insynsskydd. Tillhör familjen cypresser. (Thujaplantor 

2017) 
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Husen som Gabriel beskriver faller utanför ramen för vad han anser vara god smak och han 
kopplar upplevelsen av dessa hus till starka känslor. Bourdieu beskriver spänningsfältet mellan 
den subjektiva och objektiva världen och menar att den rätta smaken korrelerar med en känsla 
av att passa in och finna en plats i samhället (Lozanovska 2008:2). Men smaken är också en 
nedärvd och förkroppsligad tradition vilket gör att en upplevelse av ”fel” smak kan provocera 
och väcka en slags avsky på ett djupare plan (ibid).  

I citatet ovan berättar Gabriel vad han själv tycker om, nämligen thujor, och detta är något som 
också Almira talar om att hon tycker är fint men som andra i bostadsområdet av olika anled-
ningar stör sig på. För Kristina påminner thujorna om tiden då hon bodde med sin familj i 
Canada, där de hade fyra-fem meter höga thujor på tomten som hon tyckte var väldigt tråkiga. 
Dessutom står det ju i gestaltningsprogrammet att det ska planeras lövfällande häckar, säger 
Kristina, ”men de har kanske fått dispens?” Almira som gillar thujor ger sin version av varför: 
 

ALMIRA: […] Det enda som inte är klart det är ju bara att vi ska, om man ska 
säga, rama in huset på något sätt. Och då, jag tycker väldigt mycket om thujor, 
de här träden då. Vi hade tänkt att vi ska ha det lite runt om så bara, den sidan 
och den här sidan [pekar ut mot baksidan och ena kortsidan av huset] och inte 
stänga där, för att det är ju så fint med skogen och att ha naturen som granne. 
Det är ju också därför som vi har valt den här tomten. För att det är ju skogen 
där. Och ja, det är ju mer för att få det lite mer grönt det här… thujorna.  
MOA: Och de växer upp så det blir lite inhä…/ 
ALMIRA: Ja, det gör de ju. Det ser man ju hos grannarna att de har gjort det och 
det tycker vi är väldigt fint och ja. Så man har det lite privat ändå på något sätt 
[…] ibland vill man ju sitta lite avskilt så här. Och känna att det här är ju mitt 
privata och ingen annan… [tystnar].   

 
Almira använder uttryck som att hon ”tycker om” thujor och ser på grannarnas tomter att det 
”ser fint ut”, vilket kan ses som ett subjektivt sätt att uttrycka sin smak. Att thujor inte rekom-
menderas enligt Gestaltningsprogrammet är någonting som Almira antingen bortser från, som en 
taktik och sätt att se ett kryphål, eller helt enkelt inte fäst uppmärksamhet vid i sin vardagsverklighet 
och i det som ligger närmas hennes intresse (jfr Ahrne 1981, Högdahl 2004). Britta, liksom 
Gabriel, stör sig på att många lägger stora partier med stenplattor på sina tomter och säger:   
 

BRITTA: De verkar ju inte vara speciellt trädgårdskunniga de som bor här, 
egentligen. Det är väl därför de har så mycket plattor också. Det känns ju så. Du 
får ju gå ut och undervisa de ibland [riktar sig mot Henning] Vi har det ju med 
oss ifrån barnsben så att säga, hur det funkar. Men det har ju inte de. I alla fall inte 
här i Sverige, så är det ju. Även om alla, de flesta är ju födda här i Sverige vad 
jag förstår.  

 
Som jag visat ovan handlar Gabriels och även Marcos berättelser om asfaltering och stenlägg-
ning om en aktiv handling utifrån intresset att kunna bjuda hem många vänner och släktingar. 
I Brittas uttalande görs stenläggningen till en okunskap om trädgård och till något som man har 
med sig eller inte från sin uppväxt. Känslan av att trädgårdskunskaper är något hon har i sig 
kan kopplas till naturen och odling som nästintill helig utifrån en svensk kontext (Klein 1993:46). 
Även Kristina kopplar trädgårdens utseende hos sina grannar till okunskap när hon pratar om 
thujorna: ”De vill ha thuja överallt och vi vill inte ha thuja och […] ja, men nej då pratade vi 
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ju med dem, och då visar det sig att det är den enda växt de vet om! Det är den enda häckväxt 
de kan. De är ju liksom uppvuxna i lägenhet […].” Här kopplas växten thuja också till att inte 
vara trädgårdskunnig och dessutom till att vara uppväxt i lägenhet. Det skapas i både fallen en 
skillnad mellan ”oss” som är trädgårdskunniga och ”de” som inte är det. Ett visst estetiskt ideal 
beskrivs som ett resultat av bristande kunskaper och inte som ett eget aktivt val. Estetiken blir 
en delande faktor som skiljer på människor utifrån en föreställning om kulturella skillnader, och 
skapar hierarkier som har att göra med en viss sorts kunskap (Elliot 2002:3, Lozanovska 2008:8).  

 

Mycket	fantasi	i	Glasberga!		
En av anledningen till att Glasbergabolaget tog fram ett gestaltningsprogram var för att få ord-
ning på den blandning av större stenhus och lite mindre trähus som i vissa andra områden i 
Södertälje hade orsakat problem med grannar som klagar på varandras hus. Glasberga Sjöstad 
skulle bli någonting annat och man ville undvika krockar mellan olika hustyper och ideal.  

I enlighet med kommunen och Glasbergabolagets gestaltningsmässiga idé bekräftar Almira att 
kommunen varit stränga med Glasberga för att det ska bli ett ”fint område med samma linjer 
och liknande hus. Men så blev det ju inte alls som du ser”, säger hon. ”Det är ju hus hur som 
helst, stora som små. Men man har ju mycket att titta på när man promenerar här”, tillägger 
hon och skrattar. Gabriel tycker också att området blivit rörigt men är väldigt nöjd med att alla 
hus på just hans gata ser likadana ut men han ifrågasätter kommunens hantering av vilka hus 
som byggs på andra platser i Glasberga. Han har noterat att ”plötsligt har man två exakt lika-
dana tomter och så har den ena byggt ett slott och den andra har byggt liksom, ett hederligt 
litet hus och man tänker så här hur kommer det sig, liksom!” Jag frågar vad han menar med ett 
vanligt litet hederligt hus och Gabriel har en tydlig bild av detta och svarar medan han ritar på 
pappret framför sig: ”Jag har bott i ett vanligt hederligt hus. Det är en, en area på 110 kvm det 
är 1,5 plans hus, så här”. Gabriel har en klar bild av vilken typ av hus som man borde förvänta 
sig att folk ska bygga. Så återkommer frågan om en del, som han tycker, alldeles för stora hus 
igen och säger att ”Husen är gigantiska, det ser ut som stora stenslott där dörren är lika stor som 
huset bredvid! Och då tänker man så här, en hur… hur tänkte man här!”  

Urbansociologen Mats Franzén diskuterar i en text kring segregation och rumslig åtskillnad hur 
vi gärna upprättar distinktioner mellan begrepp som rätt – fel, ordning – fara och att detta också 
åtföljs av starka känslor (Franzén 2008:38). Detta dikotomiska förhållande gör också att olik-
heter förstärkts och tar spjärn mot varandra. Normaltillståndet hotas hela tiden av det som finns 
på andra sidan vilket gör att ”[o]rdningen får något närmast heligt över sig” (Franzén 2008:38). 
Det avvikande blir kränkande och väcker starka känslor så som i Gabriels känslor för det alldeles 
för stora huset som är långt ifrån hans subjektiva bild av ett ”hederligt hus” (jfr Lozanovska 
2008:2). 

Kristina har noterat hur enstaka trähus ligger mitt i områden med bara stenhus och tycker det 
vore finare om husen som ligger nära varandra passade bättre ihop. Hon har sett hur området 
växt fram beskriver platsen som spännande och med ”kanske inte helt typiskt svenska hus, men 
ändå fint”. Hon tycker det verkar som om kommunen ”släppte igenom allt” i början, och hon 
tror det har att göra med att de var desperata med att få hit folk. Henning antyder också att 
husen inte ser ut som han kanske tänkte sig från början och menar att ”vi” väl har någon ideal-
bild av hur ett svenskt villaområde ska se ut, och refererar till den grupp han anser sig ingå i och 
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som var unga på femtio-sextiotalet. Han menar vidare att tiderna har förändrats och det är 
2000-tal nu, vilket gör att man inte kan förvänta sig att husen ska se ut ”som förr” även om det 
för honom är, som han säger ”en stark bild”. Jag frågar Almira som själv bor i ett stenhus hur 
hon ser på blandningen: 
 

MOA:  Jag tänkte på det du sade att ni inte ville ha ett trähus för att det känns 
lite som en stuga men det är ju ganska många sådana här nu, hur tänker ni med 
den blandningen? 
ALMIRA: Nej! Det, det är inga problem för oss så, nej absolut inte.  
[…]   
MOA:  Just det, så man tänker inte på att de ser annorlunda ut? 
ALMIRA: Nej, nej tvärtom, ibland kan vi se sådana här trähus där man tycker 
”gud det här var ju så snyggt!” Så att det är ju väldigt olika. Vi kan se ibland trä-
hus, ”det ser ju ut som en låda bara”. Det ser inte alls ut som ett hus. Ja, så att 
nej, det har ingen betydelse för vår del på något sätt, så. Det är ju fint med den 
här variationen också, egentligen. 

 
Micke tycker också att variationen är berikande och ”normal”:  
 
 

MICKE: Nej, det… det är väldigt olika typer av hus men det är också ganska 
normalt för det var ju ganska fritt och alla har ju sina egna… drömmar. Så att… 
eftersom jag kanske tycker om en gotländsk arkitektur, du kanske hatar det. Så 
att… ja, så länge man följer detaljplanen så kan man inte låsa så mycket. Så att 
det är väl normalt. Och det tror jag att skulle man ha lite förståelse för att alla 
vi… man visste ju att tomterna såldes till privatpersoner och då kan man ju 
forma sitt hus som man vill helt enkelt, det är ju så. Så att… ja. Så att det är ex-
tremt mycket arkitektur där [antydan till skratt]. Mycket fantasi i Glasberga! I 
etapp ett i alla fall vet jag, men nu i två och sedan tre kommer det bli lite an-
norlunda.  

 
Mickes uttalande visar ett exempel på hur människorna som har byggt sina hus i Glasberga 
Sjöstad och som gemensamt skapar en helhet genom alla sina individuella uttryck, använder sig 
av taktik i förhållande till de strategiska praktiker som syftar till att styra områdets utseende. 
Micke utgår från människors egna drömmar och tanken om en subjektiv smak gör att man inte 
kan styra över människorna i så hög utsträckning som man kanske tänkte sig från början. För 
Micke är det helt naturligt att alla vill skapa sina egna hus och uttryck och lyfter det som något 
positivt med allt som går att titta på i Glasberga. Att Micke förutom att vara boende i Glasberga 
också är delägare i ett företag som säljer tomter och hus i området kan också bidra till hans 
positiva syn på ett individualistiskt synsätt, som kanske i högre grad främjar konsumtion och 
köpkraft. Detta kan jämföras med mäklaren Gunnar, som anser att människor ska få bygga som 
de vill, och tycker att kommunens långa handläggningstider och hur de lägger sig i detaljer, 
stoppar upp flödet av tomtförsäljningar.  

