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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats har varit att studera på vilket sätt stadsbyggnadsprojektet 
Arabiastranden i Helsingfors kan ses som ett exempel på en generell trend inom 
samhällsplaneringen. Denna trend handlar om att använda sig av varumärken och estetiska 
uttryck i den byggda miljön för att marknadsföra och konkurrera på en global marknad. 
Uppsatsens fallstudieområde är stadsbyggnadsprojektet och stadsdelen Arabiastranden, som 
representerar konst, historia och design i Helsingforsregionens ambition att uppnå ett 
varumärke som en ”Art and Design City”. Metoden är baserad på personliga intervjuer, 
guidning, föreläsningar, planeringsdokument och litteratur. Teorier och koncept om 
informationssamhället, kreativa städer och den ”kreativa klassen” har använts för att diskutera 
en trend inom samhällsplaneringen som tillsammans med en global marknad, ny teknologi 
och livsstilar ställer krav på den fysiska miljön. Flera faktorer visar att Arabiastranden 
långsiktigt är ett exempel på en urban trend att marknadsföra städer med redan existerande 
värden i en allt högre global konkurrens.   
 
Nyckelord: City Branding, Kreativitet, Informationssamhälle, Estetik, Konst, Helsingfors, 
Arabiastranden.  
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1. INLEDNING  
 
I min magisteruppsats på samhällsplanerarlinjen har jag valt att behandla arkitektur- och 
planeringsstrategier i Helsingfors. Inspirationen fick jag då jag deltog i IFHP:s (The 
International Federation for Housing and Planning) internationella sommarskola 2005 vid 
institutionen för urbana studier och arkitektur på Helsingfors tekniska universitet. Temat var 
"New Urbanity for the Existing Townscape" som syftade till att ge förslag på hur man kan ta 
tillvara identitet med hänsyn till lokal historia och kulturvärden. 
 
1.1 Bakgrund  
 
Helsingfors har under senare år haft en god ekonomisk tillväxt som avspeglar sig i 
stadsmiljön i form av nya stadsbyggnadsprojekt. Under 1990-talets ekonomiska kris började 
Helsingfors stad se över framtida utvecklingsstrategier. Man eftersträvade att staden skulle bli 
ett centrum för forskning, högteknologi och kultur och ville marknadsföra Helsingfors 
internationellt som en "Art and Design City". Tanken med ett konst-, design- och 
utbildningsdistrikt var att bygga vid redan exploaterad mark, speciellt i stadens flera centrala 
hamnområden.  
 
Under kursdagarna i Helsingfors redovisades Finlands planeringsprocess ur ett socialt, 
ekonomiskt och politiskt perspektiv samt senare års investeringar i stadsbyggnadsprojekt. Ett 
aktuellt stadsbyggnadsprojekt är utvecklingen av stadsdelen Arabiastranden där man bygger 
lägenheter och lokaler med platsens historia och konst som ett tema. Arabiastranden ingår 
som ett designdistrikt i Helsingfors regionens varumärke.1 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att studera på vilket sätt stadsbyggnadsprojektet Arabiastranden i 
Helsingfors kan ses som ett exempel på en generell trend inom samhällsplaneringen. Denna 
trend handlar om att använda sig av varumärken och estetiska uttryck i den byggda miljön för 
att marknadsföra och konkurrera på en global marknad. 
 
1.3 Metod och material  
 
Uppsatsen bygger på egna observationer: studiebesök, rundvandringar och fotografering i 
fallstudieområdet, påverkad information: intervjuer och föreläsningar samt färdiga texter i 
form av litteratur, projektdokument och elektroniskt material.  
 
Jag blev intresserad av Arabiastranden som fallstudieområde under sommarkursen 2005.  
Planerare och arkitekter från Helsingsfors stadsbyggnadskontor guidade i området. Ytterligare 
information om området förmedlades via föreläsningar och exkursioner och gav inspiration 
till att påbörja ett uppsatsarbete med material om aktuell planering i Helsingfors. Halvvägs i 
uppsatsarbetet gjorde jag ytterligare ett besök i Arabiastranden för en mer detaljerad 
beskrivning av projektet. Via mailkontakt med Pasi Mäenpää, sociolog vid Helsingfors 
universitet, blev jag rekommenderad att ta kontakt med Tuula Isohanni och Mikael Sundman, 
som båda är involverade i stadsbyggnadsprojektet Arabiastranden. Sundman är planeringschef 
vid Helsingfors stadsplaneringskontor och Isohanni arbetar som konstsamordnare mellan 
arkitekter, planerare och konstnärer vid konstindustriella högskolan, UIAH i Arabiastranden.  
                                                 
1 Cantell, (2005). 



 
Intervjun med planeringschefen gav en realistisk bild av planeringsarbetet i Arabiastranden. 
Hans bild var inte lika imponerande som den bild som getts av Arabiastranden i planmaterial 
och tidskrifter. Sundman, som är en av upphovsmännen till projektet, beskrev 
planeringsprocessen kring projektet och vilka hinder och utmaningar man hade stött på. Detta 
gav svar på oklarheter som kommit fram i uppsatsarbetet från olika källor gällande 
planeringsarbetet från idé till färdig plan.  
 
Gällande Arabiastrandens historia och estetiska uttryck passade det bra att intervjua 
konstsamordnaren Isohanni. I uppsatsen används hennes observationer i en allmän diskussion 
om platsvärden och estetik som en komponent i stadsbyggande. I det kapitlet berörs även 
Finlands designorienterade arkitekturpolitik och kvalitetsfrågor. Under mitt besök i december 
2005 gick jag själv runt i området för att få en bild av projektet och för att fotografera. 
Konstsamordnaren Isohanni guidade mig efter intervjun, och presenterade för mig några av 
områdets konstinstallationer och berättade var projektet befann sig byggarbetet. Det var 
spännande att besöka Arabiastranden under både sommar- och vintertid. 
 
Förutom studiebesök, föreläsningar och intervjuer har jag gjort litteraturstudier, studerat 
planmaterial, projektdokument och informationsblad från Helsingfors stadsplaneringskontor. 
Vid intervjun med konstsamordnaren Isohanni fick jag boken "Urban Adventures", som 
publicerats under byggtiden och som beskriver hennes arbete som konstsamordnare. Jag 
refererar till hennes arbete i Arabiastranden via flera olika källor.  
  
När jag läste boken "The Creative City - A toolkit for Urban Innovators", som beskriver hur 
städer borde arbeta med kreativa metoder och strategier för deras framtida stadsutveckling, 
fann jag ett avsnitt gällande Helsingfors och deras tillämpning av denna metod. Om detta 
ämne har jag även läst Richard Floridas bok "Cities and the Creative Class" och den svenska 
versionen "Framväxten av den kreativa klassen", som handlar om kreativa individer och vad 
de kan tillföra informations- och kunskapssamhället och betydelsen av attraktiva platser.  
 
En annan intressant litteraturstudie var finans- och konsultföretaget PriceWaterhouseCoopers 
rapport "Cities of the Future" där man resonerar kring ämnet kreativa städer och regionala 
varumärken. Som en ytterligare vägledning för uppsatsen fann jag i en studie av Manuel 
Castells, sociolog och professor i urban och regional planering, en modell "The Finnish 
Model of the Information Society" om det finländska välfärds- och informationssamhället. 
 
Det har varit förvånansvärt enkelt att få tag på material hemma i Sverige. Jag har kontaktat 
föreläsare från kursen i Helsingfors, Finlands arkitekturmuseum, företag och organisationer 
för material samt tagit del av finska design- och arkitekturtidsskrifter via Konstfack.  
 
1.4 Källkritik 
 
Materialet har granskats på ett kritiskt och självständigt sätt och med hjälp av ett brett 
insamlat material. Olika synvinklar har kommit fram under intervjuerna och det hoppas jag 
framkommer i uppsatsen. Båda intervjupersonerna har varit involverade i utvecklingen av 
fallstudieområdet, Arabiastranden. Jag har valt att ha ett kapitel om estetik och kvalitet i 
stadsbyggnad, därför att jag tycker att det passar in i den allmänna diskussionen om att 
planerare och arkitekter bör samarbeta mer.  
 
 



1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen är avgränsad till Helsingforsregionen med en detaljerad studie av 
stadsbyggnadsprojektet Arabiastranden. Det har också varit nödvändigt att nämna särdrag för 
det finländska samhället genom hela uppsatsen. Tidsmässigt beskrivs utvecklingen från 1990-
talet fram till idag. Ämnet kring kreativa städer är avgränsat till dess inverkan på 
stadsplaneringen, hur den berör den fysiska miljön och medborgaren. 
 
1.6 Disposition 
 
Efter denna inledande del där syfte, metod och material har presenterats följer kapitel 2 med 
en beskrivning av aktuella trender och utmaningar i stadsplanering. I kapitel 3 får läsaren en 
förklaring till begreppet kreativitet inom stadsplanering, som följs upp av hur det har 
tillämpats i Helsingfors. Vidare i kapitel 4 redogörs för Helsingforsregionen och fallstudien av 
Arabiastranden med projektbakgrund samt vad som förväntas av området i framtiden. Här 
ingår också vilken roll kreativitet, konst och lokal historia har i området. I kapitel 5 förs en 
allmän diskussion om estetik och kvalitet i stadsbyggnad. Slutligen i kapitel 6 följer en 
avslutande diskussion. 
 



