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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att diskutera om rekordårens bebyggelse kan med hjälp av en DIVE-
analys betraktas som en del av kulturarvet. En kvalitativ metod har använts där observationer 
och historisk såväl som samtida litteratur varit grunden till empirin. Detta i enlighet med 
DIVE som undersökningsmetod. En kvalitativ analys med ett etnologiskt perspektiv har sedan 
gjorts. Uppsatsen utgår ifrån Grundad teori och behandlar således tidigare forskning kring 
kulturarvet, som begreppets karaktär och kulturarvets värden, i det avslutande kapitlet. 
Studien har resulterat i en analys av Hagalund i Solna stad, Stockholms län, vilket mynnar ut i 
ett resultat att Hagalund som en förort från rekordåren är ett kulturarv, dock enbart ur ett 
kunskapsperspektiv. Ur ett upplevelseperspektiv krävs helt andra metoder än DIVE för att 
utröna om Hagalund är ett kulturarv. Dessutom diskuteras DIVE-analysens förhållningssätt 
till kulturarvet och kulturarvet som objektivistiskt eller konstruktivistiskt betingat. Studien 
väcker flera nya frågeställningar kring kulturarvet och rekordårens bebyggelse. 
 
 
Nyckelord: kulturarv, modernism, kulturmiljöanalys, DIVE, rekordårens bebyggelse, 
miljonprogrammet, Hagalund. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och kontext 

 

1.1.1 Den moderna staden blev omodern 

 
I mitten av förra seklet rådde bostadsbrist och trångboddhet i Sverige. Efterkrigstiden innebar 
ökat ekonomiskt uppsving och stora barnkullar. Flyttströmmarna in till städerna och 
arbetskraftinvandring gjorde de svenska innerstäderna trånga.1 Bostadsstandarden var 
generellt mycket låg. Endast en bråkdel av de svenska bostäderna hade bad, dusch och 
vattentoalett. Lägenheterna var mycket små och trångboddheten var stor. Något var tvunget 
att göras och 1964 antogs miljonprogrammet. Riksdagen beslutade att 1 000 000 bostäder 
skulle byggas på bara tio år. 
 
Resultatet av denna offentligfinansierade och styrda massproduktion av bostäder blev 
kritiserat. Begreppet miljonprogram blev snart förknippat med torftiga, storskaliga och 
monotona miljöer.2  
 
Än idag beskrivs miljonprogrammets miljöer som problemområden. Rosengård, Bergsjön och 
Sollentuna är några exempel på sådana bostadsområden i storstadsregionerna byggda runt 
1970 (som förknippas med problem). Etnologer som Per-Markku Ristilammi, sociologer som 
Elisabeth Lilja och konstvetare som Lisbeth Söderquist3 beskriver rekordårens och 
miljonprogrammets förorter som stigmatiserade och diskuterar olika parametrar som påverkar 
och påverkat stigmatiseringen.  
 
1969-1973, i miljonprogrammets slutfas, byggdes Hagalund (Blåkulla) i Solna stad, 
Stockholms län. Åtta stycken 100 meter långa och 14 våningar höga hus. Fasaderna är klädda 
med blålackade plåtkassetter. Husen står som lameller i landskapet. Funktions och 
trafikseparering präglar området där gårdarna är helt bilfria. Centralt i området ligger ett torg 
med närservice. Under husen finns garageplatser.4 Öknamnet Blåkulla kommer av de 
blålackade plattorna som klär fasaden vilket var vanligt under det tidiga 1970-talet.5  
 
Som 80-talist och utan egentliga egna relationer med miljonprogramsområdena kan jag inte 
undgå att bli fascinerad av dessa; storskaligheten, visionerna om den goda framtiden; sättet på 
vilket folkhemmet spände sina muskler. Idag bor jag granne med Hagalund och ser varje dag 
hur de enorma ljusblå husen sticker upp bortom trädtopparna. Idag ses fler och fler 
ombyggnader av miljön, nya tak, balkongfronter, bilvägar och färgsättningar. 
Postmodernismen smyger sig in i modernismens miljöer och tar avstånd från dem. Är inte den 
modernistiska miljön värdefulla i sig, ska inte den förvaltas? Eller måste vi låta tiden gå 
vidare? 
 

                                                 
1 Berg (1999) sida 24-25 
2 Söderquist (1999) sida 11-13 
3 Ristilammi (1993), Lilja (2002),  Söderqvist (1999) & (2008) 
4 Solna Stad (2010a) 
5 Söderquist (1999) sida 202 
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Inför framtiden är det viktigt att det i planeringen är i beaktande vad vårat kulturarv är, samt 
om rekordårens bebyggelse är en del av det. Som det diskuteras i Bengt Johanssons skrift, den 
stora stadsomvandlingen, så är dagens argument mot den antikvariska bevarandesynen på 
bland annat rekordårens bebyggelse otrevligt lika de som fördes under de stora 
citysaneringarna under 1960-talet.6 
 
1.1.2 Kulturarvet och förorten 
 
I Elisabeth Liljas studie av Malmvägen i Sollentuna kommun, vilket är ett samtida område 
som Hagalund med liknade fysisk struktur, diskuteras historien. En av Liljas respondenter 
beskriver hur området förändrades efter att villasamhället som stod på platsen revs och 
ersattes av höghus. Inget av det gamla lämnades kvar.7 Detta tycks vara ett stort problem i 
efterkrigstidens förorter. Historien suddades ut. Arkitekturen tar på ett radikalt sätt avstånd 
från platsens historia. Sålunda blir förorten historielös.8 Samtidigt menar Lilja att idag har så 
många människor levt hela sina liv i efterkrigstidens förorter. Detta innebär att de har 
utvecklats till en hembygd. Sålunda har den fysiska strukturen ändå varit framgångsrik. Den 
suddade dock ut spåren av en historia, men skapade en ny. Arkitekturen har därmed lyckats 
att skapa identitet. Detta menar Lilja beror på möjligheterna till interaktion, vilka är inbyggda 
i miljön. Det är dessa möten som skapar en speciell samhörighetskänsla och identitet. 9 
 
1.2 Syfte 
 
Med Hagalund som exempel är syftet i denna uppsats att med hjälp av en DIVE-analys 

diskutera om rekordårens förorter kan betraktas som kulturarv? 