 

Om	att	gilla	läget	
De berättelser om grannar och umgänge som jag tagit del av uttrycker en stark sammanhållning 
och en identifikation med just den gata man bor på. Det är dem man känner samhörighet med 
vilket ger en trygghet. Samhörigheten beror på att grannarna har gjort saker tillsammans, så 
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som en spaljé vid en tomtgräns, och några andra har byggt sina hus samtidigt och sprungit in 
och ut hos varandra och jämfört planlösningar och idéer (se Daun 1969). Grannarna bjuder 
varandra på glöggtillställningar, middagar och spontana fikor i varandras trädgårdar. Många 
tycker att de haft tur med grannarna och att de på just deras gata har det lite extra bra. Britta 
tycker, som jag tidigare skrev, att det är jobbigt med alla stenplattorna eftersom det inte finns 
något grönt att titta på, men tillägger med ett litet skratt att thujahäckarna väl växer upp och 
avslutar med att ”man får gilla läget. Man vänjer sig ju. Det viktigaste är att folk är trevliga”. 
Om området som helhet, vilka som bor här och hur det kommer att bli framöver säger Marco 
att han gillar sina grannar men tycker det är synd att det bor så lite svenskar i området. ”Nu 
känns det bara att vi är ett invandrarställe”, och jag frågar hur han definierar invandrare och 
huruvida det betyder att en person är född i något annat land eller hur han tänker: 

 
 

MARCO: Ja, alltså som mig till exempel jag är från Iran, han är från Turkiet, 
han är från Turkiet [pekar ut mot olika hus och grannar], han är från Turkiet, 
han bredvid är från Libanon, han är från Turkiet och andra gatan; halva är från 
Irak halva från Syrien, halva från Turkiet. Men, vart kommer man prata 
svenska? Ingenstans.  

 

Marco hoppas på en större blandning framöver men tror inte att det blir så. ”Hittills har jag 
bara sett en eller två svenskar i området”, säger han. Han tror att en del svenskar blir avskräckta 
av hur vissa överdriver när de gestaltar sina hus. Vad han menar med överdrivet förklarar han 
som att de är onödigt dyra och fortsätter också med att förklara att husen ligger för tätt. ”Om 
man ser på lite äldre tomter, äldre hus, det är lite mer spridda från varandra, det finns mer 
utrymme. Men inte här, nej. Det är jättenära varandra”.  

Sociologen och kulturgeografen Åsa Bråmå visar i en studie en liknande tendens, ett fenomen 
som hon kallar Swedish avoidance16, om hur svenskar tenderar att undvika områden där det bor 
många personer som de skulle kategorisera som icke svenskar (Bråmå 2006). Kristina bekräftar 
teorin om Swedish avoidance och säger att hon och Stefan är de enda med svensk bakgrund nästan. 
Även om Kristina och Stefan för egen del inte saknar att ha andra svenskar i området vet hon 
att deras grannar tycker det är tråkigt att det bor så lite svenskar i området. Närmsta grannen 
har sagt till Kristina att ”lyckan vore att bara ha svenskar som grannar och sedan ska alla hus i 
Glasberga vara röda med vita knutar!” För deras egen del är det bara positivt att ha människor 
från andra länder som grannar, tycker Kristina och Stefan, och berättar hur de byter krydd-
växter och idéer med varandra och att alla är så trevliga. En särskilt rolig händelse var när sonen 
i ett hus lite längre upp på gatan skulle gifta sig. Stefan var hemma och kunde från sitt fönster 
följa festligheterna där folk hade samlats på gatan och ”det var musik och världens liv”. Även 
om upplevelsen beskrivs som positiv kan den ändå tolkas som ett sätt att (omedvetet) beskriva 
andra människor som avvikande och också som ett exotiskt inslag i tillvaron (Brune 2006:91). 

                                                
16 Begreppet är en utveckling av begreppet White flight och White avoidance som tidigare har använts i ameri-

kansk forskning för att analysera segregation och flyttningsmönster (Bråmå 2006:1127). Vad Bråmå visar i 
en studie utifrån en svensk 1990-tals kontext, är att det svenska samhället snarare präglas av ett undvi-
kande-beteende än ett utflyttningsbeteende i relation till områden där det bor många invandrare eller ut-
landsfödda.  
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Gabriel hade också hoppats på ”mera mix” och säger att det nu bor nittionio procent invand-
rare i Glasberga men tillägger sedan att: 
 

GABRIEL: […] det är inte folk som, om man jämför med ett miljonprogramsområde 
så är det inte på samma sätt för att här är det folk och familjer som bor som jobbar, 
som är väletablerade i samhället. Till skillnad från miljonprogramsområden som 
det kan se ut ibland.”  

I detta uttalande får Glasberga fungera som en motsats till något annat, något sämre och i det 
här fallet miljonprogrammet, som utifrån Gabriels tal representeras av människor som inte job-
bar och som inte är etablerade i samhället (Ristilammi 1994, Molina m fl 2002). Kulturgeogra-
fen Moa Tunström (2006) visar i sin avhandling att ett visst stadsideal kan skapa stigmatisering 
och exkludering kring det som faller utanför, och som vidare gör att människor som lever på 
dessa platser ytterligare stigmatiseras. Problem som segregation och otrygghet relateras "till den 
upplösta staden och dessa icke-platser, snarare än till den urbana miljön som helhet (Tunström 
2006:161).  

I ovanstående berättelser konstrueras olika identifikationer och kategoriseringar av vilka som 
tillhör kategorin invandrare och inte. Kategorin invandrare är problematisk och speglar ingen 
entydig fakta. Vissa talar om invandrare som andra och till och med tredje generationens in-
vandrare, och andra menar att invandrare är de som är ”som jag själv” och som är född i ett 
annat land. Några benämner ”de andra” som nysvenskar, utlandsfödda, eller att de är människor 
med annan bakgrund. Trots att personerna jag har intervjuat ganska enkelt drar slutsatser om 
etnisk tillhörighet och identifierar varandra och sig själva som invandrare eller ej, råder en viss 
ambivalens kring hur detta skall, bör (eller ens behöver) ges betydelse. Kristina säger till exempel 
att hennes grannar inte är svenskar som hon själv men lägger till att de är ju födda i Sverige och 
pratar jättebra svenska utan brytning. Varifrån de kommer har hon inte frågat, ”det är inte så 
viktigt”, tycker hon.  

Etnologen Maria Bäckman har undersökt hur identiteter skapas genom att intervjua svenska 
ungdomar och hur de ser på sin egen och på andras identiteter och hur svenskhet konstrueras i 
en typisk invandrarförort (2009). Hur dessa kategoriseringar sker och hur maktordningar skapas 
bör också ses i ljuset av ett intersektionellt perspektiv där flera kategorier medverkar till att kon-
struera en viss position och en viss identitet så som klass, kön, etnicitet och religion (Bäckman 
2009:18, se även De los Reyes 2002 m. fl.). Likt Bäckmans avhandling visar min undersökning 
i stora drag på att kategoriseringen kring vem som ses som invandrare och inte, sker utifrån 
omständigheter och kontext och innehåller en rad ambivalenta faktorer, så som att det är fullt 
möjligt att vara född i ett annat land men kategoriseras som svensk samt att vara född och 
uppväxt i Sverige och ändå betraktas som invandrare (Bäckman 2009:162, 215f).  

Även platsen man bor på medverkar till identifikation och uppfattning om sig själv som invand-
rare eller svensk och sociologen Lena Sohl visar hur den segregerade eller uppdelade staden blir 
en maktgeografi där platser förknippas med föreställda värden (Sohl 2011:56). Att specifikt pla-
nera för attraktiva platser kan dessutom få ytterligare effekter av att människor stängs ute och 
att klyftor och problem som boendesegregation kan öka (Ek 2007). Idén med Glasberga Sjöstad 
var, som jag diskuterat i kapitel två just att skapa ett attraktivt område för att locka välbärgade 
till Södertälje. Det Glasberga Sjöstad som skapas i berättelserna ovan är mycket riktigt ett bevis 
på att människor med god ekonomi och möjligheter att välja bort liv i förort och lägenhet har 
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flyttat dit. Att de så kallade svenskarna valt bort området gör att platsen också kommit att besk-
rivas som ett invandrarområde, vilket i förlängningen också kan få till följd att de som bor där, 
eller flyttar dit i framtiden, i högre utsträckning också kommer att identifiera sig och kategori-
seras som just invandrare. På så vis blir de boende medskapare av en större struktur vilket visar 
på att vardagsverkligheten och strukturen inte är separerade från varandra utan ingår i en gemensam 
samhällelig kontext (Ahrne 1981). Även de icke-boende och de som undviker platsen kan också 
ses som medverkande i att skapa dessa typer av strukturer som håller människor åtskilda.  

* 

Det här kapitlet har fokuserat på hur de boende i Glasberga Sjöstad ser på sina egna hus och 
trädgårdar och på området som helhet. I skärningspunkten mellan vardagsverkligheten och 
strukturen formas de enskilda husen som tillsammans bildar en helhet och en sammantagen 
bild av Glasberga Sjöstad. Många anser att bebyggelsen över lag inte stämmer överens med de 
estetiska visionerna som fanns från början och att det blivit rörigt, med olika typer av hus som 
inte passar ihop. Hos både boende och Glasbergabolaget/kommunen uttrycks en besvikelse 
över att gestaltningen inte blev som det var tänkt från början, även om det finns en del undan-
tag. Micke, tycker till exempel att det är ”helt normalt” att husen ser lite olika ut eftersom var 
och en har sin egen privata dröm. Mäklaren Gunnar ser heller inga problem i hur husen i 
Glasberga ser ut och tycker att området är fint. Men framför allt visas det i kapitlet att de per-
sonliga relationerna som uppstått mellan grannarna i området är mycket viktiga. De estetiska 
uttryck och fenomen som man ogillar kopplas sällan till speciella personer. Det vill säga att hur 
man ser på andra människor och deras egenskaper separeras i de flesta fall från husen och 
trädgårdarnas estetik bland de boende, även om det förekommer en del undantag så som ex-
empelvis hur man ser på thujor och anledningen till att dessa planteras.  

Den viktigaste slutsatsen är dock hur Glasberga Sjöstad, som ett attraktivt område för en välbe-
ställd medelklass, å ena sidan riskerar att medverka till att skapa en differentiering i staden, med 
miljonprogramsområden som till exempel Ronna, som sämre (Ek 2007). Där blir Glasberga en 
plats för de lyckade. Å andra sidan visar resultaten på Swedish avoidance, det vill säga att majori-
tetsbefolkningen, svenskarna, väljer bort Glasberga, vilket i intervjuerna bland annat kopplas 
till estetiken i området. Flera av de boende uttrycker en besvikelse över att det inte blivit en 
större blandning i området för ”var ska vi prata svenska någonstans?”, som Marco undrar. I 
den vardagsverklighet där människor har en viss frihet att själva forma både utseenden på sina 
egna hus, och också välja i vilket område man vill bosätta sig, skapas och återskapas de övergri-
pande strukturerna som i sin tur blir till en förutsättning för människors liv. I relation till dessa 
övergripande strukturer saknas taktiker och möjligheter att påverka eller välja.  
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Kapitel	4.	Förändringens	dynamik		
 
I det här näst sista kapitlet riktar jag in mig på frågan om handlingsutrymme och hur både 
boende, Glasbergabolaget, mäklare och kommunen tolkar, överträder och anpassar sig till de 
estetiska reglerna. Kapitlet syftar till att besvara uppsatsens övergripande kunskapsmål, det vill 
säga hur estetiska ideal kan fungera som skillnadsskapande och/eller tillåtande, och hur över-
lappningar, paradoxer och motsättningar sker dem emellan. Min avsikt är därför att fördjupa 
delar av diskussionen utifrån föregående kapitel.  Jag kommer också visa på ytterligare exempel 
på motsättningar mellan vision och verklighet där tematiken tydligt illustrerar hur vardagsverk-
ligheten inte alltid passar in i strukturen, visionen eller kartan, och vice versa, hur planeringen 
inte alltid sker utifrån en verklig vardagsverklighet.   