2. KONKURRENSKRAFTIGA STÄDER  
 
En aktuell trend är att använda marknadsföring och regionala varumärken som strategi för 
städer att konkurrera med på den globala marknaden. För stadsmiljön innebär det att bygga 
attraktiva miljöer som överensstämmer med olika livsstilar, boendeideal och yrkesområden 
samt är inspirerande att besöka.2  
 
Den nya samhällstrenden innebär utmaningar för planeringen i skapandet av intressanta och 
hållbara stadsmiljöer. Manuel Castells menar att det handlar om en övergång till ett 
informations- och kunskapssamhälle där samhället tar form i globala nätverk i ett flödesrum, 
istället för vid specifika platser. Det handlar om två olika rumsdimensioner i samhället som 
kan förklaras med begreppen ”space och place” och ”space of flows”.3 
 
2.1 Framtidens städer och utmaningar 
 
EU kommissionen hävdar att det är svårt för städer att inte påverkas av globala trender, där 
städer tenderar att bli mer lika varandra och ge upphov till allt tydligare skillnader mellan 
fattiga och rika invånare.4 Regioner kan dra nytta av att betona lokal identitet, traditioner, 
kultur och historia som en regional identitet som inte enbart påverkar regional utveckling och 
tillväxt utan också demokrati och befolkningen.5  
 
Ett framtidsscenario enligt arkitekten och urbanisten Rem Koolhaas är att framtidens städer är 
”Generic Cities” där städer är likadana i form och funktion utan lokal identitet och därmed gör 
oss till främlingar.6  
 
Diskussionen kring space och place är centrala begrepp i planering och där Manuel Castells 
förklarar samhällsplaneringens utmaningar från ett socialt perspektiv. Globala marknaden är 
baserad på kontakter och utbyten i nätverk av flöden som definieras med begreppet ”space of 
flows”. Ett nytt rum av flöden påverkar den lokala kulturen vid en plats och skapar nya värden 
baserat på flöden som bland annat kan ge uttryck i arkitektur. Trenden är städer världen över 
blir mer lika varandra med internationella hotell, företag och affärskedjor. Ökad konkurrens 
kräver av den fysiska miljön att det finns tillgång till infrastruktur, teknik, service och att 
miljöerna är attraktiva och uppseendeväckande.7 
 
Samhället befinner sig i en social transformation som kräver nya synsätt där makt och 
samhällsfunktioner är organiserade i flöden. Det handlar om att rummet fått en ny dimension i 
form av nätverk av flöden som tillsammans med en virtuell värld och kultur skapar ett ”space 
of flows”.8 Castells menar samtidigt att det inte går att förutspå den rätta metoden eller hur 
resultatet ser ut i framtidens informationssamhälle.9 
 
Högteknologiska och moderna platser har skapat ett avstånd mellan en elit som arbetar i 
branschen och de som står utanför. För att undvika detta är det viktigt att miljöerna förutom 
                                                 
2 Gillgren (2000), s. 13-18. 
3 Arnstberg, Bergström (2001), s. 91. 
4 Nordregio (1999), s. 26. 
5 Ibid., s. 12-13. 
6 Koolhaas, (1995), s. 1248-1252. 
7 Castells (2000), s. 560-564. 
8 Castells (1998), s. 418. 
9 Ibid., s. 430-431. 



livskvalitet och mångfald reducerar risken för sociala skillnader, blandar samhällsfunktioner 
och eftersträvar mångfald. Utvecklingen av framgångsrika platser, med ett fåtal undantag i 
USA menar Castells, har gjort det möjligt för en elit att etablera sig i stadens periferi, 
segregerade från kringliggande stadsmiljöer. Man bestämde sig för att lokalisera sig i stadens 
periferi, trots beslutfattarnas och befolkningens åsikter. Det är ett val som skiljer den 
amerikanska utvecklingen från Europa, där man vågat möta utmaningen att exploatera 
högteknologiska och attraktiva miljöer i stadens mer centrala delar. Att ta tillvara på 
stadsmiljöns redan existerande symboler, värden och historia kan vara en kvalitetsaspekt att 
konkurrera med, något unikt och lokalt som visar insikt och förståelse att finna nya 
användningsområden, från ett ”space of place” till ett ”space of flows”10 
 
Platserna där ett ”space of flows” förekommer mellan globala nätverk är platser där det redan 
finns en marknadspotential, tillgång till infrastruktur och den senaste tekniken. Dessa platser 
är centralt belägna i städer där de syns och har närhet till andra nätverk, flöden och 
konkurrenter.11 Med en koncentration av dessa platser färgade av flöden kan städer presentera 
spännande, jämställda och hållbara miljöer. Det finns några exempel i Europa där man 
omvandlat redan exploaterad stadsmiljö till en specialisering inom teknik och 
forskningsindustri i äldre industrimiljöer. Den nya tekniken och flödesrummet kan också 
skapa nya mötesplatser i städer, exempelvis genom ett virtuellt kommunikationsverktyg.12 
 
Faktorer som kan tänkas ligga bakom utvecklingen och hur den påverkar stadsmiljöer, menar 
författaren till artikeln "The New Economy and the City Image", har en nära relation till hur 
företag arbetar med egenskaper som att vara öppen för nya förslag, samarbeta med fler aktörer 
och betrakta medborgaren som en kund. En annan insikt är att städer inte konkurrerar enbart 
med varor och tjänster utan också med FoU, turism och attraktiva miljöer. Det traditionella 
avståndet mellan arbete och fritid är mer flexibel och individuell, till exempel vad vi väljer att 
göra på vår fritid. Vi tillbringar mer tid i våra hem och är mer medvetna om miljön och 
efterfrågar därför hög standard, service och mångfald. Särskilt viktigt är att platser förmedlar 
en platsidentitet som man kan känna tillhörighet till. Platser som erbjuder detta har idag ett 
högt attraktionsvärde, som medfört stora investeringar och intressanta samarbeten med företag 
som en mer självklar aktör i att bygga attraktiva och hållbara stadsmiljöer.13 
 
Jan Verwijnen vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors hävdar att planeringsmaterial 
och planeringsmetoder behöver förnyas för att möta framtidens planeringsutmaningar. Frågor 
som avser visioner, estetik och kvalitet borde vara lika viktiga som att beskriva 
markägoförhållanden. Angående intresse och delaktighet i planering, tror Verwijnen att ett 
virtuellt kommunikationsverktyg skulle vara praktisk att tillämpa tillsammans med andra 
tekniska planeringsverktyg som GIS, som borde användas mer. För städer som förmedlar 
betydelsen av lokala kvaliteter och symboler kan ett ökat intresse innebära möjligheter till 
regional tillväxt. Verwijnen tycker att fler privata samarbeten borde inledas och att man borde 
ta lärdom från städer som Barcelona, Lille och Rotterdam där man haft en framgångsrik 
stadsutveckling. Följderna av att ignorera utvecklingen kan leda till ökad stadsutbredning, 
sprawl i städerna periferi och att staden förlorar makt.14 
 
 
                                                 
10 Castells (2000), s. 562-565. 
11 Hentilä (2005), s. 21. 
12 Grahamn, Marvin (2000), s.568-576. 
13 Stenros (2002), s. 18-22. 
14 Vervwijnen (2000).  



2.2 Varumärke som strategi för stadsutveckling  
 
PricewaterhouseCooper, ett internationellt företag som arbetar med redovisning, finanser och 
verksamhetsutveckling, inleder sin rapport "Cities of the Future", som handlar om att städer 
fortfarande har en betydelse trots utvecklingen mot det globala, med följande citat: 
  
”We need new perspectives on cities, their dreams, knowledge, creativity and motivation in 
order to find new ways to develop strategic city management. Therefore 
PricewaterhouseCoopers (PwC) will develop a new areana for dialogue with leaders in cities 
as a tool for strategic development and knowledge sharing, resulting in added value for 
people in cities, organisations or companies.”15 
 
Med studien vill de visa att städer och företag försöker finna sin egen strategi. Det betyder att 
man inte blir framgångsrik genom att enbart ta efter andras framgångskoncept. Studien har 
genomförts i flera större städer och syftar på den globala trenden som de alla står inför, där 
städernas egna förutsättningar och befolkning är avgörande element för deras stadsutveckling. 
Rapporten framhåller tre strategier för att ta reda på vilken som passar just dem. 
 

• En fyrstrategi syftar till att skapa ett varumärke för staden genom en ikon eller ett 
kulturevenemang. Exempelvis Bilbao och Guggenheimmuseum, som är en stor 
attraktion. 

 
• Bestämmer man sig istället för att specialisera sig inom ett specifikt område, gäller 

specialiseringsstrategin, som den årliga filmfestivalen i Cannes. 
 

• Silicon Valley är ett exempel på generations- och dynamikstrategin, där man 
investerar i de lokala företagen och FoU.16 

 
När en stad ska bestämma vilken strategi som passar den, kan det vara användbart att ha i 
åtanke att kombinera det globala med något lokalt, det som i rapporten beskrivs som 
”glocalisation” för att formulera strategin och visioner. Lika viktigt är det att möta en allt 
större individualism i samhället, som definieras som I-generationen: individualister, 
informella, informerade, interaktiva och internationella. Både den offentliga och privata 
sektorn ska se till att de uppfyller I-generationens efterfrågan och drömmar om staden. När en 
stad väl bestämt sig för den strategi som passar den kan också andra aktörer, företag och 
organisationer ta del av den i sitt eget arbete. Det måste ske i kännedom om samhällets olika 
kapitalområden för att utveckling går i rätt riktning och som vägledning och som delas in efter 
följande områden.17 
 
1. Intellektuella kapitalet baseras på stadens invånare och kunskap. 
 
2. Demokratiska kapitalet fokuserar på medborgardialogen och möjligheten att kunna 
påverka.  Ny teknik kan vara ett hjälpmedel för att förenkla ett deltagande.  
 
3. Kultur- och fritids kapitalet nämner kreativitet och betydelsen av ett varumärke. Det räcker 
inte att man bygger till exempel en sportarena utan det krävs mer långsiktig förståelse för det 

                                                 
15 PricewaterhouseCoopers (2005), s. 1.  
16 Ibid., s. 53. 
17 Ibid., s. 15.  



lokala som kvaliteter och kulturella värden, där mötesplatser och forum kan tillföra 
utvecklingen.   
 
4-5. Det rumsliga och tekniska kapitalet som behandlar hållbar utveckling, offentlig transport 
och naturtillgångar som också är den snabbast utvecklande kapitalet. 
 
6. Det finansiella kapitalet handlar om ekonomiska frågor.18 
 
Eftersom städer är mer komplexa kan det vara en fördel att se till att samtliga sex 
kapitalområden fungerar tillsammans, och vad det är som urskiljer kapitalen, för att vi ska 
förstå dem.19 Som i alla planeringsprocesser ska även riskanalyser och framtidsprognoser ingå 
i strategin tillsammans med de problem som uppstår under arbetets gång.20 Från ett 
planeringsperspektiv kan det tyckas att det rumsliga kapitalet är viktigast när det gäller att 
skapa mångfald och hållbara och attraktiva miljöer.21  
 
PriceWaterhouseCoopers budskap är att utveckla intelligenta städer, förståelse för att en stad 
inte kan nå framgång med samma metod och strategi som en annan stad. Istället krävs det en 
avgränsning till ett område och vilken den tänkta målgruppen är. En annan aspekt är att 
begreppet kreativitet och kunskap kan användas i formulering av strategier där symboler och 
kulturvärden är bakgrunden till framtidsvisioner tillsammans mötesplatser för kreativa 
utbyten.22  
 
Marknadsföring av städer eller ”City Branding”, står för städer som investerar i lokal kultur, 
innovation och kreativitet och som visar tecken på anpassning till samhällstrenden där 
regional marknadsföring gynnar tillväxt, kultur, turism och lockar företag. De som är 
tveksamma till utveckling argumenterar att det enbart är en tillfällig trend och allt för 
företagsbaserat med tydliga mål och vinstintresse. I branschtidningen Arkitektur, är författaren 
Caldenby kritisk till att ”City Branding” enbart är en tillfällig trend för städer och som vi snart 
kommer att glömma. Han är kritiskt till då det enbart visar positiva externa effekter för 
regionen som i nationalekonomin betyder svårigheter att redovisa.23  
 
 
 

                                                 
18 PriceWaterhouseCoopers (2005), s. 2-3. 
19 Ibid., s. 41. 
20 Ibid., s. 53. 
21 Ibid., s. 59. 
22 Ibid., s. 21-24 
23 Caldenby (2006), s. 12-19.   