 

1.3 Metodologi och Teori 

 
Att hitta en metod för att diskutera kulturarv är inte enkelt. Jag har stött och blött mitt 
tillvägagångssätt. Jag har i mångt och mycket utgått ifrån Jonas Grundbergs avhandling i 
arkeologi från 2004, där han menar att kulturarvsforskning är ett problematiskt fält. 
Grundberg beskriver hur han inte har kunnat hittat en lämplig metod utifrån andra teoretiker 
utan försökt skapat en egen. Han har istället utgått och arbetat ifrån sina problemställningar 
och letat vägar genom idéer och funderingar.10 Metodologiskt har jag inspirerats  mycket av 
grundbergs sätt att angripa kulturarvsforskning. 
 
Jag har också inspirerats av Lisbeth Söderqvists studie från 2008, där hon brukar 
disskursanalysen eftersom den ger henne möjligheten att analysera arkitektur, debatt och 
stadsplanering som uttryck för sociala, historiska, kulturella fenomen. Söderqvist menar att 
forskaren på detta sätt antar att det finns regler som styr hur vi uttrycker oss och vad vi 
uttrycker. Sålunda menar hon att texter, planer och uttryck vittnar om diskurserna och vad 
som styr subjekten.11 Detta tar jag fasta på i min analys av debatten kring miljonprogrammet.  
 

                                                 
6 Johansson (1997) sida 114 
7 Lilja (2002) sida 38 
8 Lilja (2002) sida 2-3 
9 Lilja (2002) sida 2-3 
10 Grundberg (2004) sida 1-9 
11 Söderqvist (2008) sida 13 
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I studiens första skede började jag studerat litteratur om kulturarv och förorten. Jag insåg 
snabbt vilken begränsad kunskap jag hade om forskningsfältet. Omedvetet var mina 
föreställningar om förorten koloniala och min definition av kulturarvsbegreppet normativ och 
politisk. Jag ansåg att förorten behövde utvecklas och att kulturarvet (som objekt) skulle 
kunna hjälpa till att gentrifiera miljön. När jag insåg detta avbröt jag litteraturstudierna och 
försökte formulera ett syfte som inte skulle påverkas av min koloniala, normativa och 
politiska förförståelse. Sålunda, jag försökte i mångt och mycket ta avstånd från min 
förförståelse. Jag saknade alltså en djupare förförståelse. Denna avsaknad är i sin tur en 
förutsättning för Grundad teori som metod och teori. Tillvägagångssättet och 
forskningsdesignen i denna uppsats kom därför att ta avstamp utifrån Grundad teori efter som 
min avsaknad av förförståelse gjorde att den lämpade sig väl. En annan bidragande orsak till 
metodval är att kulturarvsforskningen som nämnts ovan är ett litet forskningsfält och det finns 
få teorier genererade. Mitt syfte att undersöka just rekordårens förorter som kulturarv. Detta 
innebär att nyansera kulturarvsteorin och anpassa den till just rekordårens bebyggelse. Detta 
betyder förhoppningsvis inte bara att nyansera den teori som finns utan även bygga på den. 
Därför lämpar sig metoden och teorin, Grundad teori enligt Bengt Gustavsson. Den basala 
filosofin i Grundad teori bygger på att det inte finns några förbestämda ramar att arbeta efter. 
Det är upp till forskaren själv att hitta vägarna till ett resultat.12 Vilket Jonas Grundberg fick 
göra, även om han inte nämner Grundad teori. Som ett metodparaply och teori för min studie 
använder jag Grundad teori. 
 

1.3.1 Grundad teori, som teori och övergripande metod 

 
Eftersom det basala i Grundad teori handlar om en frihet för forskaren att utforma sin 
underökning, finns det inte några konkreta regler eller tillvägagångssätt, men det finns vad 
Gustavsson kallar för huvudtankar som måste kännas till. Som nämnts ovan skall i grundad 
teori det arbetas med en begränsad förförståelse. Självklart är det inte möjligt att sakna all 
förförståelse. Tanken är att forskaren skall vara så opåverkad som möjligt av andras 
uppfattningar och teorier. Det skall konstrueras eller nyanseras teori utifrån verkligheten. 
Gustavsson menar att således blir forskaren inte mentalt underlägsen de stora forskarna.13 Av 
denna anledning kommer det inte i uppsatsens inledande kapitel att presenteras någon djupare 
teoriöversikt. Som nämnt ovan går det dock inte att vara helt opåverkad av det fenomen som 
skall undersökas. Gustavsson menar att om ett fenomen uppmärksammas indikerar det på en 
viss förförståelse. Dessutom som akademiker har forskaren teorier och således förförståelse i 
bagaget från de tidigare studierna. Detta gör att man ändå har en uppfattning om hur 
fenomenet fungerar, ser ut och är uppbyggt. Det är därför en omöjlighet att se forskningen 
helt befriad från förkunskaper. En fråga som då väcks; är det möjligt att genomföra en studie 
utifrån Grundad teori som metod? Ja, Gustavsson menar att bara för att forskaren tagit del av 
en viss förkunskap betyder inte det att man inte kan sträva efter att se empirin med egna ögon. 
Utan att det domineras av andras teorier, synsätt, analyser, logiker eller språk.14 
 
Forskaren är i grundad teori en del av verktyget. Det är i forskarens medvetande som studien 
växer fram. För att Grundad teori skall fungera som metod krävs enligt Gustavsson två 
egenskaper av forskaren. För det första måste forskaren lära sig att kritisera och ändra sin 
uppfattning av verkligheten. Detta handlar också om att inte fastna i en förförståelse. För det 
andra handlar det om den analytiska kunskapen, att kunna generera teori. Denna egenskap 

                                                 
12 Gustavsson (2004) sida 211-215 
13 Gustavsson (2004) sida 215 
14 Gustavsson (2004) sida 215-216 
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lyfta en slutsats ut ur empirin. Forskaren skall ur empiri kunna verbalisera mönster, detta 
kräver lyhördhet och kreativitet. Ytterligare en egenskap hos forskaren är förmågan att kunna 
hantera kaos och motsägelser. Detta är dock inte en egenskap specifikt för metoden grundad 
teori utan gäller för alla forskare som brukar kvalitativa metoder. I kvalitativa studier skall 
inte verkligheten delas in i fack utan istället skall en komplexitet förstås.15 
 

1.3.2 Fallstudie 

 
Fallstudier lämpar sig väl för att förstå komplexa fenomen. Fenomen som inte är så väl 
kartlagda och innehåller en mängd olika variabler. Fallstudier kan användas i en rad olika 
syften.16 I fallet Hagalund ämnar jag använda mig av vad Evert Gummesson kallar underlag 
för forskning eller fallstudiebaserad forskning. Detta betyder att fallstudien ger empiriska data 
vilka analyseras och tolkas. Annars kan fallstudier användas i andra syften, exempelvis för att 
lätta upp läsningen. 
 