 

Språkspelens	gränser	
I samtliga intervjuer har det uppkommit åsikter kring planeringen av grönytorna i området, och 
brist på lekytor och gemensamma platser.  Glappet mellan visionen och verkligheten, i fråga 
om hur området är planerat med tanke på målgruppen, ska i det följande uppmärksammas. 
När hela den första etappen var klar och det i området flyttat in en övervägande del barnfamil-
jer, kommer Gestaltningsvisionen, som ett ytterligare försök att styra estetiken. Att målgruppen 
också var tänkt att vara just barnfamiljer, vilket det ju också nästan alltid är när man planerar 
nya villaområden, är något jag förstått utifrån intervjuer med både Glasbergabolaget och kom-
munen. Vad jag däremot noterar vid en läsning av Gestaltningsvisionen är att planering och vis-
ioner för barn och familjeliv är relativt frånvarande. Gestaltningsvisionen är, som jag tidigare 
nämnde, ganska rikligt illustrerad med många bilder på hus och hustyper och i fyra av bilderna, 
i de områdesbilder som förställer hur man tänkt sig att kvarteren Modern villa, Funkis och 
Sörgården ska gestalta sig, finns också människor med på bilderna.  

På en av bilderna syns ett ungt, ljushyat par, med smal kroppsform som kommer gåendes längs 
gatan. En annan bild visar en ensam leende kvinna, klädd i ljusa sommarkläder (och utan 
hjälm), som stannat till på gatan med sin moped. I ett utav fallet ett syns dock ett litet barn i 
famnen på den ena av två vuxna som står framför en bil på gatan, och verkar fixa med något 
kring barnet, och i bilden på kvinnan med mopeden syns i bakgrunden ett par kvinnogestalter 
med barnvagnar som rör sig i bortåt, och ut ur bild.17 Av de totalt fyra bilderna med människor 
finns till inga lekande barn eller människor i andra åldrar än uppskattningsvis trettiofemåringar. 
Målet för Glasberga Sjöstad är enligt Gestaltningsvisionen att: 
 

[…] skapa en levande stadsdel för alla åldrar. Fokus i planeringen har varit att 
tillvarata platsens unika förutsättningar och skapa ett högkvalitativt boende för 
det framtida Glasberga Sjöstad. Visionen är att Glasberga Sjöstad ska vara en 

                                                
17 För vidare läsning om de bilder som produceras i visionsdokument gällande stadsbyggnad, samt hur 

detta förändrats över tid, se Marie Ferrings (2016) artikel ”Visionens makt: finns du med i framtidens 
stad?” i antologin Stockholm som vara, (red. Klas Ramberg). Ferring visar hur dessa typer av bilder re-
producerar en begränsad och snäv bild av verkligheten som inte i tillräckligt hög utsträckning tar 
hänsyn till perspektiv som rör genus, generation, livsstil, etnicitet och klass (2016:186).  
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trivsam och socialt hållbar boendemiljö för invånare med olika åldrar och ur-
sprung. Området ska präglas av en småskalighet och enhetlig arkitektur, där mil-
jöerna karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck. 

 
I den första detaljplanen från 2003 står det inte heller mycket om lekmiljöer eller platser för 
gemenskap och umgänge, förutom att det kommer anläggas en promenadstig som ökar tillgäng-
ligheten till sjön och att ambitionen är att Glasbergasjön ska kunna användas både som bad- 
och fiskesjö. Angående skola, pekar dokumentet mot att när området är utbyggt, kommer det 
finnas underlag för en skola som också kommer att fungera som samlingspunkt i området med 
möteslokaler etc. I Gestaltningsprogrammet (2003) som är kopplat till detaljplanen står det att det 
finns en reserverad tomt för en skola (som senare skulle visa sig vara för liten, och i stället bli en 
förskola) samt möjlighet till större bollplaner och lekplatser för lite äldre barn, men man lyfter 
samtidigt fram att det ”[m]ed naturen runt hörnet är det nära till motion, strövtåg och lek” och 
att ”gatan är det som utgör områdets gemensamma rum”. Livet som pågår på gatan och trot-
toaren som ett offentligt rum, så som den beskrivits av den tongivande amerikanska journalisten 
Jane Jacobs, har citerats åtskilligt och influerat arkitekter och planerare sedan 1960-talet, och 
troligt är att det är den slags idealbild av gatulivet som synliggörs även här (Franzén 2003:33ff). 
Jacobs vänder sig däremot bort från förorten och villasamhället och förespråkar staden där 
anonymiteten skapar både trygghet och skydd. Gatan som ett gemensamt rum kräver, i enlighet 
med Jacobs tankegångar, ett rikt folkliv och en tät stad, vilket saknas i Glasberga (ibid).  

Henrik på Glasbergabolaget instämmer i tanken på naturen som lekplats, och menar att barn 
ska leka i skogen som han gjorde när han var ung, och anser därför inte att det ska behövas 
speciella lekparker när det nu finns så mycket fria ytor. Många av de jag pratar med ser däremot 
avsaknaden av arrangerade lekparker som en brist, och saknar också områden där någon har 
”tänkt lite extra”, som Almira säger: 
 

ALMIRA: Bara sitta där och mysa och ta med sig något fika, kaffe och bara sitta 
och umgås med andra. Det saknar vi jätte-jättemycket, och det finns inte någon-
stans, varken här eller på andra sidan eller inåt [området] där barn kan vara, 
eller familjer, tillsammans tyvärr. Så det är ju väldigt, väldigt dåligt. Och ändå så 
är det ju bara barnfamiljer som bor här.  

 
När jag pratar med tidigare stadsarkitekten Lotta Lindstam, berättar hon hur man tänkte med 
lekytor och grönområden. Eftersom de privata trädgårdarna ändå är förhållandevis små skulle 
man i stället skapa små grönområden utifrån de vackra kullarna och det kuperade landskapet. 
Jag frågar vidare: 
 

MOA: Och de här grönytorna då, minns du hur man tänkte, vad skulle man 
göra på de här grönytorna, var det mest estetiskt, eller?  
LOTTA: Det finns ju alltid en tanke, att även om man bor i ett småhus så ska ju 
barn kunna mötas, man ska kunna mötas på neutral mark. Framförallt för barn 
är det ju viktigt att de ska kunna gå ut och mötas, det behöver inte direkt vara en 
lekplats men att man har nåt ställe där man kan springa på tillsammans. Så tän-
ker vi nog att även i villaområden så behöver man neutrala ytor att mötas på. 
Det måste finnas något annat än bara det privata [som den egna trädgården] 
och det helt offentliga som en bilväg, utan kan man hitta någonting där emellan? 
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Under intervjun med Lotta Lindstam påpekar jag att flera av de boende jag pratat med saknar 
just gemensamhetsytor och anser att husen ligger ganska tätt. Hon har själv inte varit där och 
tittat nu i efterhand tyvärr, men tror och förstår nog att området säkert blev tätare än planerat 
eftersom man också måste anpassa sig till exploateringsekonomin. Det finns också ett stort grön-
område i form av ett öppet fält precis i infarten till Glasberga, och i beräkningen av hur mycket 
av marken som är tomtmark och grönområde, ligger Glasberga på grund av detta ändå ganska 
högt. Tanken var också att barnen skulle leka på gatan, säger Lotta Lindstam, eftersom ”gatorna 
skulle slingra sig fram, och då skulle hastigheten på bilarna tas ner och den som kör ska känna 
att man kör på de gåendes villkor.” Detta påstående tolkar jag som ett sätt där den gestaltnings-
mässiga idén med utgångspunkt i 1930-års trädgårdsstadsidyll (där bilarna inte var lika många) 
skymmer sikten för hur dagens trafik med snabba budbilar, yrkestrafik med matleveranser och 
annat ser ut.   

Utifrån mina egna promenader i Glasberga kan jag instämma i att det finns en hel del sparade 
naturområden, små åkerholmar med träd och buskar mellan husen på vissa platser, och mest i 
utkanterna av området. De utgör ett vackert inslag och träden skapar både rumslighet och per-
spektiv, men ser mest ut som tänkta att betrakta. När jag själv vid några tillfällen vikit av från 
gångstråk för att snedda över naturmarken har jag upplevt dessa partier som väldigt otillgäng-
liga med högt gräs och gropigt underlag. Känslan har varit att här är det nog inte meningen att 
man ska befinna sig. Att breda ut en picknickfilt skulle till exempel kännas helt fel i det höga 
och vildvuxna gräset, både på de små åkerholmarna, men också mitt ute på det öppna fältet 
mellan rader av hus.  

 

 
Åkerholme	i	Glasberga,	en	plats	för	lek	eller	för	betraktelse?	(Foto:	Moa	Beskow)		

 

Den alltför naturliga naturen blir på så vis otillgänglig och inte en plats där det känns naturligt 
att vara. En av de intervjuade undrade också varför ingen kom och städade i skogen och 
gjorde bättre stigar och vägar. Landskapsarkitekten Anne Whiston Spirn, ser landskapet som 
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ett språk, och menar att det välplanerade landskapet eller trädgården är ett uttryck för en har-
monisk relation mellan människan och naturen (2008:45, 58). Landskapet, och hur det utfor-
mas av planerare, kan skapa rörelser och underlätta för människor genom att exempelvis 
bredda en väg eller bygga en gång som leder till en vacker utsikt. Naturen som finns i staden 
eller den byggda miljön ska kultiveras likt en trädgård, menar Whiston Spirn, och enligt etno-
logen Katarina Saltzman söker vi oss ofta till kulturellt konstruerade landskap för att uppleva 
natur (Saltzman 2011:209, Whiston Spirn 2008:45).  

Under våren 2017 saluförs sexton nya tomter i Glasberga, och tomterna ”i Brita Wattrangs 
kvarter, med sjönära läge” presenteras i en reklamfolder där det också står att privatpersoner 
kan bygga sitt ”alldeles egna drömboende”. I foldern, som jag får vid ett besök i Glasbergabo-
lagets visningsbod, är det sista uppslaget täckt av stora färgstarka bilder: Det är barn som leker 
med får på en äng, barn som leker inomhus i ett rum som skulle kunna vara på en förskola, 
barn som gungar vid en gungställning och också en bild på en lekplats med en jättestor gunga 
i rep, omgiven av den vilda naturen. Vidare föreställer bilderna en sjö, en gata med hus, samt 
två bilder på människor som ser ut att sitta på en uteservering. Till höger om bilderna listas ett 
antal punkter och under den första punkten: ”Familjevänligt” står det att ”... i området finns 
även en sjö som erbjuder både bad och fiske. Lekplats, bollplan, gång- och cykelvägar gör 
Glasberga lättillgängligt och familjevänligt.” Här verkar visionen ligga ganska långt från verk-
ligheten eftersom det inte finns någon lekpark eller bollplan, och på de flesta gatorna finns det 
inte heller några trottoarer. Det finns inte heller något café eller någon uteservering, förutom 
möjligtvis i visionen om ett framtida Glasberga Sjöstad.  

Etnologen Joakim Forsemalm visar i sin avhandling Bodies, bricks and black boxes: power practices in 
city conversion (2007) hur planeringen av Långgatorna och området Östra Kvillebäcken i Göte-
borg inte alltid tagit en så rak väg framåt, utan hur värden och idéer formats och omformats 
under resans gång, och hur tidigare visioner fyllts med ny konkret form. Forsemalm visar också 
hur dessa platser i olika skeden laddas med betydelser som svartlådas, det vill säga tas för givet 
(Forsemalm 2007:171). Forsemalms slutsats är att makten, som är tydlig att följa i de två stads-
omvandlingsprojekt han studerat, förflyttas mellan människor, icke-människor, kroppar och 
materialitet som alla har samma agens och får kraft av varandra (Forsemalm 2007:173).  