3. PLANERING FÖR KREATIVITET 
 
Enligt Manuel Castells genomgår städer en omvandling, en övergång till ny ekonomi i 
samband med en snabb urbaniseringen.24 2006 års tema vid Venedig Tribunalen ”Cities, 
Architecture and Society” uppmärksammade den snabba urbaniseringen där upp till hälften av 
befolkningen i världen bor i städer. År 2050 förväntas siffran ha stigit till 75 procent.25 
 
Följande kapitel baseras huvudsakligen på två personer, Charles Landry med boken ”The 
Creative City” och Richard Florida med boken ”Nätverksamhällets framväxt” och deras teser 
om hur kreativa städer fått en ökad betydelse i den globala marknaden och konkurrensen.  
 
Efter flera års studier i europeiska städer tillsammans med organisationen Comedia, redogör 
Landry för kreativa städer. Han har hjälpt ett antal städer att utveckla strategier och metoder 
för att framstå som en kreativ stad med utgångspunkt från varje stads unika förutsättningar. 
Florida däremot baserar sina studier på att förklara vad den "kreativa klassen", som han påstår 
är häften av världens befolkning, kan tillföra städer eftersom de är dagens ekonomiska 
vinnare. Stadsplaneringen måste tillgodose miljöer som attraherar den kreativa klassen att bo 
och arbeta i. Hans studier baserar sig på framgångsrika amerikanska städer som Silicon 
Valley i Kalifornien och San Fransiscos hamnområde. Florida har en bakgrund som planerare 
och refererar till Jane Jacobs: 
 
"Som den store urbanteoretikern Jacobs påpekade är framgångsrika platser mång-
dimensionella och omväxlande - de tillfredställer inte bara en enda näring eller en enda 
demografisk grupp, de är fulla av stimulans och kreativt samspel".26 
 
Kreativitet i stadsplaneringen kan skapa attraktiva regioner. Florida vill att städer ska vara 
tillgängliga för alla och framstå som spännande och inbjudande och helst också överkomma 
klasskillnader. Genom att mäta olika värden som attraktivitet, trivsel och identitet för att se 
om det förekommer ett samband. Insikten är att värdera individen framför sociala grupper och 
inte tro att alla ska ha möjlighet att bo i kreativa miljöer som Silicon Valley.27 ”Den kreativa 
klassen” uppskattar platskvalitet och livskvalitet. Kvaliteter som i många fall redan finns på 
platsen, men måste identifieras.28 Floridas definition av den kreativa klassen är att de är 
mobila, karriärsökande och bidrar till regional tillväxt inom flera områden. Den kreativa 
klassen ställer krav på attraktiva miljöer med mångfald som är inspirerande och passar deras 
arbete och livsstil.29 I dag värderar människor sina liv och sitt arbete mer än enbart genom 
lönen och att man klarar av sitt arbete fysiskt.30 Istället värdesätter vi möjligheten att tillföra 
något, att inspireras och trivas med vårt arbete, hem och fritid. Samhällsomvandlingen från ett 
industrisamhälle till ett allt mer informations- och kunskapsbaserat samhälle förändrar 
användningsområdet för våra miljöer med större utrymmer för flexibilitet och innovation.31 
 
 
 
                                                 
24 Castells, Himanen (2002), s. 67 
25 www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/en/62180.html 
26 Florida (2005), s. 32. 
27 Konferens Florida.  
28 Florida (2001), s. 277-278. 
29 Florida (2005), s. 49-50. 
30 Konferens, Florida, (2006). 
31 Florida (2001), s. 269-273. 



3.1 Strategier och metoder för kreativitet 
 
Kännetecken för kreativa städer är egenskaper som god ekonomi, öppenhet och flexibilitet för 
förändring, men också en framtidstro inom teknik, vetenskap och kultur som utmanar 
beslutsfattare och deras organisation. Lika stor betydelse har också samarbetet och dialogen 
med företag, artister och medborgare för att uppnå mångfald.32 Studier visar att ett bredare 
samarbete ökar noggrannheten och effektiviteten, men att det är svårt att kombinera olika 
erfarenheter och arbetsmetoder till en gemensam koncensus för innovation och kreativitet.33 
Landry har arbetat fram en serie strategier för att uppnå ett fungerande samarbete, som han 
vill ska tas på allvar, trots att de kan anses vara självklara.34 Strategierna består av fyra 
stycken, där den första strategin handlar om fem tillvägagångssätt. De fem analyseras sedan i 
den andra strategin i den ”kreativa urbana cykeln” (Figur 1), som jag fokuserar mig på.35  
 
De fem tillvägagångssätten är till hjälp i arbetets första fas, att komma överens om vad staden 
kan göra för framtiden tillsammans med aktörer inom flera samhällsområden som utbildning 
och aktörers olika erfarenheter. Alla skall ha möjlighet att delta och informeras. För att det ska 
fungera poängteras också betydelsen av tydliga presentationer och resultat förståeliga för 
alla.36 De fem tillvägagångssätten skall sedan analyseras i den kreativa urbana cykeln för att 
se var staden befinner sig i det kreativa arbetet.37 Cykeln är den centrala och analytiska, en 
långsiktig process som ska ge staden ny energi, nya erfarenheter och kunskap för varje gång 
cykeln upprepas. Budskapet med modellen är att visa de positiva effekterna där samarbete 
sker mellan olika samhällsområden och på så sätt ge upphov till nya synergier, ökad 
effektivitet och nya kreativa perspektiv.38 Hinder i cykeln ligger till stor del i begreppet 
kreativitet och svårigheterna med att definiera det, som skulle kunna lösas om det tillsammans 
med begreppet innovation kunde ses som en helhet där innovation står för med teknik och 
kreativitet står för med konst- och kultur.39 
 

1. Uppmuntra kreativitet, innovation och idé 
  
 

 
5. Redovisa resultat               Den kreativa urbana     2. Genomförande 

cykeln 
 

 
4. Nätverk, infrastruktur      3.  Mötesplatser 
    för utbyte           för kreativt utbyte 

 
Figur 1. Den kreativa urbana cykeln med de fem tillvägagångssätten. Källa: Landry (2000), s. 14.  
 
 
 
 
 

                                                 
32 Landry (2000), s. 140. 
33 Ibid., s. 167-172. 
34 Ibid., s. 165. 
35 Ibid., s. 167-172. 
36 Ibid., s. 171-172. 
37 Ibid., s. 176-71 
38 Ibid., s. 225. 
39 Florida (2005), s. 226-227. 



Kulturell identitet och symbolvärden är indikatorer som är avgörande i det kreativa arbetet 
och kan vara allt från stadens historia, kända maträtter, traditioner och musik och ge upphov 
till nya värden.40 Dessa värden och symboler kan identifieras genom att studera livsstilar, 
mode, trender, mötesplatser, ett arbete som kräver rätt attityd och vilja.41 
 
3.2 Vem är den kreativa individen? 
 
Regional tillväxt baseras på den regionala kompetensen och "den kreativa klassen" som enligt 
Florida innefattar artister, designers, arkitekter, poeter, professorer, politiker och företag. Den 
”kreativa klassen” efterfrågar speciella företeelser i deras boende- och arbetsmiljö.42 En 
kreativ plats ska enligt Florida innehålla 3T som står för teknologi, talang och tolerans och en 
kreativ plats har alla tre: 
 

• Tolerans innebär att eftersträva öppenhet, mångfald och olikheter.  
 

• Talang definieras som de som är högutbildade. (Universitets- och 
högskoleutbildning). 

 
• Teknologi står för kombinationen av högteknologi och innovation.43  

 
Städer som uppmuntrar den kreativa klassen kan konkurrera med hög teknologi och kvalitet 
framför låga produktionskostnader. I fråga om hållbar planering är det också mer fördelaktigt 
att först och främst exploatera inom den befintliga stadsstrukturen.44 Kreativa individer vill 
känna sig delaktiga i utvecklingen och identifiera sig med sin miljön.45 Den kreativa klassen 
utför ett arbete mer inriktat på en marknad med utgångspunkt i lokal innovation och 
kreativitet, istället för massproduktion. Det energiska och innovativa arbetet kan skapa nya 
marknader, och ge möjlighet för mindre städer och industrier att nå framgångar i ett nytt 
samhälle, baserat på kunskap och information. På grund av marknadens osäkerhet är det på 
kort sikt svårt att förutspå framtiden för dessa framgångsrika platser.  Lika fort som man når 
framgångar kan man även misslyckas. Floridas kandidater som har höga 3 T värden visar på 
anpassning till samhällsförändringar och flöden, exempel att nämna är: Nya Zeeland, 
Australien, Kanada, Sverige och Finland och städerna Amsterdam, London, Köpenhamn och 
Helsingfors.46 
 
När Florida besökte Stockholm förelästa han om "The New Global Competition for the 
Talent" från ett skandinaviskt perspektiv.47 Hans studier av amerikanska framgångsrika 
platser som Silicon Valley, Boston och San Fransiscos hamnområde är intressanta med tanke 
på möjligheter för Skandinavien att nå framgångar med större mångfald och jämlikare 
förhållanden. Idén bakom den kreativa klassen kan vara svår att förstå och bevisa. Florida 
känner till kritiken och förklarar det med att det är en drivkraft, en mekanism som kan tillföra 
regionen tillväxt och leda den i rätt riktning.48  

                                                 
40 Florida (2005), s. 118. 
41 Ibid. S. 175-177. 
42 Ibid., s. 68. 
43 Ibid., s. 34-37. 
44 Ibid., s. 58. 
45 Ibid., s. 85. 
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Frågan om var kreativitet och innovation finns i städer, har analyserats sedan början av 
industrialiseringen och är fortfarande i dag ett intressant studieområde. Richard Florida och 
Kevin Stolarick har i journalen Environment and Planning, gjort ett försök att förklara 
mekanismerna bakom kreativitet och innovation inom konst, teknologi och företag.  
Huvudsyftet med deras studie var att försöka svara på om det går att identifiera mekanismer 
som visar att det förekommer samarbete inom Montréalregionen. Artikeln är baserad på flera 
olika studier och intervjuer i regionen som visar att den kreativa klassen väljer att lokalisera 
sig med likasinnade. Det betyder att det borde fokuseras mer på var individen väljer att 
lokalisera sig istället för var företag väljer att lokaliserar sig, som tidigare studier om 
regionala kluster baserats på. Vad är det som gör att vi är villiga att betala mer för att ha 
möjlighet att samlas med likasinnade?49 Kvaliteter skiljer sig från plats till plats och i 
Montréal är den unika kvaliteten regionens mångkultur. Resultatet uppmanar till mer 
forskning som detaljerat beskriver platsers unika kvaliteter.50 
 