Den kritik som brukar framföras vid bruk av fallstudier är att de inte går att generalisera. 
Detta skulle enligt Bent Flyvbjerg vara en missuppfattning. Det är snarare så att fallstudien är 
ett av de bättre angreppssätten för forskning kring sociala fenomen just för att fallstudien 
tillåter många olika variabler.17  
 
Empirin i den fallstudiebaserade forskningen kan vara av olika karaktär. Det är svårt att 
kategorisera den. Själva studien kan vara kvalitativ eller kvantitativ även om Gummesson 
menar att den vanligtvis är kvalitativ. Detta eftersom studieobjekten vanligtvis är så komplexa 
att de inte kan utryckas matematiskt. Men Gummesson menar att kvantitativa inslag kan 
förekomma i kvalitativa undersökningar. Han menar också att fallstudiebaserad forskning 
vanligtvis är utforskande och inte teoritestande. Detta ligger nära termen, den explorativa 
studien. Eftersom fallstudien vanligtvis är utforskande, sålunda undersöker okända eller dåligt 
kartlagda fenomen är det brukligt att kalla den explorativ. Men som sagt, fallstudier kan vara 
både kvalitativa eller kvantitativa, explorativa eller inte explorativa, teoritestande eller 
teoribildande.18 
 
Gummesson presenterar de olika momenten i fallstudiebaserad forskning som: 
1. planering av forskningsprojektet 
2. Insamling av falldata (empiri) 
3. Analys och tolkning, inklusive koppling empiri, teori och slutsatser. 
4. Säkring och bedömning av forskningens kvalitet 
5. kommunicera forskningen.19 
 
Dessa olika steg går att återfinna i DIVE-analysen vilken jag valt att använda för att 
strukturera min studie. Studien är av kvalitativ art, den är dessutom utrönande och sålunda 
explorativ. Kulturarvet och speciellt rekordårens förorter som kulturarv är lite beforskat. 
Vilket förklarar mitt val av metod. Kulturmiljö och kulturarv är oerhört komplext och 
svårförståligt vilket gör fallstudie till en mycket god väg att gå, kanske den enda vägen? 
Fallstudien med DIVE-analysen är min undersökningsmetod. 

                                                 
15 Gustavsson (2004) sida 217-218 
16 Gummesson (2004) sida 115 
17 Flyvbjerg (2006) sida 241 
18 Gummesson (2004) sida 115-118 
19 Gummesson (2004) sida 120 
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1.3.3 Analysverktyget DIVE 

 
I min studie har jag valt att utgå ifrån analysverktyget DIVE. Detta fordrar ett visst synsätt på 
kulturarvet, och kan tyckas vara en teori, om än sparsmakad. Denna teori skulle snarare kunna 
ses som ett synsätt och kommer att presenteras i följade avsnitt. 
 
Att ha ett synsätt som utgångspunkt kan tyckas gå stick i stäv med ovan nämnda Grundad 
teori. DIVE utger sig inte för att vara en traditionell metod utan snarare ett analysverktyg. 
Som nämnt ovan är min huvudsakliga metod fallstudie utifrån Grundad teori, DIVE fungerar 
som en analysmetod och arbetsordning för att strukturera min empiri.20 
 
DIVE är ett verktyg framtaget av de nordiska länderna för att förenkla analys av 
kulturmiljöer. Produkten av analysen är egentligen inte ämnat att användas i akademiska 
sammanhang utan vänder sig snarare till exploatörer och markanvändare. Dock påpekas att 
verktyget är mycket flexibelt och kan anpassas till olika situationer. Användningen av 
verktyget exemplifieras som, att kunna sortera, diskutera och bearbeta information för 
kulturmiljöanalyser.21 Eftersom jag vill utröna om en specifik miljö kan betraktas som 
kulturarv kommer jag att använda mig av DIVE-analysen för att sortera och strukturera upp 
all information som finns om miljön. DIVE ger möjlighet till ifrågasättande, kreativitet och ett 
kritisk förhållningsätt. Genom att verktyget fungerar så öppet kan de diskussioner som förs 
inom ramen för verktyget legitimeras. De bedömningar och värderingar som görs inom ramen 
för verktyget menas vara enkla att kritisera.22  
 
DIVE-analysens teoretiska laddning, eller skall den kanske kallas för värde laddning, bygger 
på att kulturmiljöns värde baseras på dess historiska betydelse. Sålunda är det den historiska 
betydelsen som avgör vad som är ett kulturarv eller inte. I analysen lyfts de karaktärsdrag som 
haft en betydelse för samhället fram. Det finns dock en viss risk för att vissa viktiga 
karaktärsdrag kan vara svåra att identifiera för att de är dolda. Samt att de drag vi kan 
identifiera faktiskt inte haft en betydelse. För att kunna identifiera dragen som haft betydelse 
måste de sättas i ett större samhälleligt och historiskt sammanhang. På så vis kan de 
karaktärsdrag som berättar en betydelsefull historia föras vidare till framtida generationer. 
Men för att allmänheten skall kunna ta till sig kulturarvet är läsbarheten mycket viktig. Med 
detta menas att historien skall kunna förstås utifrån miljön, vilket är ett av huvudmålen med 
DIVE. Autenticitet är också ett centralt begrepp i DIVE-analysen. Autenticitet beskriver kort 
och konsist hur ursprungliga de historiska spåren är. Det vill säga, om de historiska spåren 
idag verkligen talar sanning. Ett annat centralt begrepp är integritet, vilket som i DIVE-
analysen skall förklara hur väl miljöns funktion är intakt och i bruk idag. Autenticiteten, 
integriteten och den historiska läsbarheten beskriver tillsammans hur väl miljön förmedlar 
landskapets historiska karaktär.23 Att bevara dessa kunskapsvärden ger framtida generationer 
möjlighet att förstå historien och göra nya tolkningar. Detta eftersom ju mer som kan utläsas 
ut av landskapet ju mer kan historien förstås.24 