För Glasberga Sjöstad kan man säga att vissa tillskrivna värden också är svartlådade, så som 
naturlandskapet och idén om den småskaliga och varierade trädgårdsstaden samt vurmen för en ”ren, 
enkel och svensk” arkitektur. Dessa svartlådade begrepp blir i språkspelen som rör gestaltningen 
av Glasberga inte förhandlingsbara, och i kommunikationen mellan köpare och säljare av tom-
ter och hus är de inte öppna för tolkningar, förklaringar eller diskussioner. Det svartlådade be-
greppen tas för givet, och som jag tidigare visat bygger dessa också på andra historiska och 
konceptuella referenser. För en lekman, som ju byggherren ofta vid byggandet av en privat villa 
ju faktiskt är, är de inte helt enkla att förstå sig på, särskilt som många av de nyinflyttade kan ha 
andra tankar kring bilder av ett ”naturlandskap” än de som skriver de visionära och styrande 
texterna. Begreppet ”trädgårdsstad” ger kanske andra associationer än vad Glasbergabolaget 
tänkt sig, ”den rena och enkla svenska arkitekturen” är inte helt lätt att ringa in, samt den ”va-
riation” som efterfrågas verkar vara begränsad till en viss sorts variation. Olika intressen och 
tankesystem styr både den som skriver gestaltningsdokumenten och den som planerar sin träd-
gård och utemiljö. För att förstå gestaltningsprogrammen i Glasberga Sjöstad krävs alltså en 
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förståelse för vad en trädgårdsstad är och hur ett traditionellt svenskt hus ser ut. Almira sätter 
ord på att det inte är helt självklart hur man ville att husen i Glasberga skulle se ut:  
 

ALMIRA: Men just det här när man pratar om just Glasbergas första… ja, tanke, 
var ju att alla hus skulle se ganska så lika ut, men det gör de ju inte. Så om man 
tittar så här så gör det ju inte alls det. Så det är väldigt stora skillnader på husen. 
Både utseendemässigt, storleksmässigt… allt.  
MOA: Hur var den här… vad fick ni för idé när man sade att alla hus skulle se 
lika ut, vilken typ av hus var det, då? Förstod man det var det var för hus som 
man tänkte på? 
ALMIRA: Nej inte riktigt tror jag, det tänkte vi inte på. När vi satsade på att köpa 
tomten. Ja, men det blir ju ett hus helt enkelt! Men vad det blir för hus, det 
tänkte vi inte på.  

 
Ytterligare exempel på hur kommunikationen verkar inom ett språkspel finns i diskussionen om 
pelare som jag tog upp tidigare, där ett par av de intervjuade anser att det är dumt att man inte 
tillåter runda pelare, eftersom raka pelare får hårda kanter och blir därmed en fara. I samtal 
med Glasbergabolaget, och också det sätt som jag själv läser och förstår pelardiskussionen, är 
att man inte vill ha några pelare alls. Det går här att tänka sig att de som velat ha pelare vid 
sina hus har tolkat riktlinjerna som att det ska vara raka linjer och då helt enkelt anpassat sig till 
detta. På så vis stämmer kommunikationen inom samma språkspel men där gränserna tenderar 
att töjas och förändras med hjälp av andra förståelser och innebörder. Lyotard menar att varje 
liten skiftning av spelet, hotar att förändra reglerna och att även en person i en låg maktposition 
så som de boende här på ett plan kan ses, har visst inflytande över sina uttalanden och kan 
därigenom påverka sitt handlingsutrymme, och tänja på språkspelets gränser (Lyotard 1984:15).  

Inför den tredje etappen och när området har blivit indelat i tre olika karaktäristiska delar (Sör-
gården, Funkis och Modern villastad) har Glasbergabolaget också, som jag tidigare nämnt, in-
fört möten med varje byggherre (privatperson), innan köpeavtalen skrivs på. Mötena som hålls 
på initiativ av Glasbergabolaget kan analyseras med hjälp av Sherry Arnsteins Latter of citizen 
participation (Boland 2011:23). Trappan illustrerar en stegvis skala av medborgardeltagande och 
riktar sig egentligen till samrådsformer och medborgardialog som ska hållas innan detaljplaner 
är fastlåsta. Jag menar ändå att det både i de skriftliga dokumenten och i de arrangerade mötena 
på initiativ av Glasbergabolaget, finns vissa likheter med ett samråd vars syfte är att skapa bra 
underlag för stadsbyggnad. Högst upp på skalan finns begrepp som Partnership, Delegated Power 
och Citizen Control. Utifrån den här skalan hamnar mötet mellan köpare och Glasbergabolaget i 
botten av trappan under rubrikerna Manipulation och Informing: 
 

Here meetings with purpose of educating citizens belong. It is a one way com-
munication going from the planners to the citizens not the other way around. 
[…] The aim is to get public support for the proposal in question. […] Citizens 
are being informed about the matter. Often in the late stages in the planning 
process and with no possibility to give feedback or to negotiate. No other options 
are presented. The citizens’ only option is to accept the information (Boland 
2011:24). 

 
Mötet som hålls syftar till just det som citatet ovan visar: Att från bolagets sida få gehör för sin 
vision och försäkra sig om att de som ska bygga där har förstått vilka regler som gäller. Det enda 
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alternativet som finns är att acceptera villkoren. Utifrån intervjuerna med Glasbergabolaget 
finns exempel på människor som valt bort Glasberga på grund av att det de velat bygga inte 
ryms inom detaljplanen. (Det har då främst gällt husens storlek, typ och antal våningar och inte 
på grund av de detaljerade gestaltningskraven). Samtidigt finns också exempel på hur en del 
köpare har övertalat bygglovshandläggare för att få sin vilja igenom, och i något fall har tomt-
köparna efter mötet med Glasbergabolaget istället lämnat in en ritning på ett annat hus än det 
som de sökt bygglov för. Nasif som arbetar på kommunen som bygglovsarkitekt säger att det är 
svårt att ta hänsyn till gestaltningsdokumenten eftersom det endast är detaljplanen som är en 
juridiskt bindande handling ”och egentligen det enda vi har att gå på”. Men han menar att de 
alltid försöker i bästa möjliga mån att ta hänsyn till gestaltningsdokumenten och se till att bygg-
naderna de godkänner blir bra och att helheten ser harmoniskt ut. Huruvida gestaltningsdoku-
menten ska tolkas som en juridisk bindande handling eller ej, och vem som egentligen har an-
svaret för vilka byggnader som i slutändan godkänns, verkar det alltså finnas lite olika teorier 
kring. Som jag uppfattar det hela menar Glasbergabolaget att det är kommunens sätt att god-
känna bygglov som gör att inte gestaltningsprogrammen inte alltid följs. Kommunen i sin tur 
menar att eftersom Glasbergabolaget har upprättat de estetiska riktlinjerna, är de därför ansva-
riga för att kontrollera att de gestaltningsmässiga reglerna följs. Det yttersta ansvaret har dock 
byggherren, det vill säga den privatperson som bygger sitt egna hus, och detta verkar både 
kommunen och Glasbergabolaget vara eniga om.  

Mina analyser visar hur trädgårdsstadens idé och mantra återskapas i styrdokument och blir till 
slut en del av en struktur. Men analyserna visar också att delar av vardagsverkligheten tenderar 
att falla bort i planeringen. Var ska barnen leka egentligen? Är alla svenska hus av tradition verk-
ligen av trä? Hur kan den ordning och variation som efterfrågas förstås? Trädgårdsstaden som 
ideal har skapat en diskrepans mellan struktur och vardagsverklighet. I de inspirationsbilder 
kring trädgårdsstaden som de allra första idéerna hänvisar till, syns inga lekande barn, det finns 
inga lekparker och inte heller några människor som umgås i grupp. Det är en idyllisk, stilla och 
ganska tyst återvändsgata som representeras. Min tolkning är att det tänkta livet i trädgårdssta-
den ska pågå i en stilla lunk och utan överraskningar.  

En annan koppling jag gör till bilder av lekparker och arrangerade miljöer för barn är att de i 
hög grad kännetecknar den rationella och funktionsseparerade planeringen som tog sitt uttryck 
i miljonprogramsområden, vilket ju är vad man med Glasberga Sjöstad har önskat sig bort ifrån. 
Sammanfattningsvis kan sägas att strukturen (som formella kraven på området, men också tidi-
gare politiska beslut och marknadsekonomin) och vardagsverkligheten (den direkta verklighet där 
de boende vistas och där intresset styr så som att planera thujor för att det är fint eller att asfal-
tera tomten för att ha plats för många bilar) i Glasberga, inte har överlappat i tillräckligt hög 
grad. En teori är att ju mindre gemensam relevans det finns mellan struktur och vardagsverk-
lighet, desto större motsättningar blir det i samhället (Ahrne 1981:70).  

Språkspelen och dess gränser är möjliga att förstå utifrån två infallsvinklar. För det första ser jag 
språkspelet som den idévärld vari ett uttalande sker och vilka konnotationer som görs. Som jag 
visat i ovanstående avsnitt är de språkspel som används för gestaltningen i Glasberga snäva och 
gränserna skapar kryphål och taktiker för att över huvud taget fungera. För det andra, och 
kanske det sätt som Lyotard (1984) primärt bör tolkas, är att språkspelen ska förstås som själva 
kommunikationen där människor försöker mötas och där språkspelen i fråga om Glasberga kan 
verkar homogeniserande och i jakt på konsensus. Genom att inte tala om allt kan vi låtsas att vi 
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förstår varandra. Marknadsekonomin gör också att det finns ett stort intresse av att godkänna 
bygglov och sälja tomter utan allt för långa processer. För att tala med Lozanovska (2008) skulle 
en högre grad av nyfikenhet och öppet ifrågasättande kanske kunna skapa både bättre förut-
sättningar i själva planeringen och mindre missförstånd utifrån de riktlinjer som redan skapats.  

 

Frihetens	paradoxer		
Som jag skrev inledningsvis har teorier och tankebyggen om senmoderniteten och dess villkor 
präglat min förståelse för Glasberga. Det senmoderna, eller (post)moderna samhället, karaktä-
riseras av snabba förändringar, ett individualistiskt tänkande, och hur vi lever i allt större in-
formationsflöden och i avsaknad av centrum, absoluta sanningar och fasta gränser (Sennett 
2007, Thörn 2002, Baudrillard 1985). Zygmunt Bauman målar också upp en drastiskt och täm-
ligen nattsvart bild av det senmoderna samhället och uttrycker hur vi har ”tappat greppet” om 
världen och hur ekonomiska krafter kan verka fritt i en kapitalistisk tidsålder (Bauman 1998:59). 
Harvey menar i samma anda att: 
 

Strävan efter att behärska rummet är motsägelsefull. Möjligheten att fritt an-
vända sig och röra sig i rummet skattas högt. Pengar är den främsta om inte det 
enda medlet för att förvärva denna frihet. […] Anledningen till att bilägande 
och husägande är en så vanlig kombination är, skulle jag tro är att den ger indi-
viden en känsla av att på samma gång behärska och skydda rummet. […] 
Många gemenskaper i framförallt välbärgade områden går marknadens ären-
den, inte minst genom att försvara egna bostadsinvesteringar (Harvey 2011:98).  
 

Utifrån Harveys resonemang ovan kan man se hur både boende, potentiella husköpare tillsam-
mans med Glasbergabolaget, kommunen och mäklare alla har ett gemensamt intresse av det 
estetiska, att området ska se bra ut, så att husen och tomterna ges ett högt ekonomiskt värde. 
(Vad jag hittills visat är däremot att det finns olika estetiska ideal och vad som anses fint och 
vackert skiljer sig åt.) Sociologen och filosofen Jean Baudrillard menade redan för fyrtio år se-
dan, att vi lever i en slags simulerad verklighet där nya medier och teknologier skapar en slags 
”hyperverklighet”, skild från den levda verkligheten och där enstaka händelser blir som bevis 
och bekräftelser på den egna existensen (1985:24, 35).  