3.3 Fallet Helsingfors som kreativ stad 
 
1990-talets ekonomiska kris fick Helsingfors stadsplaneringskontor att se över strategier för 
stadens stadsplanering. Strategierna handlade om att förstärka den kulturella profilen och 
eftersträva högre arkitektonisk kvalitet. Charles Landry tillsammans med sin organisation 
Comedia hjälpte Helsingfors stad att börja arbeta efter en kreativ arbetsmetod.51 Landrys roll 
som handledare gick under temat "Helsinki Uncovering a Hidden Resource” och som 
handlade om att redogöra och förstå stadens potential från redan existerande förutsättningar. 
Värden som kom att symbolisera arbetet i Helsingfors var: kultur, historia, klimat, natur, mat, 
sjöar och design, som Landry tycker har skapat en välkomnande och spännande stadsmiljö.52 
 
När Landry först iakttog Helsingfors reagerade han på det mörka vinterhalvåret som samtidigt 
var en tid av ljus och värme. Observationen resulterade i ett två veckors evenemang, "Festival 
of Light” år 1995 som sedan dess genomförts och blivit större för varje år, särskilt under 
kulturhuvudstadsåret 2000.53 I den ”kreativa urbana cykeln” visar evenemanget på kreativitet 
eftersom projektet har involverat näringsidkare, museum och privatpersoner för att utsmycka 
stadens miljöer från parker till byggnadsplatser och sina hem under temat ljus. På så sätt har 
man inkluderat både rumsliga, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.54 
 
I nyhetsbrevet från Helsingfors stadsplaneringskontor "Helsinkis Urban Planning Sets Course 
Towards a Humanistic Sustainable City" beskrivs stadens målsättningar för framtiden. 
Helsingfors generalplan från 2002 presenterar stadens översiktliga mål som behandlar 
trafikfrågor och uppgiften att föra samman regionens forskning, vetenskap konst och 
designområden. För att förhindra segregation och framstå som en varierad mångfaldig stad 
ska en mix av hustyper för olika inkomstklasser också eftersträvas.55 För att se om det 
förekommer samarbete mellan olika samhällsområden, genomfördes en undersökning i 
Helsingfors som visade att enbart ett fåtal projekt i staden samarbetade och främst kring det 
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nämnda evenemanget "Festival of Light”.56 Helsingfors kreativa arbete har nominerats av 
”The International Society of City and Regional Planners” som utnämnde Helsingfors som 
vinnare 2005 med motiveringen: ”En stad som genom strategier i kultur, innovation och 
internationalisering i ett långsiktigt projekt utvecklat en kreativ stad”. 57 
 
 3.4 Huvudaktörer i Finlands informations- och välfärdssamhälle 
 
I mitten av 1990-talet befann sig Finland i en lågkonjunktur. För att komma ur den 
ekonomiska krisen, satte man 1995 med stöd av regeringen upp strategier för landet att 
utveckla ett nationellt informationssamhälle, där sociala mål ingick.58 Andra faktorer bakom 
landets framgångar är genombrottet av Internet och landets investeringar i FoU under polisk 
vägledning.59  
 
Finland har utvecklats till ett informationssamhälle och har sedan 2003 instiftat "Rådet för 
informationssamhället" som förutom i Finland även arbetar inom EU för att främja 
utvecklingen av det europeiska informationssamhället. Rådet ska årligen presentera hur 
arbetet fortskrider och skriver i rapporten "Det framtida Finland i nätverk" 2005 att OECD 
utser Finland som ett av "världens mest utvecklade informationssamhälle". Rådet skall bland 
annat förbättra konkurrenskraften och produktiviteten, den sociala och regionala jämlikheten 
samt medborgarnas välstånd och livskvalitet.60 
 
Castells har tillsammans med Pekka Himanen, professor och forskare i Informationsåldern, i 
en rapport av Sitra (Nationalfonden för forskning och utveckling) tagit fram en modell för 
Finlands informationssamhälle. Modellen baseras på landets befintliga välfärdsmodell och 
landets roll som konkurrent på den globala marknaden. Modellen skall hjälpa experter och 
inspirera till fortsatt forskning genom att förklara det unika bakom Finlands framgångar och 
ett av världens ledande informations- och välfärdsamhälle.61 
 
I modellen "The Finnish Model of the Information Society" (Figur 2) illustreras sambandet 
mellan samhällsfunktioner och aktörer som haft en avgörande roll i Finlands utveckling under 
1990-talet. De tre huvudaktörerna är staten, företagen och samhället (medborgarna och 
arbetskraften) och deras utbyte mellan varandra som förklarar landets goda anpassning till en 
ny ekonomi. Bakomliggande faktorer som kan förklara Finlands samhällsmodell är 
framförallt en stark nationell identitet som påstås bero på landets historia av fattigdom, krig 
och självständighet. En kämparvilja ”sisu” som färgar av sig på flera områden i samhället. 62 
En stark nationell identitet och social homogenitet tyder på ett samhälle där man erbjuder bra 
utbildning och vård samt stödjer företagsamhet.  
 

                                                 
56 Landry (2000), s. 226-227. 
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58 Castells, Himanen (2002), s. 55. 
59 Ibid., s. 45. 
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61 Ibid., s. 55. 
62 Castells, Himanen (2002), s. 85-88. 



 
Figur 2 Finlands informationssamhälle med dess aktörer. Källa: Castells, Himanen (2002), s. 95.  
 
Den finländska informations- och välfärdsmodellen baseras på en analys av Finland mellan 
åren 1990 och 1995 som försöker förklara vad som kan tänkas ligga bakom landets 
ekonomiska tillväxt.  I modellen (Figur 2) går det att utläsa vilka aktörer som varit avgörande 
för landets framgångar. Den finska modellen har flera förgreningar som visar hur man 
samarbetar inom landets informationssamhälle, och som här illustreras med pilar i en bestämd 
riktning både positivt och negativa. Ett exempel visar att samhället påverkas av en nationell 
identitet och att god utbildning och social stabilitet främjar till företagsamhet och innovation 
som går runt i ett kretslopp.63  
 
Hur samarbetet mellan aktörerna i modellen fungerar, avgörs av hur de klarar av att 
organisera sig i ett företagsnätverk och möjligheten att hantera teknisk innovation. 
Framgångarna resulterade i ett ekonomiskt överskott som har gått tillbaka till samhället och 
medborgaren. Helsingforsregionens försprång har med olika faktorer att göra. Investeringarna 
i teknik är en av de största faktorerna till utvecklingen. Investeringarna på det tekniska 
området blev ett mer socialt projekt eftersom det visade sig finnas ett stort intresse för teknik 
bland medborgarna, oavsett ålder. Än idag sker investeringar i tekniskt FoU bland annat med 
politiska initiativ, där det också finns planer på ett virtuellt universitet och att etablera nätverk 
för bättre utbyte mellan utbildning och bibliotek. 64 
 
Finlands anses vara ett jämställt samhälle utan större sociala skillnader men det betyder att 
landet inte långsiktigt påverkas av globala trender där starkare kluster slår ut de svaga och 
delar upp stadsrummet.65  I Finland innebär det att landets mindre städer får det svårare att 
konkurrera med Helsingforsregionen.66 Informationssamhället medför en koncentration till 
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städerna och förändrar både den urbana strukturen och planeringsprocessen.67 
 
Castells och Himanens modell visar faktorer och förklaringar till Finlands strategi med en 
stark social förankring som baseras på egna resurser som befolkningens innovation och 
kunskap. Det finns också svagheter för framtida utveckling som har att göra med landets 
historia. 
 
Eftersom Finland har varit självständigt endast i några generationer så präglas samhället 
fortfarande av en känsla av att vara i minoritet.68 En stark nationell identitet och inställningen 
att "klara sig själva" är en av orsakerna till Finlands restriktiva invandrarpolitik, som Castells 
tror kan vara ett hot för framtida utveckling. När Castells frågade finländarna om de trodde att 
utländsk arbetskraft i landet genererade positiva effekter så visade det sig att upp till 45 
procent av befolkningen svarade negativt. 69 
 
3.5 Utmaningar för Finland och Helsingforsregionen 
 
Möjligheterna för Helsingfors att fortsätta utvecklas och framstå som ett högteknologiskt land 
i framtiden är svårt att förutspå. OECD har i en rapport från 2002 identifierat att utvecklingen 
går långsammare i jämförelse med 1990-talet. En mer säker och hållbar utvecklingen för 
Helsingforsregionen skulle vara att investera i flera marknadsområden, trots att det 
fortfarande går bra för regionen.70 Finland måste fortsätta hålla en högkvalitativ 
utbildningsnivå så att medborgarna förblir en källa för framgång. Samtidigt som det sker 
investeringar i bioteknik, skogsindustri, media och design Företaget Culminatum har fått till 
uppgift att se över utvecklingsmöjligheterna i Helsingforsregionen med mottot att Helsingfors 
är ett innovationscenter i världsklass.71 Culminatum lyfter fram designens betydelse för 
Helsingforsregionen med utgångspunkt i ett ”Ideopolis” koncept som strategi att kombinera 
landets designhistoria och designutbildning vid Konstindustriella högskolan (som är högt 
rankad i Europa) tillsammans med kreativitet och FoU. Konceptet är inspirerat av Floridas 
”kreativa klassen” och beskrivs som: ”Cities must be increasingly able to apply innovation 
potential sprawned by science and research. Utalisation takes place in networks of 
information, producers and users where ity is a maximum interaction and learing from each 
other”.72 

                                                 
67 Castells, Himanen (2002), s. 63. 
68 Ibid., s. 97. 
69 Ibid., s.112-115. 
70 Culminatum, (2004), Helsingfors regionalekonomi ur ett europeiskt perspektiv, s. 2. 
71 Ibid., s. 4-5. 
72 Culminatum (2005), Ideopolis Helsinki Region, s. 4. 