                                                 
20 Riksantikvaren (2009) sida 5 
21 Riksantikvaren (2009) sida 5 
22 Riksantikvaren (2009) sida 13 
23 Riksantikvaren (2009) sida 18-19 
24 Riksantikvaren (2009) sida 20 
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Analysens steg 
För att kunna analysera en kulturmiljö och fånga in alla dess parametrar är DIVE-analysen 
uppdelad i fyra steg, där varje steg innehåller en frågeställning. 
 
Steg ett; Beskriva  
Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung, utveckling och karaktär? 

I analysens första steg skall forskaren dyka ned i miljön. Det är i detta steg kunskapen om 
området byggs upp. Genom detta steg skall områdets karaktär framgå. Detta är analysens 
kunskapsbas. 
 
Steg två; Tolka  
Varför har vissa element och karaktärsdrag i området haft speciell betydelse i samhället? 

I detta steg skall forskaren förstå miljöns och områdets kontext. Att visa på kulturmiljöns 
historiska samhang. Denna information tillsammans med områdets historiska karaktär ligger 
sedan till grund för värderingen av miljön i steg tre. 
 
Steg tre; Värdera  
Vissa element och karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränsen 

för vad de tål? 

I det tredje steget skall kulturarvets värde bedömas. Dessutom skall det identifieras vilken 
resurs kulturarvet skulle kunna vara för utveckling. 
 
Steg fyra; Aktivera  
Hur kan områdets utpekade, historiska kvaliteter och resurser förvaltas och utvecklas? 

I detta steg ämnas att ange vilka möjligheter men också vilka gränser som finns för att 
aktivera och tillsynliggöra de kulturhistoriska resurserna. 
 
 

1.3.4 Teoretisk avslutning 

 
I studiens sista kapitel skall jag med hjälp av ett etnologiskt perspektiv diskutera DIVE-
analysens resultat. Detta betyder enligt Christina Garsten att sätta mitt resultat i ett större 
samhälligt sammanhang.25 
 
Efter att min analys har blivit genomförd och jag dragit slutsatser ämnar jag också titta på 
annan teori som tillkommit av andra undersökningar kring kulturarv och kulturarvsplatser. 
Detta för att söka legitimitet, alternativt andra perspektiv på min egengenererade teori samt ge 
en triangulerande effekt26. Att i det avslutande kapitlet behandla andras teorier är i enlighet 
med metoden Grundad teori. Gustavsson menar att, efter att studien är avslutad skall läsa flera 
andra studier för att jämföra och integrera sitt resultat med andras.27 
 
Sålunda kommer en jämförelse och en integrering att göras med andra forskningsresultat. Jag 
skall göra en sammanställning av begreppsbruket och synen på kulturarvet och kulturmiljön. 
Dessutom diskuteras studiens helhetsresultat utifrån ett etnologiskt perspektiv. 
 

                                                 
25 Garsten (2004) sida 148 
26 Ambert et al. (1995) sida 885 
27 Gustavsson (2004) sida 230 
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1.3.5 Validitet och reliabilitet 

 
Min undersökning är som nämnts av kvalitativ art vilket måste beaktas när validiteten och 
reliabiliteten diskuteras. Det går inte att bruka dessa två begrepp vid kvalitativ forskning på 
samma sätt som vid kvantitativ. Exempelvis är de svårt att prata om att mäta fenomen i en 
kvalitativ studie, det handlar snarare om att utröna eller diskutera. Det är dock minst lika 
viktigt att utröna det som ämnas att utröna samt att resultatet blir tillförlitligt. För att ändå 
skapa tillförlitliga studier kan det vara bra att bruka flera olika metoder. Detta för att bygga 
upp ett resonemang från olika perspektiv. Det främsta verktyget inom kvalitativ forskning är 
forskaren. Sålunda ligger ansvaret hos forskaren att bygga upp resonemang och analyser som 
motiverar studiens validitet och reliabilitet. Forskningen behöver exempelvis inte vara lastad 
med referenser och teorier för att vara korrekt och tillförlitlig.28 
 

1.3.6 Material och källkritik 

 
Angående de källor som brukats i undersökningen finns aspekter att diskutera. Min empiri 
baseras dels på observationer av den fysiska miljön gjorda utifrån ett konstvetenskapligt 
perspektiv. Dessa ligger i mina ögon och är sålunda självklart mina intryck av miljön. Dock är 
observation nödvändig i förhållande till mitt syfte och metodval. För att förstå Hagalunds 
historia har jag sökt material om det tidiga Hagalund. Den primära källan är i detta fall en 
minnesskrift utgiven av Hagalunds municipalsamhälle. Bilden av Hagalund framstår i den 
som ensidigt positiv. Således har jag läst skriften kritiskt och även sökt andra perspektiv och 
utsagor om det gamla Hagalund. Detta har bland annat gjorts genom Björn Breitholtzs 
fotosamling och de sparsmakat återgivna intervjuerna med nya och gamla Hagalundsbor. 
Eftersom denna inte är akademiskt material måste jag sålunda förhålla mig kritiskt till dess 
utsagor. För att förstå omvandlingen har Peter Möllers C-uppsats i samhällsplanering från 
Stockholms universitet används. Detta för att arbetet att söka information ur arkiv skulle bli så 
betungande och ta fokus från det egentliga syftet. Visst finns det en risk att validiteten av min 
uppsats skulle kunna undergrävas av en låg validitet i Möllers uppsats. Flera publikationer 
och avhandlingar har även brukats vilka jag har ett högt förtroende för. Detta beror på att alla 
källor är i harmoni med varandra och att deras olika utsagor stämmer överens med varandra. 
Detta gäller även de teorier som presenteras i det avslutande kapitlet. 
 