Ett annat sätt att se på tidens rörlighet är genom filosofen Gianni Vattimos frihetsbegrepp som 
tvärtom menar att nu ”griper alla möjliga minoriteterna tag i mikrofonerna” och att det är just 
i denna upplösta och fragmenterade senmoderna tillvaro, som människan kan nå in fulla frihet 
(Lyon 1998:66). För Vattimo ligger just friheten i mångfalden och tillfälligheterna och i ”mass-
mediernas bländverk” som erbjuder nya utkikspositioner och sätt att betrakta våra identiteter, 
normer och värdesystem (Lyon 1998:66). I intervjuer med både husbyggare och Glasbergabo-
laget finns en idé om att förverkliga sitt liv gestaltat i ett drömboende. Både från kommunens 
håll, men också från en del boende, antyds det också att eftersom människor satsar mycket 
pengar på att bygga sina hus ska man därigenom också ha rätt att själv utforma sitt hus (inom 
vissa ramar). Andreas, som arbetat med projektledning både som anställd och nu som konsult 
åt kommunen uttrycker, när vi pratar om hur många av husen ser ut i Glasberga och också i 
områden så som Lina Hage och Ritorp, följande: 
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”Och jag tycker, vill folk bo så ja, man måste få förverkliga sig själv. Bo som du 
vill! […] … och då kan man ju se lite vilken typ av hus som byggdes... Gestalt-
ningsprogrammet för området som sade si och så, nu ska vi bygga en liten ”Bul-
lerby” med röda trähus och vita knutar [skrattar] och sedan blev det inte alls så! 

 
Det visar sig dock att den egna fria viljan i att själv få gestalta sitt hus (inom vissa ramar) på det 
sätt man önskar kanske inte alltid är uppskattat av grannar. Detaljplanen som utformades när 
tanken var att markägarna själva skulle bebygga området var därför i vissa avseenden frikostiga, 
och det tilläts både parhus, kedjehus och radhus i ett och samma område. Nu är det också 
många boende som är besvikna på att de, i det villaområde de trodde de skulle bo i, har blivit 
grannar med radhus, vilket enligt mäklare och Glasbergabolaget drar ner statusen på de om-
kringliggande husen. De boende själva säger att problemen med radhusen är att det skapas mer 
trafik och att grönytorna krymper, eftersom en större andel av tomtmarken får bebyggas jämfört 
med när man bygger en villa. I detaljplanen var också det enda som reglerade hushöjden antal 
tillåtna våningar. Däremot fanns ingen begränsning av höjden på husen räknat i antal meter, 
vilket har resulterat i att en del har byggt väldigt höga hus, som har både två våningar och 
dessutom en vind. Materialet visar att många klagar på andras hus men samtidigt njuter av egen 
frihet och känslan av att ”jag kan göra vad jag vill” och också hur handlingar styrs utifrån graden 
av intresse (Schutz 1945:224ff).18 Hur människor agerar i sin vardagsverklighet formar också 
strukturer och helheten blir därför mer, eller något annat, än de enskilda delarna (Ahrne 
1981:52).  

Alla tre företrädarna från Glasbergabolaget som jag har intervjuat ser problem med att männi-
skor i hög grad utgår från sig själva och inte tänker på hur helheten blir. Henrik kopplar detta 
vidare och säger om den kundgruppen han identifierade att: ”De ville flytta hit för att det skulle 
vara ett svenskt samhälle. Men de vill också att deras kusiner ska bo i det här området. Bara vår 
familj och så resten svenskar!” Marita berättar hur en del tomtköpare envist har övertalat och 
diskuterat med handläggarna för att få som de vill. En av de boende uttrycker i samma anda att 
”man hade ju reglerna från början, men samtidigt när man väl var inne hos kommunen, då var 
det ju mer att övertala handläggarna där. Ja, men det här och det här och det här, och så fick 
man ju godkännande på vissa saker, tyvärr, kan man säga”.  

Bygglovsarkitekten Nasif får illustrera dubbelheten och komplexiteten mellan att styra och till-
låta. När jag frågar honom hur han tänker kring att husen måste se svenska ut och huruvida det 
kan verka exkluderande skrattar han till och säger att ”ja, det får ju inte vara för mycket pelare 
och en massa sånt”, det får inte vara ”för mycket”! Samtidigt menar han att det är bra att 
gestaltningen hålls lite stramare, eftersom husen och arkitekturen ska vara hållbar och stå i 
kanske åttio till hundra år. Men man får inte vara en diktator, variationen är bra och man vill 
inte styra andra människor till hundra procent. Det ska självklart finnas en frihet, samtidigt ska 
allt passa ihop, menar Nasif.  

De boende i Glasberga använder sig alltså både av taktiken (handlingar och kryphål) och stra-
tegin (följa detaljplaner) i sin vardagsverklighet. För att få bygglov för någonting som egentligen 
inte passar in, är det möjligt att genom att noga följa reglerna, också tänja på gränserna, som i 
                                                
18 Detta synsätt har kritiserats av bland annat Erving Goffman, som menar att vardagsverkligheten är 

mycket mera mångfasetterad och komplicerad. Det fenomenologiska begreppet livsvärld syftar till att peka 
på hur vardagsverkligheten för individen trots allt uppfattas och förstås som en sammanhängande värld 
eller yta (Ahrne 1981:54).  
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exemplet med att göra fyrkantiga pelare. Glasbergabolaget och kommunen visar också exempel 
på både strategier och också att agera taktiskt. Genom att anpassa sig efter omständigheterna 
och att som bygglovshandläggare ”låta sig övertalas” eller hur försöken att stävja förekomsten 
av barrträdshäckar misslyckas och ebbar ut. Att det blev så många hus i sten och puts gör också 
att idén med den röda stugan långsamt tynar bort. Samtidigt står dessa riktlinjer kvar i den 
övergripande strategin, i de skriftliga dokumenten. Ian Buchanan (2005) menar, i sin läsning av 
De Certeau, att taktiken kan ses som ett (post)modernt symptom och som ett bevis på ett flyende 
och ambivalent förhållningssätt till verkligheten (Buchanan 2000:5). 
 

The actual order of things is precisely what “popular” tactics turn to their own 
ends, without any illusions that it will change any time soon. Trough elsewhere it 
is exploited by a dominant power or simply denied by an ideological discourse, 
here order is tricked by an art. Into the institution to be served are thus insinu-
ated styles of social exchange, technical invention, and moral resistance, that is, 
an economy of the “gift” (generosities for which one expects return), an esthetics 
of the ”tricks” (artists’ operations) and an ethics of tenacity (countless ways of re-
fusing to accord the established order the status of a law, a meaning, or a fatal-
ity). (de Certeau 1984:26).  

 
De Certeau menar alltså att det taktiska är ett ytligt och förenklat sätt att handla för att på ett 
mer omedelbart plan uppnå sina mål och syften och för att klara av den direkta vardagsverklig-
heten. Han ser dessa handlingars rörlighet, taktiken, som ett bevis för djupare förändringar i 
människans förhållningssätt till samhället och till produktionen (Buchanan 2000:5, jfr Lyotard 
1984). Eftersom det i enlighet med (post)moderna tankegångar inte längre finns någon tro på 
en överordnad samhällelig idé, menar de Certeau att det taktiska handlandet sker utan tanke 
på ett gemensamt framtida mål, och utan tro på någon större och genomgripande förändring. 
Genom ett taktiskt förhållningssätt från både boende och Glasbergabolaget tillåter strukturerna 
trots allt de hus som man från början och i gestaltningsdokumenten inte har velat ha på platsen. 
Hultman (2002:13) lyfter också ett intressant förhållande mellan ordning och struktur där en 
regel inte nödvändigtvis måste stå för ett konservativt bevarande av hur det alltid har varit; en 
regel kan också fungera som sätt att bryta tidigare ordningar. När nya regler införs bryts alltid 
tidigare strukturer och ordningar och på så vis kan regler, trots sin motsatta konnotation, verka 
både nytänkande och kontroversiella. De estetiska regler som har skapats för Glasberga och 
framförallt hur de tolkas och tillämpas, tillåter trots allt en viss utveckling.  

 

Skillnadsskapande	gränsdragningar	
Uppsatsens övergripande frågeställning handlar om estetik som skillnadsskapande eller som en 
sammanhållande kraft. Gestaltningen av Glasberga Sjöstads har drivits både utifrån den allra 
första tanken att skapa ett attraktivt område för välbärgade, samt något senare och delvis som 
parallella spår, med tanken på att sammanföra människor med olika kulturella tillhörigheter 
och ursprung. Som jag tidigare tog upp i kapitel två, var den stora frågan i början av Glasberga-
projektet enligt Lotta Lindstam, att få ihop olika etniska grupper i Södertälje. Ett sätt skulle vara 
att få dem att bo sida vid sida. Tanken är god. En studie från Oslo visar att en blandning av 
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människor, både infödda och invandrade personer, är den bästa strategin för att motverka seg-
regation, social isolering och i förlängningen också att minska kriminalitet och brottslighet i 
bostadsområden och stadsdelar (Sundsbø 2006:45).  

Utifrån översiktsplanerna för Södertälje kommun finns i den första, från 1990, inga indikationer 
på att man med hjälp av byggandet skulle komma tillrätta med större frågor som socioekono-
miska skillnader eller boendesegregation. I nästa översiktsplan, från år 2004, menar man från 
kommunens håll att möjligheterna att minska boendesegregation inom den övergripande pla-
neringen är begränsad. I områden med alltför ensidig bebyggelse ses problemen som större 
varför kommunens ambition är att öka blandningen av upplåtelseformer i nya områden.  

Lotta Lindstam som började sitt uppdrag som stadsarkitekt i Södertälje kommun kring år 2008, 
berättar hur de tog kontakt med olika invandrarföreningar för att skapa en dialog kring hur 
man kunde gå varandra till mötes, och vad som efterfrågades på bostadsmarknaden. Idén var 
därför att skapa ett område som skulle uppfattas som fint och genuint svenskt, som naturligtvis 
skulle locka svenskar men också attrahera den här andra gruppen av människor som kom uti-
från. I intervjuer med Glasbergabolaget har jag fått veta att JM bygg gjorde interna utredningar 
”som man köpte på stan” där man kom fram till att den här stora målgruppen (som inte var så 
kallade svenskar) efterfrågade att få bo bland svenskar och känna sig som svenskar. Jag frågar 
Marita som arbetat på Glasbergabolaget och tidigare på JM vad man tänkte kring den grupp 
som man definierade som svenskar:  
 

MARITA: Ja de skulle ju absolut köpa här, precis som de gjorde i alla våra 
[JM bygg] andra områden. Men nej… Och det kan ju ha varit så att det 
blev väldigt många med utländsk bakgrund och att svenskarna då [sänker 
rösten] om man nu får slarvigt uttrycka sig så här, [åter i normal samtal-
ston] var rädda att det skulle bli som Lina Hage och de här områdena som 
kanske inte har så bra klang då.  
MOA: De här andra områdena Lina Hage och vad sade du mer/ 
MARITA: Ronna 
MOA: Vad är det som är dåligt med de, eller vad tänker man? 
MARITA: Ja det är ju, eller var åtminstone förr, om man säger, busigt, oro-
ligt. Inte så att de eldade bilar men det var i alla fall lite stökigt, och åker 
man runt där så är det ju inte i Sverige man åker om man ser på bilden 
man möter, utan det är ju pelare och lejon och sådana här saker som vi inte 
är så vana… att ha då.  