4. REGIONAL UTVECKLING I HELSINGFORS 
 
Helsingfors region delas upp i 54 stadsdelar och Helsingfors Metropol området med 1,2 
miljoner invånare som avgränsas till kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. 
Kommunerna har ett nära samarbete i frågor gällande trafik, bostadspolitik och sociala frågor. 
I regionen har också de mest kända företagen och universiteten sitt säte.73  I siffror är det en 
femtedel av Finlands 5,2 miljoner invånare, nästan hälften av landets universitet och 60 
procent ICT industrin (informations- och kommunikationsteknologi).74 
 
Under loppet av några år har ICT i Finland, särskilt i Helsingforsregionen, växt sig större än 
landets tidigare huvudnäring, skogsindustrin.75 För den nya industrin är marknadsföring och 
framför allt platsmarknadsföring en viktig investering tillsammans med kultur, natur och 
offentliga platser. Den nya industrin väljer i allmänhet att lokalisera sig i stadsmiljöer vid 
universitet och äldre hamn- och industrimiljöer. Valet av att lokalisera sig i dessa miljöer har 
medfört höga exploaterings- och saneringskostnader. I ett långsiktigt perspektiv kan det dock 
tillsammans med en exklusiv utformning bli en lönsam investering .76 
 
Helsingfors har gått igenom flera större förändringar för att gynna den regionala utvecklingen. 
Detta har påverkat både samhällslivet och stadsutvecklingen och resulterat i att Helsingfors 
sedan mitten av 1990-talet har varit Europas tredje mest växande stad i relativa siffror.77 
 
Stadsutvecklingen har utgått från betydelsen av offentliga platser och tillvaratagit den 
finländska kulturen med teknologi och design i centrum. På så sätt har man gjort Helsingfors 
mer välkomnande och intressant för finländarna och besökare. Åt vilket håll Helsingfors är på 
väg i och med deras stadsutveckling är svårt att förutspå, men som många andra större städer 
står Helsingfors inför valet att utvecklas mot antingen ett ”Sprawl City” eller ett ”Smart City”. 
Det betyder antingen en utspridd stad med låg densitet med flera privata platser och ökat 
bilberoende, eller motsvarigheten en kompakt stadsmiljö med hög densitet med flera 
offentliga platser och transportmöjligheter och en hållbar utveckling.78 Det påstås i den finska 
arkitekturtidningen ark att landets planering påverkas inom den kommunala organisationen av 
marknadskrafter styrda av pengar och mer projektorienterad planering.  
 
Det faktum att ”Helsingfors är Europas tredje mest växande stad” har gjort att regionen bara 
under några år haft ett starkt uppsving på flera områden som sysselsättning och ekonomisk 
tillväxt, trots att landet hade en extremt djup lågkonjunktur i början av 1990-talet. Orsaken är 
den snabba tillväxten inom ICT i regionen mellan åren 1995 och 2002. I Helsingforsregionen 
sker en tredjedel av landets totala produktion och det är inte bara inom ICT som staden har 
framgångar, utan också inom bostadsmarknaden. Helsingfors arbetar med att förstärka 
regionen tillsammans med FoU och servicenäringen genom att förstärka regionalt samarbete 
och kontakter. Ett hinder för utvecklingen, enligt författaren Hentilä, är att Helsingfors 
fortfarande har en offentlig kontroll genom att de fortfarande äger en stor del av stadens mark, 
men de har också en strategisk planering som är mindre styrd och som kräver jämlikhet, hög 
kvalitet och att man känner till vad medborgarna efterfrågar.79 
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Helsingfors stad äger runt åttio procent av stadens mark och har därmed en stark position när 
det gäller att styra och påverka stadsbyggandet och förhandla hårdare med att prioritera 
sociala frågor före ekonomiska. Det förekommer också att staden hyr ut mark och lokaler till 
företag och verksamheter.80 Ett exempel är Nokias gamla kabelfabrikslokaler, vars verksam-
het lades ner på 1980-talet och där Helsingfors stad efter förfrågan från musiker och 
konstnärer gav dem tillåtelse att få använda lokalerna. Kabelfabriken är i dag ett populärt 
kulturcenter.81 
 
4.1 Estetik och designfrågor i planeringen 
 
Design och estetik är två viktiga inslag i planeringen i Finland där samtliga instanser 
samarbetar i frågor om densitet, hushöjder, material, färgval, utformning och social 
bostadspolitik. Särskilt viktigt är det vid större stadsbyggnadsprojekt där estetiska och 
designmässiga särdrag presenteras detaljerat i designprogram, planbeskrivningar och visioner. 
Helsingfors stad med deras planmonopol ser till att stadsutvecklingen går i rätt riktning 
genom att kontrollera budget och tidsramar. Helsingfors stadsbyggnadskontor säger att 
monopolet har också betydelse gällande det estetiska, att resultatet blir bra. Det är vanligt i 
Helsingfors att anordna arkitekttävlingar där förslagen som uppfyller stadens krav på estetik 
och design, och som överstämmer med planmaterial, får markanvisning.82 
 
4.2 Öppna staden mot vattnet 
 
I Helsingfors generalplan från 1992 (som gäller för en tioårsperiod), den tidsperiod som min 
fallstudie behandlar, har man bestämt att nya planeringsprojekt ska lokaliseras på redan 
exploaterad mark för att förstärka den befintliga stadsstrukturen. Detta hoppas staden kunna 
uppnå tillsammans med designers, konstnärer, specialister och genom strukturella och 
tekniska lösningar. Man ska eftersträva balans i den fysiska miljön gällande 
transportmöjligheter, trivsel, hälsa och miljö och förstärka och lyfta fram stadens 
betydelsefulla element.83 
 
Helsingfors upprustning av äldre hamnområden handlar om varsam planering där miljöers 
historia, arkitektur och minnen måste beaktas. På senare tid har det varit eftertraktat att bygga 
längs stadens vattenlinje. Genom historien har många städer grundats runt hamnen och detta 
gör miljöerna intressanta. Flera av dagens hamnområden är i behov av upprustning, särskilt i 
städer där det bedrivits tung industri som gjort att hamnarna förfallit och miljön förorenats. 
Som exempel på ofta framhållna lyckade hamnupprustningar i världen kan nämnas 
Amsterdam, Tokyo, London, Paris, New York och Montréal.84 Helsingfors hamnar genomgår 
en av stadens historiskt största stadsomvandlingar där upp till tio kilometer av strandlinjen ska 
öppnas upp. Innerstadens hamnverksamheter ska flyttas bort från centrum och byggas om till 
bostadsområden. Detta följer trenden att bo och arbeta intill vatten. Trenden är förvånande i 
Finland då det inte har varit populärt att bosätta sig vid havet sedan 1960-talet på grund av det 
råa klimatet större delen av året. Helsingfors stadsplaneringskontor framhåller att denna 
omvandling inte är helt enkelt och att innebär att Helsingfors stadsplaneringskontoret måste se 
över deras planeringsmetoder. På Helsingfors stadsplaneringskontor tror man att det behövs 
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nya former av planer som är mer lättöverskådliga och förklarande och som kan förbättra 
dialogen med allmänheten samt samarbetet med näringslivet, även på en internationell nivå.85 
 
Förutom Helsingfors pågående stadsutveckling längs hamnområdena bör också nämnas att det 
genomförs planer strax utanför staden i Vanda vid flygplatsen och vid Helsingfors tekniska 
universitet i Esbo. När det gäller planerna för hamnområdena finns det fortfarande flera 
hamnar som bedriver verksamhet, vilket försvårar planeringsarbetet att förvandla dem till 
bostadsområden. För Arabiastranden, som är mitt fallstudieområde och en viktig stadsdel i 
Helsingfors regionala utveckling, ställdes under uppbyggnaden höga krav på geoteknik då 
exploateringsplatsen var svårt förorenad efter flera år av keramiktillverkning. Detta 
resulterade i höga saneringskostnader då man var tvungen att schakta bort stora mängder 
jordmassor. Kostnaderna har inneburit högre bostadskostnader och gjort det nödvändigt för 
Arabiastranden att erbjuda något speciellt för att kunna konkurrera med andra 
bostadsområden. Särskilt med de bostadsområden i samma distrikt som Arabiastranden som 
till exempel det ekologiska bostadsområdet Vik som anses ha samma nivå av kvalitet, men 
med lägre bostadskostnader. 
 
Marknadsföring av Helsingforsregionen handlar om att framstå som en ”Art and Design City” 
eller ”Media City”. Helsingfors som stadsregion vill tro att de kan vinna med att framstå som 
innovativa inom konst och design, särskilt med hjälp av Arabiastranden, Konstindustriella 
högskolan och företagen Hackman och Iittala, alla lokaliserade i stadsdelen. Att Finland 
framställer sig som ett designland kan attrahera företag inom design-, konst- och 
mediebranschen och genom möjligheter att lokalisera sig i Arabiastranden eller längs med 
Helsingfors regionala konst- och designaxel, som beskrivs i avsnitt 4.5.86 
 
4.3 Bostadspolitik för social integration 
 
Helsingfors är en nordisk välfärdsstad där staten och staden är viktiga aktörer i 
stadsutvecklingen och i sociala frågor. Genom en progressiv skatt och markäganderätt har 
Helsingfors stad lyckats uppnå en social bostadspolitik. Den övergripande uppgiften med 
politiken som ägt rum sedan 1960-talet är att försöka genom statliga medel undvika 
segregation. Den sociala bostadspolitiken innebär att sextio procent av alla bostäder ska 
byggas för social integration.87 Helsingfors stadsplaneringskontor definierar det som 
bostadsområden där olika sociala grupper och åldersgrupper bor tillsammans i samma 
byggnad, i olika stora lägenheter och med olika ägandeformer som i sin tur generar en 
gemensam identitet, välbefinnande och en levande miljö med ett rikt socialt liv. Förutom den 
sociala aspekten ställs höga krav tidigt i planarbetet på arkitekturen och den psykologiska 
strukturen om ett fungerande grannskap med hög trivselnivå. Intressant med Finlands sociala 
bostadspolitik är att staden än i dag ska fortsätta vara ett centralt mål och en förutsättning för 
framtiden att uppnå hållbar utveckling.88 
 