                                                 
28 Ambert et al. (1995) sida 885 
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1.4 Avgränsningar 

 
Det finns mängder av olika sätt att se och diskutera kulturarvet på. I enlighet med mitt syfte 
kommer denna uppsats att undersöka rekordårens förorter som kulturarv. Eftersom studien 
utgår från DIVE-analysen kommer den inte att behandla intervjuer eller dokument som inte 
beskriver platsens historia eller samhällskontexten. I de enstaka fall de brukats är det enbart 
för att ge en fyllighet åt uppsatsen där litteraturen inte gav en tillräkligt djup bild av 
verkligheten.  
 
I syftet avgränsas empirin geografisk till Hagalund i Solna stad, Stockholms län. Dessutom 
avgränsas syftet även tidsligt eftersom jag ämnar undersöka rekordårens bebyggelse, vilken i 
Hagalund är uppförd mellan 1969-1973. Dock kommer jag i min analys att sträcka mig längre 
bak i historien eftersom DIVE-analysen strävar efter att belysa samhällskontexten. Jag har på 
grund av tidsbrist valt att inte undersöka fler områden utan att enbart undersöka en miljö. 
Orsaken till att jag valt att undersöka just Hagalund beror på att jag själv har förundrats över 
miljön och ville veta mer om den. Dessutom föreställde jag mig att Hagalund skulle ha hög 
autenticitet eftersom området inte ser ut att ha förändrats sedan det tidiga 1970-talet.  
 
I den teoretiska avslutningen har jag valt att avgränsa mig till framförallt, Jonas Grundbergs 
avhandling från 2004 men även till hans publikation från 2000, samt till Joakim Anderssons 
avhandling från 2008. Dessa två forskare är skolade inom arkeologi men brukar ändå olika 
perspektiv på kulturarvet. Men jag har även brukat flera andra forskares teorier och slutsatser i 
det avslutade kapitlet.  

 

1.5 Disposition 

 
Uppsatsen första kapitel tillika inledning presenterar bakgrund, syfte och metod. I det andra 
kapitlet presenteras DIVE-analysens två första steg, här beskrivs miljön och sätts i kontext. I 
det tredje kapitlet presenteras de två resterande stegen. Fokus i dessa stegen bygger på 
värderingen och hur miljön värderas. I det fjärde kapitlet sammanfattas den nya grundade 
teorin och diskuteras i förhållande till andra kulturarvsteorier. Detta kapitel avslutas med en 
kort sammanfattande diskussion. 
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2. Hagalund, karaktär och kontext 
DIVE-analysens två första steg 

 

2.1 Beskriva 

Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung, utveckling och karaktär? 

I detta avsnitts ska Hagalunds miljö beskrivas, de olika årsringarna. Fenomen som är 
speciella; unika eller typiska. Fokus kommer att ligga på landskapet och miljön som helhet, 
men nedslag i enskilda fastigheter kommer också att göras. 
 
Arbetet i detta, DIVE-analysens första steg är: 
Information om områdets olika tidsepoker samlas in. Detta skall bli en kunskapsbank som 
senare skall användas i hela analysen. Informationen kan hämtas från observationer, 
inventeringar, kartor, ritningar etcetera. Sedan skall informationen göras överblickbar. I 
systematiseringen av det insamlande materialet skall kunskapsluckor kring områdets 
historiska karaktär och eventuellt behov av fördjupade undersökningar identifieras. Slutligen 
skall forskaren i steg ett diskutera och beskriva områdets historiska karaktär och förmedla det 
insamlade materialet. 
 

2.1.1 Hagalund idag, landskapets karaktär 

 

 
Figur I : Flygfoto över Hagalund med skola och Hagalunds torg markerade. 
Källa: författaren och Lantmäterier (2010). 
 
 

Som besökare i Hagalund slås jag först av storskaligheten i bebyggelsen. Huvudgatan, 
Hagalundsgatan kantas av åtta mycket stora blå höghus. Gång- och cykelbroar går över 
bilvägen och bildar en nivå för motorfordon och en för cyklister och gångare. Således är 
området tydlig trafikseparerat. Markplan är i två nivåer, detta eftersom gårdarna mellan husen 
är terrasser ovanpå de garage som finns i bottenplan mellan husen. Terrasserna upplevs som 
markplan då husen står i terräng. Trafiknivå med huvudgatan utgör en dal mellan husen, detta 
då terrassplan övergår i naturlig terräng i områdets utkant. I terrassplan finns även Hagalunds 
torg vilket är en centrumanläggning med kommersiell service som matbutik, mindre butiker 
och restauranger. I området finns det även vårdcentral och skola, allt i terrassplan. Sålunda 
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ligger staden på andra våningen och stadslivet utspelar sig där. Bilden ovan visar på områdets 
struktur. Områdets samlade karaktär skiljer sig stort från den omgivande bebyggelsen, dels 
genom dess kraftiga färgsättning och radikala formspråk, dels genom skalan och 
trafiksepareringens två nivåer. Den omgivande bebyggelsen är låg och småskalig. I västlig 
riktning återfinns en kyrka, i ostlig riktning återfinns ett kvarter med villabebyggelse.  
 

 
 

2.1.2 Byggnadernas karaktär 
 

 
Figur II : Hagalunds bebyggelse sett från terrassplan och ostlig riktning 
Källa: författaren 

 
Husen är såkallade skivhus, klädda med plattor i plåt som är lackerade i ljusblå kulör. 
Fönsterkarmarna är målade i en liknande blå kulör. Husen och fönsterkarmarna skiftar nyans 
efter ljus och väderförhållanden. Fönstersättningen är symmetrisk och balkongerna är helt 
indragna i fasaden med balkongfronter som inte skiljer sig från fasaden i övrigt. Detta 
illustreras i bilden ovan. De två understa våningarna, som är i souterrain, är markerade i 
sandfärg vilket för tankarna till en sockel. Detta gör att husen uppfattas börja ovan 
sandfärgen. Husen uppfattas som lätta och mindre bastanta. Annars är byggnaderna helt 
formade som rätblock och förhåller sig lika till varandra och den mellanliggande huvudgatan.  
Den naturliga terrängen har inte fått något markant utrymme i utlokaliseringen av 
bebyggelsen och kan således inte förstås utifrån husens placering.  I skivhusen finns begränsat 
med verksamhetslokaler. Servicen är helt lokaliserad till Hagalunds centrum, vilket är torget 
som ligger mellan två av skivhusen i områdets mitt. Centrum är i två våningar och således en 
låg bebyggelse i förhållande till de högresta skivhusen. På andra sidan Hagalundsgatan från 
torget finns en skola i två våningar. Både skola och centrumanläggningen är i den sandfärgade 
nyansen. Där med är bebyggelsens färgsättning väldigt enhetlig och består egentligen enbart 
av den ljusblå fasadfärgen på skivhusen och sandfärgen på skivhusens understa våningar och 
den låga bebyggelsen.  