 

Att de så kallade svenskarna var rädda att det skulle bli som i Lina Hage och därför väljer bort 
Glasberga, som Marita tror är orsaken, kan ses som ett exempel på Swedish avoidance som tagits 
upp tidigare i uppsatsen (Bråma 2006:1128). Detta betyder alltså att minoritetsbefolkning och 
majoritetsbefolkning separeras från varandra, vilket också kan ses som ett tecken på segregation. 
Som jag tog upp i inledningen är frågan om segregation i relation till Glasberga däremot inte 
helt enkel att förhålla sig till. Begreppet kan, enligt kulturgeografen Irene Molina (2008), ges 
följande ”neutrala” förklaring: 
 

Begreppet segregation åsyftar vanligen en inre differentiering i staden, en 
geografisk åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper eller en rumslig upp-
delning mellan bostadsområden och arbetsplatsområden. Oftast används 
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termen för att beskriva skilda befolkningsgruppers fördelning av sitt boende, 
med andra ord boendesegregation. (Molina 2008:53).  

 
Mats Franzén (2008:25f) menar att det är först när boendesegregationen förstås som ett problem 
som forskningen kring densamma blir samhällsrelevant. Det krävs vidare en hierarkisk skillnad 
mellan människor för att vi ska tala om segregation. Min analys av Glasberga visar hittills hur 
diskussioner, planer och åsikter kring estetiken, upprätthåller en dikotomi mellan andra, sämre, 
och dåliga områden (till exempel Ronna) och det bättre och finare området Glasberga. Under 
1960- och 1970-talen uppmärksammades från politiskt håll klassmässiga skillnader i boende-
mönster och socioekonomisk segregation (här i relation till miljonprogramsområden). Utifrån 
ett klassperspektiv kan man därför säga att Glasberga ingår i en segregerande process i staden 
där de med lägre inkomster hålls separerade från de med högre.  

Sedan slutet av 1980-talet har de frågor om segregation och problem i utsatta områden som 
funnits på den politiska agendan, också i hög grad kommit att kopplats till etnicitet (Andersson 
& Franson 2008:89). De människor som flyttat till Glasberga i hopp om att få bo närmre vad 
man uppfattar som svenskar, upptäcker snart att deras närvaro istället gör att de som i det här 
avseendet räknas till kategorin svenskar inte vill bo där. På så vis menar jag att segregationen i 
Glasberga kan förstås som ett samhällsproblem och ett exempel på hur ett majoritetssamhälle 
vänder en annan grupp ryggen, något som är ”orättfärdigt och ovärdigt ett anständigt sam-
hälle”, för att låna ett citat från Franzén (2008:27). Att Glasberga får representera något bättre 
och finare än platser som Ronna, Lina Hage och Ritorp visar på en hierarki där både klass och 
etnicitet fungerar som skillnadsskapande markörer och dessa platser kan i och med Glasbergas 
tillkomst förstås som sämre. Segregationen skapar insiders och outsiders, vilket gör att de utanför-
stående riskerar att stigmatiseras (Franzén 2008:27). 

 

Vardagsverklighetens	(nya)	karta		
Den karta som skapats av de som planerat Glasberga, bygger som jag visat hittills, på en rad 
föreställningar om vilka som skulle bo i området och idéer kring hur man med estetikens hjälp 
skulle kunna skulle locka olika grupper att bosätta sig på platsen. Jag frågar Lotta Lindstam om 
hennes synsätt kring att med hjälp av estetik kunna ”styra folk och blanda folk” och hon svarar: 
 

LOTTA: Jag tror verkligen att man kan det. Och jag tror man måste jobba med 
det hela tiden och utvärdera och så. Sedan är ju det bara en faktor bland många, 
men man ska ju inte släppa det, vad stadsbyggandet betyder. Det betyder också 
väldigt mycket för värdigheten hos människor att man bryr sig om stadsbyggan-
det och att man bryr sig om gestaltning. Det påverkar en om man vill vara rädd 
om någonting eller inte och det är ju faktiskt så att skönhet ger harmoni […].  

 
Lotta Lindstam uttrycker en försiktigt positiv tillförsikt till planeringens möjligheter att skapa 
bra bostadsområden, ett resonemang påminner om Whiston Spirn (1998), som menar att den 
planerade naturen och det ordnade landskapet upplevs som positivt och kan erbjuda människor 
en slags riktning i tillvaron. Utifrån detta blir det också möjligt att tänka sig att planering påver-
kar handlingar och sociala mönster. De funktionalistiska normer kring boende som slog igenom 
i Sverige under 1940-talet har bland annat kritiserats för att inte ta hänsyn till människan som 
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en social varelse, ett exempel är att de kök som planerades, effektiviserades till att bara rymma 
en person (Rudberg 1989:74).  

Vidare menar Lotta Lindstam att ”skönhet ger harmoni” och sammantaget med gestaltnings-
program och visioner kan man här tala om vad Bourdieu menar är uttryck för ett kulturellt kapital 
(Lozanovska 2008:5). All form av produktion, publikation, spridning av information och poli-
tiska beslut bygger på ett kulturellt kapital. Den inhemska arkitekturen genomsyras av en domi-
nans kring estetik och smak som återfinns inom och förmedlas via flera fält, så som sätt att leva, 
historieproduktion, vilka saker som produceras, tillgång till varor och objekt och samlandet och 
innehavet av vissa saker (ibid). Det symboliska kapitalet innehåller vidare både ett ekonomiskt och 
ett socialt kapital.  

Grundvalen för relationen mellan smak och klass är enligt Bourdieu det kulturella kapitalet, och 
den avgörande frågan är hur dominanta sociala aktörer producerar den kunskap som sedan 
införlivas som ett symboliskt kapital. Bourdieu använder begreppet symboliskt våld för att beskriva 
hur personer som innehar vissa maktpositioner producerar och reproducerar sociala strukturer 
(Lozanovska 2008:5). Lozanovska pekar på två effekter av detta. För det första ignoreras här 
godtyckligheten i den sociala strukturen, och ett icke erkännande av hur en persons sociala ur-
sprung är avgörande för att inneha det kulturella kapitalet.  För det andra antas denna ordning 
vara någonting naturligt och att det är fullt logiskt att ”vi” har företräde till att värdera arkitektur 
och kulturarv eftersom endast ”vi” kan förstå och uppskatta det gällande estetiska uttrycket. 
Lozanovska menar att: “The violence is that dominant aesthetic taste renders other architec-
tural traditions both undesirable and through the mechanisms […] and without architectural 
history” (Lozanovska 2008:5).  

Sett utifrån ovanstående resonemang vill jag här visa på ett alternativ och en mer pragmatisk 
inställning till estetik och ett förhållningssätt till det som av vissa kan upplevas som annorlunda.  
Mäklaren Gunnar har sålt villor och tomter i Glasberga sedan starten och är sedan år 2016 
knuten till Glasbergabolaget via sin mäklarfirma. Gunnars inställning skiljer sig en del från fö-
reträdarna för kommunen och Glasbergabolaget. Han tror för det första inte på att man ska 
försöka blanda folk så förskräckligt utan ser det som något ”politiskt uppifrån”. Hans kunder är 
till nittionio procent invandrare, som han säger, och han tycker området blir jättefint och att 
uppdraget med Glasberga är spännande. Han träffar mycket folk och eftersom det är så mycket 
invandrare så lär han sig mycket. Gunnar uppskattar sitt yrke eftersom man kommer väldigt 
nära människor och får vara delaktig i stora beslut i deras liv.  

Angående gestaltningsvisioner och dylikt tycker Gunnar att det är onödigt petigt och säger att 
visionen är ju ändå inte helt tvingande. ”Man har till och med gått så långt att man skriver om 
vilka buskar man får ha och inte! Det blir ju bara ett tyckande från någon”, anser Gunnar. En 
del köpare han har bryr sig inte, säger han, utan bara gör, medan andra följer visionsdokumen-
ten noga. Jag frågar också hur han tänker kring vad som är en svensk stil och som det står i de 
olika gestaltningsdokumenten att husen i Glasberga ska följa. Gunnar menar att man måste leva 
i tiden, man kan inte bygga något kulturarv: 
 

GUNNAR: Jag kan inte säga vad som är typiskt svenskt. De här husen är jättefina 
tycker jag, men vad är det för något? Det kan inte jag säga. Och alla gestalt-
ningsprogram och dokument; när man har med så många som inte är svensk-
födda blir det svårt, hur mycket du än förklarar så går det inte att riktigt förstå. 
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Tror inte det är så många som läser, de ger dokumenten till de byggföretag som 
de anlitar. 

 
Gunnar uppvisar ett mer pragmatiskt förhållningssätt och ser kanske på vardagsverkligheten 
mer på ett sätt som den är, och mindre på vad den är tänkt att bli. Arkitekten och forskaren Åsa 
Dahlin menar att ett pragmatiskt förhållningssätt till arkitektur stämmer väl överens med ett 
postmodernt samhälle, där det fasta och beständiga har bytts ut mot det rörliga och upplösta 
(Dahlin 2002:15). Ett pragmatiskt förhållningssätt tvingar oss att bli flexibla och se på erfarenheten 
som grunden till kunskap (ibid:25). Dahlin menar att den viktigaste konsekvensen av pragmat-
ism är att det tvingar oss till pluralism eftersom den utmanar idén om det färdiga och absoluta 
(ibid).  

I boken Ethno-Architecture and the Politics of Migration från 2016 samsas texter som på olika sätt 
belyser hur migration och rörlighet omformar och utvidgar arkitektoniska ideal på olika platser 
i världen. I en av texterna ställer sig arkitekten och forskaren David Benyon, som jag nämnt 
tidigare, frågan hur eller vem som ska ta ut riktningen för det signifikanta i ett visst område i ett 
multikulturellt och diversifierat samhälle (2015:32). Författaren menar att i ett kulturellt, reli-
giöst och etniskt blandat samhälle kan just ett pragmatiskt förhållningssätt skapa en slags social 
sammanhållning (Benyon 2015:40). Benyons slutsats i studien av ett moskébygge i en förort till 
Melbourne i Australien, visar att relationen mellan kommunens invandrare och deras inflytande 
över maktens instanser har gått från att vara näst intill osynlig och perifer (med den tidigare och 
anspråkslösa religiösa byggnaden) till att i och med bygget av en ny moské blivit väl synlig. Den 
byggda materian har integrerat en viss sorts estetik i det lokala fysiska uttrycket (Benyon 
2015:41). Den nya byggnaden har också blivit ett landmärke på platsen och manifesterar en 
integration mellan olika materialiteter. Min tanke går här till det faluröda huset som står bred-
vid ett vitt palatsliknande hus och hur detta blir ett materialiserat uttryck för hur människor 
med olika kulturella referensramar och ursprung lever sida vid sida.  

Stadsantikvarien i Södertälje kommun, Emma Tibblin, skriver i en artikel från 2016, om hur 
det i Södertälje växer fram en arkitektur som liksom det antroposofiska området i Järna, avviker 
från vad hon kallar ”svensk standard”. Tibblin menar att stilen inte är unik i sig, utan beskrivs 
som medelhavsinspirerad och med referenser till amerikanska villaområden men att den däre-
mot är unik i Sverige. ”Jag utesluter inte att miljön kan komma att ses som skyddsvärd i framti-
den eftersom den berättar någon om vår samtid”, säger hon. Som stadsantikvarie uttrycker hon 
en fascination kring området i Lina Hage, och de drivkrafter som där ges en arkitektonisk form. 
”Här är det människor med referenser till andra kulturer än den svenska som har fått bygga. 
Det kan vara svenskar som rest eller bott utomlands eller södertäljebor med invandrarbakgrund 
som har råd och som inte blygs det storslagna, som vill ta plats och ha utrymme för fest och 
många gäster” (Tibblin 2016:54).   