Douglas Gordon, arkitekt på Helsingfors stadsplaneringskontor, ställer sig tveksam till om det 
kommer att vara möjligt att behålla den sociala bostadspolitiken och poängterar vikten av 
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medborgardialog i frågor om lokalisering och bostadsform.89 En annan utveckling som gör 
politiken osäker är senare års större efterfrågan på attraktiva och exklusiva bostäder framför 
socialt bostadsbyggande, särskilt bland Helsingfors nyrika som lett till att arkitektur blivit en 
viktig investering.90 I ett program mellan 1998 och 2002 följde man upp hur regionen skötte 
den sociala bostadspolitiken. Efter rapporten byggdes bostadsområdena Tölöviken och 
Gräsviken strax utanför centrala Helsingfors vid Nokias huvudkontor, dit stadsbyggnads-
kontoret tar med oss på en rundtur under kursen i Helsingfors, som exempel på vad man 
betraktar som lyckade sociala bostadsprojekt.91 Pasi Mäenpää, sociolog vid Helsingfors 
universitet, ser en ökad efterfrågan på exklusiva bostäderna som han befarar kan ge upphov 
till segregation som framträder alltmer i bostadsbyggande och som historiskt sett inte varit 
lika framträdande i Helsingfors.92 
 
4.4 Hållbar utveckling och kvalitet 
 
Hållbar utveckling är en självklarhet i dagens planering och sedan 1990 har hållbar planering 
ingått i Finlands bygglag. De har också lagstiftat arbete med naturresurser och miljöpåverkan. 
Det har medfört en ökad betydelse av markanvändning, miljöfrågor och stärkt målet att 
planera från rumsliga, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.93 Arbetet med 
kvalitetssäkringar kan underlättas om design och estetik används mer i tolkningar och 
bedömningar. Finland är angelägen om att bevara landets arkitektur och att ny bebyggelse ska 
vara väl genomtänkt och inspireras av tidigare arkitektur. Andra mål är att lära ut 
arkitekturens värde till medborgarna och att ansvarsfördelningen och kvalitetssystem blir 
självklara hjälpmedel.94 
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4.5 Regional konst- och designaxel 
 

Regionalt arbetar Helsingfors stad med 
att långsiktigt profilera sig som en ”Art 
and Design City”.95 Med senare års 
ekonomiska tillväxt har det varit möjligt 
för staden att investera i forskning 
tillsammans med universitet och 
högskolor för att utveckla ett 
stadsdistrikt i form av en axel, ca en mils 
avstånd mellan Nokias kontor och 
Helsingfors konst och 
utbildningsdistrikt. (Figur 3) De (blå 
markeringarna) visar regionens 
existerande och föreslagna områden och 
de (röda) karakteriserar axelns design, 
industri, konst och utbildningsnoder.96 
Vad axeln kan spela för roll för regionen 
enligt planeringschef Sundman är att 
”den regionala bananen” inte tillför 
någon större påverkan på den 
internationella handeln, utan i stället ger 
en ”extra krydda” till Helsingfors 
regionala utveckling.97 
 

Figur 3 Helsingfors regional konst- och designaxel. Källa: Intervju Sundman. 
 
Under senare år har Helsingfors byggt upp och förstärkt flera av regionens miljöer som 
Arabiastranden, Vik och flera centrala områden. Det finns också planer på att utveckla mer av 
stadens periferi för att ytterligare förstärka idén om en regional axel i Vanda och Esbo, som 
tidigare nämnt. Arabiastranden är en av många viktiga platser i axeln och representerar 
särskilt design, media och konst. Men axeln är även viktig för Arabiastranden för sin 
marknadsföring och sitt behov av att erbjuda något unikt och speciellt i konkurrensen med 
närliggande miljöer. Konkurrensen ökar kravet på att överträffa varandra som ofta avgörs 
genom en avancerad och långsiktig planering.98 
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5. ESTETIK OCH KVALITET I STADSBYGGANDE 
 
Stadsplaneringen i Finland kännetecknas av att vara designorienterad och estetiskt balanserad. 
I ett internationellt sammanhang har betydelsen av estetik i det postindustriella samhället ökat 
som en manifestation i det offentliga rummet där den har en större betydelse i plats-
marknadsföring. Hanna Mattila, konstforskare vid Helsingfors tekniska universitet, menar att 
stadsplanerare och arkitekter i Finland har mycket kvar att lära sig. Påståendet grundar sig i en 
diskussion om att estetiken har en liten roll i planeringen, och att det kan bero på ett maktspel 
mellan det estetiska och politiska, och svårigheterna att kombinera dem till en 
designorienterad politik där estetik och politik kombineras. En strategi skulle vara att ta itu 
med det avstånd som det modernistiska byggandet har skapat mellan arkitekter, planerare och 
det offentliga och ansvaret är postmodernisternas och se till att kombinera dem. Varför vi inte 
har lyckats tidigare, beror troligtvis på medborgarnas bristande kunskap och förståelse för det 
modernistiska samhällsbyggandet som kunde ha undvikits genom kommunikativ dialog. 
Samtidigt måste man ha kännedom om svårigheten att skapa förståelse för estetik. För det 
första går det inte att bestämma över eller lagstifta om människors uppfattning och inställning 
till design om vad som är vackert eller fult. Detta är viktigt att ha i åtanke i diskussioner 
rörande estetik. Mattila tycker också att vi måste ha mottagit miljön för att kunna kommentera 
den.99 Forskningen är intressant då den faktiskt visar att estetiken har en roll i politiken och 
särskilt i stadsplaneringen.  
 
Problem som identifierats gällande urban design beskrivs ofta som miljöer som är livlösa och 
enformiga. Genom ekonomins dominans i stadsrummet har det byggts fler privata platser som 
gjort att offentliga och historiska platser har undvikits och förstörts. Arbetsgruppen för 
arkitektur och formgivning ser också att städers sociala problem med våld och segregation blir 
tydligare och att det inte längre handlar om förbättringar i boendemiljön, utan i stället mer i 
den omkringliggande miljön. Bilen är fortfarande ett hot mot stadslivet och medverkar till 
sprawl, stadsutbredning i städernas periferi.100 
 
5.1 Lokala värden i en global ekonomi 
 
Man har försökt ta fram verktyg och indikatorer för att kunna bevisa att lokala värden har 
positiva effekter. Charles Landrys organisation Comedia har inom kultursektorn tagit fram 
kulturella indikatorer som hjälpmedel för detta, eftersom det har varit svårt att övertala olika 
aktörer om betydelsen av kulturella och lokala värden. Svårigheten med att skapa dessa 
indikatorer är dock att det är värden som hela tiden förändras i takt med samhällsförändringar 
och trender. Indikatorerna bör därför skiljas åt i fråga om vad som är mätbart respektive inte, 
men att de har samma betydelse vid en analys. Inom planering används metoder som SWOT 
analyser för att beskriva styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  En annan modell är SMART 
som ser på faktorer som är specifika, mätbara, genomförbara, realistiska och tidsmässiga. 
Båda dessa planeringsmetoder visar mätbara resultat och är därför inte användbara metoder i 
konst- och kulturområdet. För att komplettera en SMART analys eller ett beslut behövs det 
indikatorer som beskriver de omätbara faktorerna. En annan svårighet med lokala värden 
generellt är personliga, baserade på egna erfarenheter, kunskaper och värderingar som man 
också måste ta hänsyn till. Organisationen Comedia föreslår därför artistisk kvalitet, teknik, 
ambition, originalitet, relevans och magi som indikatorer för lokala värden.101 
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5.2 Behovet av estetik 
 
Flera platser i vår miljö anses vara ointressanta och livlösa och det har gjort att planering 
anklagas för att ha varit inriktad på ekonomiska och tekniska lösningar framför sociala. Denna 
funktionsuppdelade planering sägs sakna en helhetssyn som man bör förbättra genom att 
samtliga aktörer, från beställare till medborgare, ska intresseras i att förbättra miljöerna.102 
 
Dagens utmaning är att ta tillvara platsens historia, identitet och värde. Estetik kan få oss att 
se samband på det unika och speciella och vad platsen symboliserar och utstrålar.103 Estetiken 
har större betydelse i platsmarknadsföring och har historiskt sett också haft en innebörd. 
Romantikerna på 1800-talet förespråkade estetiken på snarlikt sätt som vi i dag vill uppnå 
med planeringen, det vill säga att attrahera. Estetiken tillför företagsvärlden ett nytt synsätt 
som inte hindras av regler, lagar och information. Estetiskt arbete eftersträvar ett 
meningsskapande. Konstnärers arbete inom företagsvärlden har visat sig ha fördelar i och med 
att deras arbetssätt har gett upphov till nya idéer. De ser ett helhetsperspektiv, vågar att 
improvisera och tänja på gränser.104 
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5.3 Arabiastranden - Symboliskt hamnområde i förvandling 
 

Ungefär 20 minuters resa med 
spårvagn öster om centrala 
Helsingfors ligger den nya 
stadsdelen Arabiastranden. 
”Stranden vid Arabia” och är ett 
omfattande hamnområde på 85 
hektar. På andra sidan havsviken, 
Gammelstadsviken finns ett 
fågelreservat och det nya 
ekologiska området Vik. I 
området finns i dag: Helsingfors 
Konstindustriella högskola, 
UIAH och företagen Hackman 
och Iittala.105 Hackman är ett 
känt finskt företag som tillverkar 
köksredskap där också Arabia, 
Iittala och Rörstrand ingår i 
koncernen.106 Keramikföretaget 
Arabia har bedrivit verksamhet i 
området sedan 1874 och det 
förekommer produktion än i 
dag.107 Arabias tillverkning 
skedde under en lång tid efter 
Rörstrands design och koncept, 
men har under årens gång fått en 
mer självständig produktion.108 
Mars 2006 beslöt stadsbyggnads- 
nämnden att stadsdelen som 
Arabiastranden är beläget i skulle 
delas upp i två stadsdelar: Gamla 
Majstad och Arabiastranden.109 
 

Figur 4 Områdeskarta Arabiastranden Källa: www.helsinkivirtualvillage.fi/Resource.phx/adc/inenglish/index. 
 