 



 14 

Den småskaliga villabebyggelsen i områdets ostliga utkant är mestadels i trä och har ett 
formspråk och färgsättning som helt skiljer sig från övriga Hagalundsbebyggelsen. Villorna är 
i starka färger som turkos och rött och de skiljer sig även mycket från varandra. Villornas 
placering tar hänsyn till terrängen och ger ett intryck av kaos i förhållande till den övriga 
bebyggelsens stramhet. Villorna är dekorerade med stilsnickerier som saknar praktisk funkton 
(vilket ligger i begreppets natur). Ornamentiken varierar också mellan de olika villorna. 
Kyrkan som återfinns i den västra änden av Hagalund är låg och satt, fasaden är av vit puts, 
naturfärgad slagen sten och kopparplåt ovan fönstren innan det svarta plåttaket tar vid.  
 

2.1.3 Hagalunds olika tidsskikt och epoker, samt dessas tillkomst 

 
 

 
Figur III : Flygfoto över Hagalund med Hagalundskyrka markerat med 1906 och kvarteret Odin 
markerat med 1890-1910 tal. Källa: författaren och Lantmäterier (2010). 

 

 

Idag kan bara ett fåtal objekt identifieras från tiden innan 1960-talet. Dessa är; kvarteret Odin 
med ett fåtal sparade villor samt kyrka och vattentorn. Resterande miljö är uppförd under det 
sena 1960-talet. De olika tidskikten är illustrerade i figuren ovan. 
 
För att få en helhetsbild av områdets historia skall enligt DIVE-analysen information samlas 
in om de olika tidsskikten. I detta underkapitel samlas och redovisas information in om de 
olika tidselementen som går att urskilja i miljön, alltså Kvarteret Odin och 
municipalsamhället, Hagalunds kyrka, och slutligen saneringen som resulterade i det nya 
Hagalund. I detta fösta steg kommer historiska fokuset framförallt ligga på en lokalnivå och i 
nästkommande kapitel kommer den lokala historien sättas i kontext till de större 
samhällsförändringarna, filosofierna och paradigmen.  
 
Municipalsamhället 
Kapten Amundson ägare av stora frösunda började 1890 stycka av och sälja tomter på platsen 
som nu är Hagalund. Innan dess fanns ingen direkt bebyggelse vid platsen utan det som 
senare bebyggdes var i slutet av 1800-talet bara skogsdungar och ängsmarker. Under denna 
tid fanns det ont om bostäder. Detta resulterade i att arbetarbefolkningen sökte sig ut från 
städerna för att bygga nytt. Tomterna var enligt minnesskriften från Hagalunds 
municipalsamhälle billiga och byggnadsbestämmelserna var få. Detta lockade till sig arbetare, 
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affärsmän och hantverkare som haft möjlighet att spara ihop ett litet kapital för tomt och 
byggnad. Dessutom erbjöd markägaren Amundson avbetalning under några år mot en mycket 
förmånlig ränta. Nybyggarna hade ofta bakgrund inom byggnadsbranschen. De byggde på 
sina egna hus tidigt på morgonen innan de gick till arbetet och sent på kvällen när de kommit 
tillbaka. I minnesskriften beskrivs ”Men arbetsglädjen var stor och målet var eftersträvansvärt 
varför byggnadsstommarna växte med förvånansvärd fart.”29. De boende i det nya Hagalund 
levde ett nybyggarliv och skriften i sig beskriver detta med en entusiasm och glädje. Snart 
visade det sig att nybyggarna dessutom var tvungna att sammansluta sig för att ta hand om 
samhällets gemensamma behov, som exempelvis renhållning och vägar. Sakta men säkert 
organiserade sig de boende i Hagalund för att lösa gemensamma problem. Ett exempel var att 
de lyckades inrätta en järnvägsstation på den relativt nya norra stambanan som passerade intill 
Hagalund. Detta är vad som idag är Solna station.  Trots engagemanget från de boende var 
ändå Hagalund byggt helt oplanlagt. Detta medförde att det tog lång tid innan vatten och 
avlopp installerades. Dessutom dröjde det innan elektricitet drogs till samhället. Det saknades 
fortfarande skola år 1924 när skriften är publierad, trots de 801 skolpliktiga barnen. Det fanns 
i mitten av 1920-talet 219 bebyggda tomter i Hagalund.30  
 

Hagalunds kyrka 
Hagalunds kyrka är en jugentkyrka från 1906. Den är ritad av arkitekten Sigge Cronstedt.31 
Arkitekten utförde uppdraget helt gratis. Möjligheten att bygga kyrkan kom till då sten hade 
blivit över från riksdagshusbygget. De boende i byggde arbetade med god lust och kyrkan 
färdigställdes till mycket låga kostnader just för materialet till stor del var gratis och de 
boende arbetade gratis. Sålunda betalades inga stadsbidrag eller medel från församlingen ut.32 
 
Kyrkan renoverades två gånger, åren 1937 och 1965. Båda renoveringarna var omfattande och 
förändrade kyrkans interiörs radikalt.33 Den sita renoveringen skedde i samband med 
saneringen av samhället. Renoveringen genomsyrades av samma filosofi som saneringen och 
kyrkans interiör gjordes ljus och modern.34 
 