I ytterligare en artikel från den ideella och Södertäljebaserade nättidskriften Kulturdelen (2011) 
intervjuas två arkitekter som ritat många av de nyskapande villorna i Ritorp och Lina, alltså 
den typ av hus som man i Glasberga absolut inte ville ha. Enligt min tolkning av husens utseen-
den, skulle man kunna säga att några av de mer speciella husen i Glasberga är som ett Lina 
eller Ritorp ”light”. Arkitekten Jie Zhao säger att de områden som växer fram i Södertälje nu 
är, vad han känner till, unika i Sverige och han ser dem som ett resultat av gott samarbete med 
kommunen. ”I Södertälje har man anpassat sig till en mångkulturell befolkning och släppt fram 
nya byggtraditioner. Det är modigt. Och klokt”, säger han och förklarar att som arkitekt får 
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han här möjligheten att inte behöva tänka så mycket på en viss stil eller ett estetiskt ideal, utan 
han försöker översätta kundens krav och lägga till sin egen fantasi och kunskap. Jie Zhao menar 
vidare att den svenska byggtraditionen luckrats upp och hur olika stilar influerar varandra. Han 
har just ritat ett hus i Djursholm med pelare och en helt igenom symmetrisk fasad. Pelare, till-
lägger han, precis som i Södertälje. Beroende på i vilket språkspel som en pelare omtalas laddas 
den alltså med olika konnotationer. Ytterligare en reflektion som kan göras utifrån ovanstående 
är hur bilden av Glasberga Gård; ett pampigt vitt stenhus kan fungera som en uttalad inspirat-
ion för husens utseende i gestaltningsdokument och visioner, samtidigt som alltför stora och 
pampiga hus inte ses som önskvärt på platsen.  

Erik Berntson, den andra av de två arkitekterna som ritat mycket hus i dessa områden, tycker 
att de extroverta uttrycken i de nya husen är spännande och visar också på den framtidstro som 
kommunen har. När han går i Lina blir han glad, säger han. ”Det finns så mycket lust och 
vilja”. Han har också jobbat med andra kommuner som har strängare regler för bygglov och 
säger att han har fått förfrågningar om att rita liknande hus i Saltsjöbaden, men där har kom-
munen satt stopp. Erik Berntson tror att en del av Södertäljes mer ödmjuka inställning till bygg-
lov också beror på ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Den som ska erbjuda invånarna i kom-
munen tomter, måste också vara beredda att bejaka önskemålen.  

I samma artikel intervjuas också Bengt Andrén, en före detta planchef i Södertälje kommun 
som var med i tankarna på att tillåta lite mer individuella hus i Södertälje eftersom man inte 
ville ha de så kallade ”villamattorna”. I och med införandet av ett borgerligt styre i kommunen, 
skapas en mer positiv inställning till att folk ska få bygga som de vill. Andrén säger i artikeln att 
de blev helt tagna på sängen av de nya husens främmande utseenden, men tillägger att ”[d]et 
här speglar det nya Sverige, här finns folkgrupper med andra estetiska värderingar. Det speglar 
också att vi har gått ifrån att samhället bestämmer till att individen bestämmer.” Arkitekten Erik 
Berntson pratar också om individualismen och tror att framtida arkitektur alltmer kommer att 
spegla ägarens personlighet, och att det är dags att välkomna den nya arkitekturen in i folkhem-
met (Kulturdelen 2011).  

Med hjälp av Robert Smithsons (1973) dialektiska förhållningssätt är det möjligt att se Glasberga 
Sjöstad utifrån ett mer dynamiskt perspektiv. Smithson menar, som jag nämnde i inledningen, 
är att det inte är fruktbart att låsa in en föreställning om en plats som ett isolerat objekt, utan se 
den som en pågående relation mellan människor, materia och natur (Smithson 1973:63). En 
betraktelse av Glasberga Sjöstad på samma dialektiska och föränderliga vis, kan sätta det hela i 
ett lite längre perspektiv, och visa hur Glasbergabornas förhållande till gestaltningsprogram och 
visioner på sikt kan skapa ett förändrat kulturmönster och en förändrad struktur. Språkspelen 
har som jag visat, vaga och odefinierade gränser utåt, men bygger inåt på mänsklig samvaro 
och sociala band (Lyotard 1984:15).  

Hastrup menar att det är i samtalet som människor hanterar skillnader och omärkligt förflyttar 
sin egen förståelse mot den andres, vilket gör att bägges uppfattning i slutändan har förändrats 
(2010:100). Det borde också vara möjligt att nyfiket närma sig varandras olikheter utan att låsa 
fast människor i stereotypa kategorier (Hastrup 2010:81). Min tolkning av detta är att ju mer 
människor umgås, samtalar och byter åsikter och erfarenheter med varandra, ju enklare blir det 
att samsas inom samma språkspel. Den etnologiska forskningen kan i bästa fall kan bli en av 
rösterna i ett sådant samtal, det är i alla fall min förhoppning och en av anledningarna till att 
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jag har tagit mig an den här uppgiften. Mäklaren Gunnar får avsluta kapitlet, liksom han av-
rundar vår intervju, genom att tillägga att Glasberga har: 
 

[…] en helt klart bättre status än vad många tror, så är det. Och det kommer bli 
ännu bättre. Och det har ju med läget att göra och sedan också vad man har 
byggt i området. Så så är det. Och det säger jag inte bara för att jag är mäklare.  
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Kapitel	5.	Avslutande	diskussion		
 
Sammantaget visar undersökningen på komplexa förhållanden mellan hur estetiska ideal kan 
verka både sammanhållande, splittrande och brobyggande och jag ska i detta avslutande ka-
pitlet sammanfatta resultaten och visa på motsättningar och överlappningar. När jag först hörde 
talas om projektet Glasberga Sjöstad fick jag också höra att det kunde finnas en underliggande 
etnisk konflikt i botten på de gestaltningsmässiga problem som uppstått. Frågan kring hur denna 
konflikt skulle se ut har legat som ett raster under arbetets gång och de svar som undersökningen 
gett är delvis av en annan karaktär än jag förväntade mig inledningsvis. Ganska omedelbart 
blev jag medveten om mina egna fördomar kring var jag trodde att den etniska konflikten skulle 
äga rum, nämligen i grannskapet och bland de boende i Glasberga. Men motsättningen mellan 
de som bodde i trähus och de i puts- eller stenhus verkade inte existera, och frågan visade sig 
vara mer komplex och på andra plan beröra människors direkta vardagsliv, men också spegla 
några samhälleliga tendenser och strukturer på ett mer övergripande plan.  

 

Idealet	som	karta		
Studiens syfte har varit att undersöka föreställningar om estetik och smak i relation till arkitek-
turen i Glasberga Sjöstad. Dels har studien riktat sig mot kartan som en övergripande struktur 
och undersökt de estetiska riktlinjer som formulerats för Glasberga Sjöstad. Vilka visioner, ideal 
och föreställningar bygger dessa på? Dels har studien undersökt den vardagsverklighet vari 
människor handlar. Hur har de boende tolkat och förstått gestaltningsplaner och visionsdoku-
ment och vilka estetiska preferenser och smakideal har varit vägledande? Hur väl stämmer vis-
ionen eller idén om Glasberga Sjöstad överens med vardagsverklighetens premisser? Studiens 
övergripande kunskapsmål har varit att studera estetiken som en skillnadsskapande eller sam-
manhållande kraft genom att undersöka hur strategier och taktiker verkar för att skapa, upp-
rätthålla, tänja på eller överträda gränser. I det följande ska jag summera några av studiens 
resultat och diskutera dessa i relation till det mer övergripande målet.  

Undersökningen visar att de gestaltningsdokument som skapats för Glasberga Sjöstad bygger 
på tidigare och historiskt traderade bilder, men också hur visionerna fylls med aktuella frågor 
och ideal för tiden då de skrivs. Visionen om en trädgårdsstad har funnits med sedan tiden kring 
slutet av 1980-talet och i de allra tidigaste planerna om att exploatera området. I de tidigaste 
texterna kopplades trädgårdsstadens ideal till vad som då lyftes i översiktsplanen för Södertälje 
kommun, nämligen trädgårdsstaden som en småskalig eko-by där tankar kring hållbarhet och 
miljöaspekter var tongivande. Under 1990-talet byter trädgårdsstaden namn till sjöstad, vilket 
också kan länkas till översiktsplanens strävan om att ge plats för attraktiva, och gärna vattennära 
boenden som skulle kunna locka en exklusiv målgrupp från hela Stockholmsområdet att bosätta 
sig i Södertälje kommun. Under nästföljande decennium lyfts i översiktsplanen frågor om in-
tegration och segregation och Glasberga blir då en plats där tanken är att sammanföra olika 
befolkningsgrupper. Glasberga planeras utifrån detta som ny stadsdel, främst för Södertälje-
borna. Trädgårdsstadens ideal i egenskap av den traditionellt, välordnade och småskaligt idyl-
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liska boplatsen tror man givetvis ska locka svenskarna, samtidigt tänker man sig att andra, in-
vandrade grupper med hjälp av den traditionella estetiken, ska lockas att bo bland svenskar, och 
därigenom känna sig som mer svenska.  

När Glasberga börjar bebyggas upptäcker man att de estetiska ramarna som skulle fungera som 
en brobyggande och sammanhållande kraft inte fungerar som man tänkt från planerarhåll. Ge-
staltningsprinciperna som skapades som ett försök att detaljstyra estetiken, har i vissa fall miss-
förståtts och förbisetts eller i andra fall noga följts. En del av de stenhus som byggs på platsen 
har pampiga entréer, pelare och stenlagda tomter och andra hus är byggda i trä, rödmålade 
och med vita knutar. Bebyggelsen i Glasberga blir brokig, och stämmer inte med idealet om 
den idylliska trädgårdsstaden. Idén om den lilla idyllen med rödmålade trähus som man hade 
från början, tynar sakta bort. 

De som bor i området håller med om att det har blivit lite rörigt men är nöjda med sina egna 
hus. Idéerna till husens utseende beskrivs till exempel av Micke, Almira och Kenan som att de 
var deras alldeles egna. Mickes estetiska val uttrycks i termer av funktion, vilket också förekom-
mer i fler fall. Trähuset han byggt lämpar sig bäst under svenska förhållanden och tomten har 
stenlagts för att få plats med många bilar. Britta och Henning relaterar sitt rödmålade hus till 
en bild av hur en svensk trädgårdsstad ska se ut och Kristina och Stefan har inte själva valt 
färgen på sitt rödmålade trähus. Gabriel, däremot, har en ganska klar idé om att han gillar en 
struktur och är därför nöjd med att husen på hans gata ser nästan likadana ut. Med stöd i 
Bourdieu menar jag att smaken är subjektiv och formas utifrån ett habitus, vilket gör att de 
människor jag intervjuat har svårt att förklara sin smak och har inte, som jag inledningsvis 
trodde, gjort jämförelser och förmedlat andra ideal som varit vägledande för deras egna val.  

I det övergripande språkspelet där både boende, kommunen och Glasbergabolaget befinner sig, 
har det funnits, och finns en önskan om att skapa ett fint område. Anledningen till att gestalt-
ningsvisionerna inte har kunnat följas fullt ut har att göra med i huvudsak två saker. För det 
första handlar det om en tolkningsfråga och vad man lägger in i begrepp som ”rena, enkla 
linjer” eller stilen ”Sörgården”. Som jag visat i undersökningen utgår smaken från en subjektiv 
position och hur mycket man än har snävat åt riktlinjerna finns alltid kryphål eller möjligheter 
att helt enkelt misstolka ramarna. Detta leder över till min andra poäng, nämligen hur både 
boende, tjänstepersoner på kommunen och anställda på Glasbergabolaget handlar utifrån tak-
tiker. Utifrån (post)moderna tankegångar menar jag att människornas handlingar är mer inrik-
tade på att lösa en aktuell situation och fokuserar på sitt egna problem, där också ekonomiska 
aspekter spelar in. De boende har investerat mycket pengar och ska då också rätt att bygga sitt 
egna individuella hus och Glasbergabolaget och kommunen är också beroende av exploate-
ringsekonomin och av att sälja tomterna. Detta, i sin tur, gör att kommunens möjligheter till att 
påverka gestaltningen minskar.  