Fabriksnamnet ”Arabia” ingår i dag i stadsdelens namn ”Arabiastranden”. Namnet 
härstammar från tiden då de som arbetade och bodde i området under slutet av 1800-talet 
relaterade till platsen som en exotisk miljö, långt borta från det bullrande stadslivet under 
sommaren. Under vintertid var det för svåra levnadsförhållanden vid hamnen på grund av de 
kalla vintrarna i Finland.110 
 
Det som kännetecknar Arabia och gjort företaget internationellt känt är samarbetet med kända 
finländska konstnärer, bland annat Kaj Franck och Heljä Liukko-Sundström. På 1930 och 40-
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talet uppmärksammades Arabia i Europa som ett stort keramikföretag med upp till 1500 
anställda. Konstnären Kaj Francks samarbete från år 1944 prisades på 50-talet vid den 
berömda Milano Tribunalen och Arabias framgångar fortsatte in på 60-talet med omfattande 
export till Ryssland. Arabia är än i dag ett internationellt varumärke och ett av de tio mest 
kända varumärken i Finland.111 
 
Intressant kuriosa om platsens historia ur svensk synvinkel är att det var i denna stadsdel 
Gammelstaden som Kung Gustav Vasa 1550 grundade Helsingfors. För att bevara denna 
viktiga historiska plats har staden bestämt att 1-2 procent av investeringarna ska gå till 
konstprojekt i området. Områdeskartan visar hela Arabiastranden och byggnaderna där även 
Arabias fabrikslokaler finns kvar. I mitten är de äldre industrilokalerna som innehåller 
Konstindustriella högskolan, Arabias fabriksmuseum, butiker och ett Pop och Jazz 
observatorium. Längs med strandlinjen finns de nya bostäderna och en infart till området. Vid 
i västra hörnet i kartan (Figur 4) finns yrkeshögskolan Arcada och en stormarknad. Vid den 
andra infarten i norr finns två museer. Huvudvägen som går genom området heter 
Tavastvägen.112  
 
Staden har också tillsammans med privata aktörer sett till att användandet av Internet är gratis 
i hela området.113 Idén om ett virtuellt kommunikationsnät inom området går under namnet 
”Helsinki Virtual Village” och uppkom tidigt i planeringsarbetet för att uppfylla kraven om ett 
teknologiskt informationssamhälle. Ett samarbete inleddes mellan staden och medieföretagen 
Teamware Interactive och Digia som resulterade i att Helsingfors stad grundade företaget Art 
and Design City ADC. Idén att se till att hela området fick tillgång till gratis bredband ser de 
som en användbar källa för framtiden och utvecklingen av Arabiastranden. Lokalt ska tjänsten 
göra det lättare för verksamheter, studenter och privatpersoner att ta del av aktuell information 
och nyheter som man också arbetar med att möjliggöra via mobiltelefoner och denna portal 
ser de som en förutsättning för att få Arabiastranden att växa, främst för fler anställda, 
studenter och företag.114 
 
Det som gör Arabiastranden till ett intressant stadsutvecklingsområde är att det till stor del 
uppkom av en tillfällighet. Det var för tjugo år sedan i och med nedläggningen av ett stort 
reningsverk som idén väcktes. Det har dock inte varit lätt att förverkliga projektet.  
Stadsplaneringschefen Sundman kommenterar lite skämtsamt att en av orsakerna till att 
projektet nästan inte blev av var att ”finländarna är sega”. Det tog lång tid att övertala 
medborgarna som var kritiska till att stora delar av naturlandskapet längs med stranden skulle 
exploateras. En annan orsak var den komplicerade och dyra geotekniken som krävdes för att 
sanera och stabilisera lergrunden i området. Efter många år av keramiktillverkning fanns det 
spår av bly och koppar i marken. För att stabilisera grunden användes en ny teknik där 
cementpelare i lättbetong göts ner i marken för att hindra leran från att röra sig. En ytterligare 
svårighet var att övertala staden att betala de 800 miljoner kronor som saneringen kostade.115 
 
För att presentera projektet för medborgarna anordnade man rundturer i området. För att visa 
var man hade planerat att bygga husen, hade man satt upp skärmar för att ge en bild av det 
färdiga resultatet och dess inverkan på naturlandskapet. Trots detta var många fortfarande 
negativa. På andra sidan havet finns det ett fågelreservat som staden är mycket mån om. För 
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att ta reda på hur byggprocessen skulle påverka djurlivet i reservatet genomfördes en 
omfattande miljöstudie där fisk- och fågellivet studerades. Resultatet av studien visade inte 
någon betydande påverkan på reservatet, vilket var till stor hjälp när det gällde att övertala 
staden att godkänna projektet. 1996 var planerna för området färdiga.116 

 
Andra mer sociala svårigheter med området var 
sedan tidigare att det var viktigt att integrera området 
på andra sidan Tavastvägen, som består av ett äldre 
arbetarbostadsområde (till vänster i Figur 4), med det 
nya bostadsområdet för att undvika att sociala 
skillnader uppstår i området. Sundman poängterar 
behov av mångfald i Arabiastranden och arbetar med 
att främja det. Han ser fördelar med utländska 
studenters intresse av att studera vid 
Konstindustriella högskolan, som är internationellt 
känd. Yrkesskolan Arcada (Figur 4) har flyttat in i 
området, och det byggs studentlägenheter som snart 
står färdiga för inflyttning. Detta är en av många 
planer och idéer för att uppnå mångfald.117 
 
 
 
 
 

Foto 1. Arabias fabrikslokal. Foto: Evelina Öberg. 051209. 
 
5.4 Arabiastrandens framtid 
 
Helsingfors stadsplaneringskontor har som långsiktigt mål att Arabiastranden ska bli ett 
ledande center för konst, teknik och en modern livsstil där den fysiska miljön designas och 
utformas efter speciella behov för dem som arbetar inom konstfältet. Medie- och design 
tillsammans med konst, teknik och estetik är huvudtemat i området. (Som enligt min mening 
verkar vara ett vinnande koncept för Finland att kombinera hög teknologi och design med 
exemplet Nokia.)118 Ett ytterligare förstärkning av områdets identitet och marknadsföring är 
förslaget om att allt som tillverkas i Arabiastranden ska stämplas med ”Made in 
Arabiastranden”.119 
 
För att behålla det orientaliska temat Arabia har områdets gator döpts till namn som Caire, 
Sumatra och India. Arabiastranden är tänkt att år 2015 omfatta 7000 boende och 8000 som 
arbetar och 6000 studenter i området med förhoppning om att generera fler jobb. Området 
började byggas 1998 och beräknas vara färdigt 2010.120 Arabiastranden är i dag ett fullt 
fungerande område och officiellt invigdes huvudgatan Arabiagatan sommaren 2002. 
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Konstindustriella skolan och områdets andra skolor har också stora förhoppningar för området 
i framtiden och uppskattar att området inom några år har 6000 studenter.121 
 
Det bör nämnas att Arabiastranden ingår, som ett studieområde i ett pågående 
stadsforskningsprogram för perioden 2005-2008 där temat är att förstärka innovationen i 
Helsingforsregionen och där Arabiastranden tillsammans med de tre andra områden i regionen 
är ett betydande forsknings- och utvecklingsområden. Bakgrunden till forskningen är att 
försöka följa med i samhällsförändringen och att få förståelse för faktorer som kan tänkas 
påverka. Helsingfors försöker möta framtida utmaningar med otydligare gränser mellan vad 
som är globalt respektive lokalt och har bland annat bjudit in Manuel Castells som uppmanar 
forskningen att se närmare på den nya kulturen och tekniken. Centralt för stadsforsknings-
programmet är att globaliseringen till stor del utgår från ekonomi, näringslivet och 
konkurrenskraften. När det gäller välfärden vill man studera stadens miljöer och hur de 
upplevs kulturellt och hur det är att umgås och leva i staden och i sin tur hur planeringen 
uppfyller deras krav och tillför positiva upplevelser i stadsmiljön.122 
 
5.5 Estetik i Arabiastranden 
 

Helsingfors stad har som byggherre i 
Arabiastranden investerat i sanering och konst 
för att på så sätt skapa ett intressant 
stadsbyggnadsprojekt. Med platsens historia av 
konst som element fanns det potential vid 
platsen att skapa något unikt. Tuula Isohanni 
har till uppgift som samordnare att studera 
elementen och att identifiera dem tillsammans 
med involverade aktörer och se till att de 
förmedlas och är till inspiration i 
byggnadsprojektet. Estetiken i Arabiastranden 
framhåller mellanrummen mellan natur, husen 
samt offentligt och privat. (Foto 2). 
 
 

Foto 2. Utsikt över havsviken. Foto. Evelina Öberg 051209 
 
Tuula Isohanni menar att det är viktigt att det tidigt i byggarbetet finns människor som 
upplever miljön, som en kvalitet att framställa områdets atmosfär, känsla och karaktärer men 
också närvaron av den orörda naturmiljön som omringar området.123 
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5.6 Hur arbetar konstsamordaren? 
 
Under designåret 2005 skrevs det att både finländaren och företag arbetar med att konkurrera 
och sprida finsk design och som förklaras med påståendet ”lär känna design, den känner redan 
dig”.124  
 
För att mer detaljerat beskriva de estetiska värdena i Arabiastranden följer här en kort 
beskrivning av några konstinstallationer som finns i området. De är små genomtänkta detaljer 
som enkelt och beskrivande berättar om området. (Foto 3) Ett konstverk som installerats i en 
av områdets innergårdar som visar hur området såg ut tidigare. Man vill förmedla att platsens 
historia alltid är närvarande.125 
 

 
               Foto 3. Konstinstallation Arabiastranden. Foto: Evelina Öberg. 050816 
 
Konstsamordnarens uppgift har varit att dokumentera och redovisa element i området med 
konsten som tema. Hon menar att platsspecifika värden är viktiga element som ignoreras i 
planeringen och som gör platser mindre intressanta. Istället är man mer inriktad på att följa en 
internationell arkitekturtrend med liten anknytning till den lokala platsen.126 
 
Sedan 1990 har konstsamordnaren månadsvis fotograferat vissa platser i Arabiastranden med 
platsens atmosfär, framtida gator, byggnadsprocessen, naturens närvaro och känslor i åtanke. 
Hon har också spelat in sina observationer av de fotograferade objekten, som 
väderförhållanden, naturfenomen, möten, events och ljud. Det har gett upphov till en samling: 
”Arabianranta Artist Collection” där artister intresserade i konstprojekt deltar med fotografier 
och konstverk. Atmosfären som helhet influerar till platsens dynamik och kvaliteter som finns 
mellan de nya byggnaderna.127  
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Isohannis arbete i Arabiastranden har gjort henne mer skeptiskt till hur planeringsarbetet går 
till. Det behövs nya tekniker och arbetsmetoder. En annan aspekt, enligt henne, är behovet av 
tid för att kunna fånga upp och förstå platsers dynamik och andra viktiga element. Hon är 
också väl medveten om att det är svårt eftersom det är en fråga om resurser och tid.128  
 

 
Foto 4. Keramik i fasad Arabiastranden. Foto: Evelina Öberg, 051209. 
 
Varje tomt i Arabiastranden har byggts i samarbete med den ansvarige arkitekten och där 
Isohanni är delaktig från början. Isohanni har tyckt att det har varit speciellt svårt att övertala 
arkitekten om vad ett konstverk kan medföra deras byggnad. Arkitektens generella inställning 
är att deras arbete redan är konst, byggnadskonst, och därför inte nödvändigtvis behöver 
kompletteras.129 En konstinstallation som Isohanni är särskilt stolt över är en byggnadsfasad 
där ett antal keramikskärvor som har samlats in från marken har fälts in i fasaden, som spår 
från porslinstillverkningen (Foto 4).  