Sanering 
I minnesskriften beskrivs Hagalund som ett blomstrande samhälle i mitten av 1920-talet. 
Hagalundarna var kreativa och byggde sitt samhälle med mycket små medel, men med 
mycket handkraft. Det var kanske därför som de höll av sin miljö så och det uttrycks i 
minnesskriften att ”Hagalundsborna äro i de flesta fall goda lokalpatrioter och älskar sitt 
samhälle.”.35 Samhället beskrivs ha de bästa framtidsutsikter.36 Men även i skriften som ger 
en så positiv bild av Hagalund och dess boende smyger en annan bild fram genom ett citat. I 
boken är Kanslirådet G. H Von Koch citerad, och han menar att det måste bli ett slut på 
smutskastningen av området.37 Detta visar på att bilden som boken ger av samhället kanske 
inte är så objektiv utan att det säkerligen förekom problem i området. Peter Möller beskriver 
detta i sin uppsats, när modernismen kom till byn. Möller menar att beskrivningarna av 
Hagalund var romantiserande och att avsaknaden av samfälligheter som vägar, vatten och 
avlopp gjorde livet mindre angenämt. Även om området hade många vackra villor vilka hade 

                                                 
29 Lindström (1924) sida 34 
30 Lindström (1924) sida 11-34 
31 Lilja (2005) 
32 Helenius (2010) 
33 Lilja (2005) 
34 Helenius (2010) 
35 Lindström (1924) sida 52 
36 Lindström (1924) sida 50-53 
37 Lindström (1924) sida 53 
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uppförts hantverksmässigt fanns här också ruckel och kåkar. Orsaken till variationen i 
kvaliteten på bebyggelsen var avsaknaden av styrning. Möller ger också en helt annan bild av 
dåtidens syn på Hagalund. Han menar att Hagalund sågs som kriminellt, och det var vanligt 
att Hagalundsbor pekades ut när något brott begåtts i förortens närhet.38 Det faller sig inte så 
främmande att sanera området utifrån detta perspektivet. Vid sammanslagningen av 
municipalsamhällena i Solna och bildandet av Solna stad 1943 var Hagalund i behov av 
upprustning eller sanering. Under det sena 1940-talet och det tidiga 1950-talet görs försök till 
att ta fram flera planer för punktsaneringar. Att de valde att just arbeta med punktsaneringar 
och inte en totalsanering berodde delvis på att det fanns bebyggelse i Hagalund som var 
välbyggd samt att det saknades juridiska möjligheter att tvångsinköpa tomter och fastigheter. 
Försöken till punktsaneringar misslyckades och under mitten av 1950-talet väcktes en 
diskussion om en områdessanering istället för enstaka punktsaneringar. Solna stad kontaktade 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) och bad dem utreda frågan. Detta gjordes i största hemlighet 
eftersom det misstänktes att diskussonen skulle väcka debatt. Redan i slutet av 1950-talet 
återfinns den första planen med storskaliga skivhus liggandes vinkelrätt mot en matargata.39 
1961 görs en saneringsutredning som fastställer att det inte finns någon bebyggelse av värde 
att spara i Hagalund förutom eventuellt kyrkan.40 
 
Blåkulla växer fram 
Den första planen för det nya Hagalund kom som sagt i slutet av 1950-talet. VBBs plan från 
1957 menade att husen skulle vara 20 våningar höga och 100 meter långa. I den första planen 
kan sålunda flera inslag som kom till skott identifieras. Skivhusen, matargatan och garagen 
gör att det syns att det nya Hagalund är sprunget ur denna plan. Parallellt med planen 1957 
utvecklades två alternativförslag, dessa hade en betydligt mindre skala med 12 respektive 14-
våningshus istället för 20-våningshusen. Orsaken till att skalan minskade var att stadsbilden 
skulle bli mer estetiskt tilltalande med de mindre husen. Staden tog hänsyn till detta och 
beslutade att arbeta vidare med 12-våningshusen trots att det storskaliga förslaget var mer 
kostnadseffektivt.41 Det var först detta alternativförslag i mindre skala som offentliggjordes.42 
Det här förfaringssättet skulle kunna representera dåtidens planeringssyns top-down 
perspektiv, där dialogen med invånarna var mycket bristfällig. Top-down perspektivet inom 
planering handlar enligt Jan Nyström om en teori där människan är en rationell varelse och 
väljer sin bostad efter rationella överväganden. Denna planeringsmodell bygger på att det 
följs en tydlig och förbestämd plan skapad av beslutsfattare.43 
 
Saneringen av Hagalund inleddes efter att beslutet fattats 1961 om förslaget till nya Hagalund. 
Staden hade möjlighet att nu inbringa de 46 tomter i Hagalund som fortfarande var privatägda 
via ett expropriationstillstånd, sålunda att tvinga till sig tomterna. I saneringsutredningen från 
samma år beräknades Hagalunds sanering ta cirka 10 år och skulle därför vara färdigställd 
cirka 1970. Planförslaget innefattade 12-våningshusen, matargatan som en axel genom 
området, ett butiksstråk en nivå högre än matargatan. Trafikseparering, med planskilda 
korsningar där cyklister och gångare var planerade att röra sig i den högre nivån. Vilket var 
samma nivå som butiksstråket. För att möjliggöra detta och för framkomligheten i området, 
planerades tre gångbroar över matargatan.44 I detta förslag skulle viss bebyggelse lämnas från 
det gamla Hagalund. Detta var förutom vattentornet och kyrkan även några flerfamiljshus i tre 

                                                 
38 Möller (2004) sida 20-24 
39 Möller (2004) sida 21-31 
40 Möller (2004) sida 34 
41 Möller (2004) sida 29-34 
42 Möller (2004) sida 32 
43 Nyström (2003) sida 80 
44 Möller (2004) sida 37 
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våningar. 1962 gick förslaget på remiss. Vilket var starten på en tungrodd process. Efter 
många om och men, nya planer och remisser kunde slutligen det första spadtaget tas 1969. Då 
hade planerna modifierats igen. Garagefrågan, daghemsfrågan, brandfrågan etcetera hade 
stötts och blötts och det hade uppstått flera konflikter mellan olika förvaltningar i staden. 45 
Möller menar att Solna stad manifesterade genom att starta exploateringen av Hagalund innan 
planen var fastställd och godkänd av länsstyrelsen. Efter detta kom planen bara att förändras i 
detaljfrågor.46 
 