Senmodernitetens fokus på individens rätt att bestämma själv, nya arkitektoniska ideal, samt 
marknadsekonomiska krafter gör alltså att en del av de privata villor som byggs i stort frångår 
de gestaltningsmässiga visioner man hade från början. Även relationen mellan den lite mer 
generösa detaljplanen och de snävare och mer specifika gestaltningsprogrammen och vision-
erna har öppnat för olika tolkningar. Enligt Glasbergabolaget verkar det, trots ideliga försök att 
låta gestaltningsvisionen bli ett gestaltningskrav, ändå vara detaljplanens ramar som styr när 
bygglov ges, vilket skapar en större frihet. Fler och mer detaljerade och visionära styrdokument 
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skapas i försök att kontrollera bebyggelsen men tomtköpare så väl som kommunen, hittar kryp-
hål i strukturerna. Att bevilja bygglov görs i de allra flesta fall, så länge ett planerat bygge inte 
strider mot detaljplanen, detta till trots att gestaltningsvisionen ska kopplas till planhandlingarna. 
Min uppfattning är att Gestaltningsprogrammet och Gestaltningsvisionen har tolkats mer som anvis-
ningar eller förslag på vad som är önskvärt i fråga om gestaltning av husen på platsen, och 
mindre som ett juridiskt bindande dokument och som något som måste följas i bygglovshante-
ringen.  

Som jag visat i uppsatsen uttrycker också många boende avsaknad av lekytor och uttänkta plat-
ser för gemensamt umgänge. Den estetiskt tilltalande naturen är i mångt och mycket en kultu-
rellt skapad bild eller idé, vilket gör att den helt naturliga naturen, så som knöliga kullar med 
högt gräs inte upplevs som tillgängliga och inbjudande. Anledningen till att inte anlägga lekpar-
ker eller platser för gemenskap som till exempel en badplats vid sjön, har att göra med både 
ekonomiska och praktiska aspekter men också en idealiserad bild av ett ”förr” där barnen leker 
fritt bland buskar och träd. De gestaltningsmässiga visionerna kring hela området bygger även 
de på ideal om trädgårdsstadens idylliska småstadssamhälle och där finns även idén om att bar-
nen ska leka på gatan. Inte många av dagens föräldrar önskar nog att deras barn leker på gatan, 
och området verkar ur den aspekten vara planerad mer utifrån ett traderat ideal, än med tanke 
på den realistiska vardagsverkligheten för familjerna i Glasberga.   

Den viktigaste slutsatsen rörande smak och estetik utifrån de boendes perspektiv anser jag dock 
vara hur de boende i hög grad har överseende med varandras hus och estetiska preferenser. De 
lyfter det sociala samspelet högt och värderar sina grannar utifrån graden av trevlighet och 
vänlighet, inte utifrån husens estetik. Denna tendens kan givetvis också förstärkas och vara ett 
resultat av att man i intervjusituationen vill tala gott om sina grannar och också tala varmt om 
området och den plats man bor på, som ett sätt att skapa en positiv berättelse om sig själv. Även 
ekonomiska aspekter kan länkas till detta, då jag menar att de flesta människor är medvetna om 
det marknadsmässiga värdet på ett hus, vilket gör att man genom att tala gott om ett område, 
också kan medverka till att höja statusen på hela området och också på sitt egna hus.  

 

Swedish	avoidance	och	nyskapande	arkitektur	
Insikten om att värderingen av byggnaderna står skilt ifrån åsikter om människor bland de bo-
ende visar att de estetiska ideal som skapats i Glasberga har fungerat som varken en splittrande 
eller en sammanhållande kraft. De mänskliga kontakter som uppstår i området är viktigare. 
Däremot, sett i ett större perspektiv har estetiken en större betydelse och fungerar som en splitt-
rande och också segregerande kraft. Tanken med Glasberga var från början att skapa ett fint 
och attraktivt område. Man riktade sig till en välbeställd medelklass. Med hjälp av estetiken 
skulle Glasberga skilja sig från andra områden i Södertälje med en mer exceptionell arkitektur, 
så som Lina Hage och Ritorp. Glasberga skulle inte bli som där och man ville inte förknippas 
med dessa platser och inte heller med områden som till exempel Ronna. Sammantaget skulle 
Glasberga skilja sig från det som förknippas med allt det dåliga med invandring, så som alltför 
överdådig arkitektur men också bilden av miljonprogrammens monotona betonghus. Glasberga 
blir därför en segregerad plats utifrån både ett klass- och etnicitetsperspektiv.  

Gruppen svenskar har i hög grad valt bort Glasberga och Glasberga Sjöstad har inte blivit den 
plats där människor skulle sammanföras utan visar starka tendenser på Swedish avoidance (Bråmå 
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2006). De boende i Glasberga uttrycker över lag en stor besvikelse över att den önskan som 
fanns av att få bo och leva bland svenskar inte har infriats. Den estetiska ramen skulle medverka 
till att skapa en plats där människor med olika etnisk och nationell bakgrund skulle mötas, vilket 
alltså inte fungerat. 

Min slutsats av detta är att gestaltningsprogrammen med sin snäva syn på vad ett svenskt hus 
är, istället skapar förutsättningar för att utestänga andra. Gestaltningsprogrammen och vision-
erna befäster en statisk kultur där det nya och hittills okända inte passar in. Bilden av den 
svenska trädgårdsstaden eller ett Bullerbyn med röda trähus är dessutom två ganska olika ideal 
med olika konnotationer som här har kokats ihop till en slags svenskhet. Här blir estetiken en 
splittrande kraft som verkar genom strukturer och idéer om hur ett svenskt hus ser ut. De snäva 
och idealiserade gestaltningsmässiga principerna skapar gränser där det blir enkelt att identifi-
era det som faller utanför. Fokus riktas mot det som inte passar in, och problemet finns inte 
bland de som bor där, utan snarare bland de som aldrig flyttade dit.  

Ett mer positivt sätt att se på Glasberga och den nya arkitekturen som visar sig där och på andra 
platser runt om i Södertälje kan illustreras utifrån Vattimos frihetsbegrepp (Lyon 1998). I den 
senmodernistiska ström av intryck och händelser finns inte längre så många fasta ideal och san-
ningar att luta sig mot, och som en effekt av det kan nya estetiska uttryck kan komma fram. 
Människor med andra estetiska preferenser än de traditionellt svenska tar plats i rummet och 
Glasberga (och även andra områden i Södertälje) kan på så vis ses som en plats där kommunen 
ser generöst på nya influenser utifrån en tanke på att individen själv ska få bestämma över ut-
seendet på sitt eget hus. De stora vita putshusen, som står sida vid sida med röda trähus, kan ses 
som ett bevis på att människor med olika estetiska preferenser lever sida vid sida, och också att 
den svenska byggnadstraditionen är föränderlig och hela tiden kan omformas och skapa ut-
rymme för nya ideal. Arkitekturen i Glasberga och på andra platser runt om i Södertälje har 
uppmärksammats av både arkitekter och byggnadsantikvarier. En tes är att dessa miljöer i fram-
tiden kommer att ses som värdefulla på så vis att de berättar något specifikt om vår samtid, vår 
kultur och våra byggnadstraditioner. Att plantera thuja kanske i framtidens gestaltningsvisioner 
blir ett sätt att knyta an till Glasbergas befintliga estetiska ideal så väl som till platsens tradition 
och historia? 
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Intervjuförteckning 
 
Namn: Almira och Kenan 
Fakta: Boende i Glasberga sjöstad sedan 2015 
Datum: 2017-03-14 
Klockslag: 17–18.15 
Inspelningens längd: 40 minuter 
Plats: Hemma hos Almira och Kenan i Glasberga Sjöstad 
 
 

Namn: Andreas 
Fakta:  Konsult och före detta anställd i Södertälje kommun 
Datum: 2017-01-26 
Klockslag: 13.10–14.00 
Inspelningens längd: 50 minuter 
Plats: Samtalsrum i stadshuset, Södertälje kommun 
 
 

Namn: Britta och Henning  
Fakta: Boende i Glasberga  
Datum: 2017-03-03  
Klockslag: 13.10–14.00 
Inspelningens längd: 50 min 
Plats: Hemma hos Britta och Henning i Glasberga sjöstad 
 
 

Namn: Gabriel 
Fakta: Boende i Glasberga sjöstad sedan december 2016 
Datum: 2017-02-16 
Klockslag: 16.15–16.55 
Inspelningens längd: 40 minuter 
Plats: Samtalsrum i stadshuset, kommunhuset i Södertälje 
 
 

Namn: Gunnar 
Fakta: Mäklare 
Datum: 2017-02-28  
Klockslag: 9.45–11.00 
Inspelningens längd: 1 h 13 minuter 
Plats: Konferensrum på en mäklarfirma i centrala Södertälje 
 
Namn: Henrik 
Fakta: Representant för Glasbergabolaget 
Datum: 2017-03-01  
Klockslag: 10.00-11.10 
Inspelningens längd: 1 h 10 minuter 
Plats: Glasbergabolagets visningsbod, Glasberga Sjöstad 
 
Namn: Jessica 
Fakta: Representant för Glasbergabolaget 
Datum: 2017-03-23 
Klockslag: 10.30–11.10 
Inspelningens längd: 40 min 
Plats: Telefonintervju  
 
Namn: Kristina och Stefan  
Fakta: Boende i nyckelfärdigt hus.  
Datum: 2017-02-22  
Klockslag: 17.45–18.45 
Inspelningens längd: 1 h 3 min 
Plats: Hemma hos Kristina och Stefan i Glasberga Sjöstad 
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Namn: Lotta Lindstam 
Fakta: Tidigare stadsarkitekt i Södertälje kommun 
Datum: 2017-04-26 
Klockslag: 07.00–07.50 
Inspelningens längd: 40 min. 
Plats: Starbucks Coffee, Stockholm centralstation  
 
 

Namn: Marita 
Fakta: Representant för Glasbergabolaget 
Datum: 2017-03-14 
Klockslag: 15.00–16.00 
Inspelningens längd: 1 h 
Plats: Glasbergabolagets visningsbod, Glasberga Sjöstad 
 
 

Namn: Marco 
Fakta: Boende i Glasberga sedan 2015 
Datum: 2017-03-14 
Klockslag: 16.40–17.15 
Inspelningens längd: 35 min 
Plats: Hemma hos Marco i Glasberga Sjöstad 
 
Namn: Micke  
Fakta: Boende i Glasberga Sjöstad samt VD på ett byggföretag verksamt i Glasberga  
Datum: 2017-03-01 
Klockslag: 14.00–14.35 
Inspelningens längd: 35 minuter 
Plats: Mickes kontor på ett byggföretag i Södertälje 
 
Namn: Nasif 
Fakta: Bygglovsarkitekt i Södertälje kommun 
Datum: 2017-04-17 
Inspelningens längd: ca 15 minuter 
Plats: Telefonintervju  
 
 
Observationer 
 

Glasberga Sjöstad 2016: 2/2, 16/2, 22/2, 1/3, 3/3, 13/3 och 14/3. Promenader i området ca 30 mi-
nuter per tillfälle. De flesta i samband med inbokade intervjuer.   
 

Pershagen 2017-03-03, kl 17.00–17.30 
 

Bilutflykt med tjänsteperson på Södertälje kommun 2016-11-18, kl 13.00–14.30 
 
 
Samtliga ljudfiler, anteckningar, utskrifter och transkriberingar förvaras hos författaren. 
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