 
Det mest säregna estetiska elementet för 
Arabiastranden enligt Isohanni är 
horisonten. För att förstärka horisontens 
närvaro är det bestämt att strandlinjen inte 
får skymmas med för höga träd och 
vegetation, så att man behåller en fri sikt. 
Området har också en topografisk lutning 
så att husen är byggda på olika nivåer med 
innergårdar utan träd. Isohannis mål har 
varit att ha enkla, beskrivande konst- 
installationer som ”lär oss något”. Hennes 
önskan är att de personer som bor, arbetar, 
studerar eller besöker området finner en 
egen favorit plats att besöka, ensam eller 
tillsammans med andra.130 (Foto 5) 
 

Foto 5. Arabiastrandens strandpromenad. Foto: Evelina Öberg, 050816. 
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En senare installation består av en kraftig trädkvist 
som snart också ska ha ett fågelhus. Den 
symboliserar naturen och fågelreservatet på andra 
sidan havsviken.131.  Ett annat exempel är att 
medborgarna har deltagit i att måla kända motiv av 
Arabias äldre keramikserier på husens fasader. Som 
rolig kuriosa har man i tegelstenar graverat in olika 
små berättelser och samtal som förts mellan 
människor på stranden. Isohanni trivs med sitt arbete 
och ser möjligheter att ta omvägar runt hårt dragna 
direktiv vid stadsbyggnadsprojekt, där det är 
Konstindustriella högskolan som bestämmer 
riktlinjerna.(Foto 6)132 Hon menar att skolan kan 
tillföra arbetet mer nytänkande och enklare lösningar 
som en ”väg mellan det officiella och inofficiella”. 
Men som i de flesta andra projekt, finns alltid 
svårigheten med att få budgeten att räcka till. 

Foto 6. Konstinstallation Arabiastranden. Foto: Evelina Öberg 051209. 
 
Gällande budgetfrågor är själva presentationen av ett projekt nästan avgörande. För 
Arabiastranden har det varit en utmaning att övertyga konstens roll vid sidan av de dyra 
saneringskostnaderna. Samtidigt var det också svårt att exakt säga vad konstinstallationerna 
skulle komma att kosta.133 
 

Isohanni har tagit fram en modell för att 
beskriva Arabiastranden som visar olika lager 
som symboliserar området (Figur 5). Modellen 
beskriver på ett enkelt, illustrativt och logiskt 
sätt vad platsen står för och hur den uppdelas. 
Naturen och platsen som kompletteras med 
invånarna och bebyggelsen. Modellen är 
användbar för att visa områdets öppenhet, 
struktur, materialanvändning och teman. 
Baserat på platsen historia, minnen, berättelser, 
natur, strandpromenad tillsammans med nya 
värden.134 Varje lager har ett eget tema och 
förändras beroende på området.135 

 
Figur 5 Modell Arabiastrandens värden som visar Arabiastrandens symboler i lager.  
Källa: www.arabiastranden.uiah.fi/Eng/layersof_arabia.htm 
 
 

                                                 
131 Intervju, Isohanni. 
132 Ibid.,  
133 Ibid.,  
134 Isohanni (2003), s.12. 
135 www.arabiastranden.uiah.fi/Eng/layersof_arabia.htm 



6. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera på vilket sätt stadsbyggnadsprojektet 
Arabiastranden i Helsingfors kan ses som ett exempel på en generell trend inom 
samhällsplaneringen. Denna trend handlar om att använda sig av varumärken och estetiska 
uttryck i den byggda miljön för att marknadsföra och konkurrera på en global marknad. 
 
Lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet i Finland är bakgrunden till att strategier började 
formulerades för framtida utveckling. Ett av målen var att börja marknadsföra Helsingfors 
internationellt. Att Finland under samma period nådde stora framgångar inom ICT, främst på 
grund av Nokia, innebar att Finland anpassade sig till en ny global ekonomi, format efter 
nätverk av flöden "space of flows". Med ny teknik och kommunikationsverktyg som Internet 
och mobiltelefoni blev det möjligt med övergång från skogsindustri till ICT. Detta har lett till 
att Finland i dag är ett av Europas främsta utvecklingsländer. 
 
I den finska informations- och välfärdsmodellen förklaras mer bakomliggande faktorer till 
landets framgångar mellan huvudaktörerna; staten, företagen och samhället med dess 
medborgare. Den genomgripande och unika faktorn i Finlands informationsmodell är den 
nationella identiteten tillsammans med andra faktorer som kan förklara landets framgångar är 
det stora allmänna intresset för teknik, som har lett till att en datahackerkultur, som i den 
finska modellen sägs ha bidragit till innovation, har utvecklats.  
 
Global konkurrens och internationella trender gör oss mer och mer lika varandra när det gäller 
smak. Samtidigt vill vi utmärka oss med något unikt och lokalt. Hur kan man få det här att gå 
ihop? 
 
Inom samhällsplaneringen är det en trend att arbeta med marknadsföring av städer och det har 
visat sig under senare år vara till fördel för flera större städer. Det har också gjort att fler 
aktörer intresserat sig för stadsplanering. Helsingfors har skapat ett varumärke som en Art and 
design City. Stadens snabba framgångar inom teknologi tillsammans med en kulturell profil 
har varit en naturlig övergång till ett informationssamhälle för Finland. Helsingfors är 
centrum för landets forskning och de större företagen är lokaliserade där. 
Samhällsomvandlingen av Helsingfors har avgränsat sig till teknologi, konst och hög 
arkitektonisk kvalitet i den urbana utvecklingen. Detta grundar sig i ett starkt stöd från 
samhället. I stället för att hitta en ny image har man har valt att förstärka symboler som redan 
är kända och förknippade med Finland. Den globala konkurrensen involverar hela stadsmiljön 
och inte enbart företagskluster. Krav som trevliga boendemiljöer och offentliga platser ingår 
också i en stads attraktion. Den existerande stadsmiljön måste anpassa sig till nya 
användningsområden, till exempel att gamla stängda fabriker görs om till köpcentrum, kontor 
eller bostäder. Det går det inte att kopiera andra städers framgångsstrategi, man måste finna 
sin egen. Jag menar att man kan placera Helsingfors i en fyrstrategi, där det regionala 
varumärket för Helsingforsregionen är konst och design. 
 
Helsingfors stadsplaneringskontor kom med idén att omvandla området kring gamla Arabia 
fabriken, en historiskt värdefull plats. Här fanns värden och symboler som kunde vara möjliga 
att utveckla. De som i dag bor och arbetar i Arabiastranden har historien hela tiden närvarande 
och som en innovationskälla.  
 
Verwijnens artikelrubrik ”A Big Dream” angående Arabiastranden, tilltalar mig eftersom den 
beskriver förväntningarna och ”drömmarna” som Helsingfors hade i planeringsprocessen 



kring Arabiastranden som en designknytpunkt i Helsingfors. En ”dröm” som jag tror kommer 
att förverkligas. Den nya stadsdelen har fått växa fram och ta form långsiktigt. Det har haft 
stor betydelse för Arabiastrandens kvalitet och gör stadsdelen till en självklar representant för 
Helsingfors som ”designstad”.  
 
I min avslutande diskussion vill jag lyfta fram designbegreppet som en ytterligare aspekt på 
att Arabiastranden följer en trend. Att design ingår i marknadsföringen av Helsingfors tror jag 
också gör att Finland blir mer uppmärksammat och intressant. Arabiastranden kom till efter 
en period av lågkonjunktur under 1990-talet. Det fanns en vilja att pröva något nytt och 
verkligen satsa på vad landet kan. Helsingfors stadsplaneringskontor var tidiga med att 
tillämpa konceptet kring kreativa städer och vågade tro på detta, innan det blev populärt att 
prata om en ”kreativ klass”. Arabiastranden uppfyller kriterierna för vad en kreativ plats står 
för med tillgång till natur, kultur, hög kvalitet och mångfald, som den kreativa klassen 
efterfrågar.  
 
I uppsatsen har jag försökt hitta hållpunkter för att kunna bevisa det positiva med kreativitet. 
Vissa indikatorer och mekanismer har framkommit, men det har visat sig vara svårt eftersom 
dessa värden inte går att mäta eller redovisa i diagram och de förändras i takt med 
samhällsförändringar. Värdena bör förklaras utifrån mätbara och inte mätbara faktorer. Det 
intressanta med aktuell forskning angående kreativitet och vad det tillför urban utveckling är, 
att den inriktas mer på vad individen efterfrågar i sin miljö, istället för företagen. Det styrker 
idén om marknadsföring av stadsmiljön som helhet.   
 
Det kan vara till fördel att utmärka sig med det man har kompetens kring och det tror jag inte 
är en tillfällig trend. Det visar istället på att städer förstår att det krävs en anpassning till den 
globala ekonomin som råder. Det är i dag en hårdare konkurrens mellan städer på grund av 
det globala flödet och detta gör att man tvingas till att hitta något unikt att utmärka sig med. 
Om städer börjar arbeta med egna strategier kan man undvika påståendet om Generic Cities. 
Det handlar om att forma sitt eget informationssamhälle och ständigt anpassad till nya trender 
och flöden.  
 
Kreativitet i planeringen ger ingen färdig lösning på hur vi bör planera våra städer, men det 
ger oss ett nytt synsätt och strategier som har fungerat exempelvis i Helsingfors. 
Arabiastranden har på ett bra sätt anpassat sig till nya trender, anpassat till ett informations- 
och nätverkssamhälle. Ett ”space of flows” anpassat till ett ”space of place”, ny teknik 
tillsammans med konst och design. Finland har hittat en väg från den traditionella ekonomin 
till den nya ekonomin med informationssamhället tillsammans med symboler för landet. 
 
Det är svårt att förutsäga hur populärt Arabiastranden kommer att bli i framtiden då projektet 
förväntas vara färdigt först 2010. Man har stora förväntningar på området ur flera aspekter. 
Varumärket för Helsingforsregionen handlar om att skapa en helhet med att sammanföra 
viktiga distrikt, kluster i regionen, och att ge upphov till intressanta samarbeten. Helsingfors 
har funnit vad som är unikt för deras region utifrån de områden de har kompetens i. där hela 
samhället är med, och där det instiftats ett råd som skall fortsätta detta arbete. Avslutningsvis 
vill jag påstå att jag inte tror att det är en tillfällig trend att arbeta med regionala varumärken, 
utan istället ett tecken på varsammare planering som ett resultat av en allt hårdare global 
konkurrens som tvingar oss att se våra egna fördelar och inte kopiera andras. Jag menar att 
Arabiastranden är och kommer att representera Helsingfors.   
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