2.1.4 Kritiken och det nybyggda Hagalund 

 
1958 släpps de långtgående planerna för Hagalund till allmänheten. Dessa hade tidigare inte 
varit till allmänhetens förfogande och vid ett möte angående saneringen i Hagalund med 
fastighetsägarna blev reaktionerna starka mot hemlighetsmakeriet. Dessutom visade 
fastighetsägarna ingen förståelse för behovet av sanering. Det hela slutade med en uppmaning 
fastighetsägarna emellan att inte frivilligt sälja sina tomter till staden.47 Möller beskriver hur 
en direktör som var engagerad i den nystartade intresseföreningen för gamla Hagalund 
menade att Solna stad hade misskött Hagalund med mening allt efter det införlivades till 
staden. Debatten drevs vidare under hela planprocessen. I debattartiklar kritiserade stadens 
agerade. Bland annat beskylldes staden för förslummandet av Hagalund eftersom de misskött 
underhållet av de stadsägda fastigheterna samt att byggnadsstoppet ledde till eftersatt 
underhåll. Dessutom väcktes även debatt om utformningen av det nya Hagalund. Bland annat 
kritiserades den kraftiga befolkningsökningen, då Hagalund skulle öka från 1500 till 6000 
personer. Och detta skulle ske i väldiga hus, med rationalitet som ledord. Kritiken var så hård 
och det menades att det var lätt att förstå att det var Vattenbyggnadsbyrån som konstruerat det 
hela eftersom planeringssynen var den samma som när de konstruerade kraftverk i den 
norrländska ödemarken.48 
 
Fortfarande efter byggstart av det nya Hagalund hade inte beslut tagits om kvarteret Odin 
vilket var några sparade villor, däribland målaren Olle Olssons villa. Det fanns ett förslag att 
lämna kvarteret som ett kulturreservat. Till detta förslaget kom invändningar efter att 
kostnaderna för underhåll och restaurering utretts bli mycket höga. Den annars så 
konservativa intresseföreningen med tomtägare från gamla Hagalund tyckte att 
kulturreservatet bara skulle kosta skattebetalarna pengar. Bland annat fördes diskussioner om 
att flytta Olle Olsson huset till skansen. Efter årslånga debatter beslutades i mitten av 1970-
talet att bevara kvarteret Odin som ett kulturreservat.49 
 
För att ge en mer nyanserad bild och mer djup åt synen på saneringen och det nya Hagalund 
har jag valt att titta på kulturpersonligeter som målaren Olle Olssons och textskrivaren Britt 
Lindeborgs relation till Hagalund och rivnigarna. Jag ska även titta på några av de, under 
1970-talet, boendes relation till och åsikter om miljön genom  fotografen Björn Breitholtz 
fotosamling med bilder och intervjuer från Hagalund. I enlighet med DIVE vill jag föra en så 
bred diskussion som möjligt. 
 
 

                                                 
45 Möller (2004) sida 54-70 
46 Möller (2004) sida 71 
47 Möller (2004) sida 32-33 
48 Möller (2004) sida 43 
49 Möller (2004) sida 71-72 
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Olle Olsson Hagalund, målare 
Olle Olsson älskade sitt gamla Hagalund, vilket också avspeglar sig i hans målningar från 
samhället. Motivet är oftast villor i alla dess färger. Han kallar sig själv i en tv-intervju från 
det sena 1950-talet som en förälskad herre som gärna vandrar runt i det förflutna. Han tycker 
om att pyssla och smycka, och det är inte helt främmande för honom att modifiera och 
försköna verkligheten i sina målningar.50 Olle Olssons måleri kan beskrivas som naivt.51 Detta 
kan beskådas i figuren under som återger en av Olle Olssons målningar. Själv beskriver han 
det som att han målar med hjärtat, även om det under mitten av förra seklet som präglades av 
rationalitet var mycket omodernt. Han beskriver även sina ideal om staden som omoderna. 
Men han menar att framtiden får utvisa vad som kommer att vara modernt.52  
 
Olle Olsson förde en kamp mot rivningarna och saneringen av det gamla Hagalund. Hans 
argument var att den nya miljön inte var mänsklig. I det gamla Hagalund fanns ett folkliv, den 
nya miljön tillåter inte det. Olsson beskriver hur de höga husens monotoni i färg gör att allt 
dör. Dessutom frågar han sig vad det blir av den lilla människan bland allt detta glas och 
betong. För att sammanfatta Olsson använder jag mig av ett citat från intervjun; 
”samhällsplanerarna, det är hårda herrar. De står beredda med grävskoporna och ska rasera 
alltihop. Det är som en slags sadism alltså”.53 
 
 

 
Figur IV : Naivistisk målning från Hagalund av Olle Olsson 
Källa: Nationalencyklopedin 

 

 

                                                 
50 Hagalund 1973 
51 Olle Olsson Hagalund i  Nationalencyklopedin 
52 Hagalund 1973 
53 Hagalund 1973 
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Lyckliga gatan du finns inte mer 
För att få en annan inblick i debatten har jag tittat nämnare på Anna-Lena Löfgrens schlager 
Lyckliga gatan vilken är skriven av Britt Lindeborg. 
 
Texten tar avstamp från Britt Lindeborgs barndom i Hagalund på 1930-talet. När texten 
skrevs var rivningarna i Hagalund i gång och Britt Lindeborg beskriver i en intervju från 1998 
att grävskoporna drog fram. När melodin sålde guld delades guldskivan ut av Expressen på 
rivningstomten på Södra Långgatan 17 där Lindeborgs farföräldrars hus tidigare hade stått. 
Tomten skulle förvandlas till en parkeringsplats. Vid intervjutillfället uttryckte Britt 
Lindeborg att det är sorgligt att alla har glömt textens sammanhang. Det är inte längre någon 
som frågar om det gamla Hagalund.54 
 
Refrängen till melodin lyder: 

 
ref# 

Lyckliga gatan du finns inte mer, 
du har försvunnit med hela kvarter. 

Tystnat har leken, tystnat har sången. 
Högt över marken svävar betongen, 

när jag kom åter var allt så förändrat, 
trampat och skövlat, fördärvat och skändat. 

Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång? 
Lika förunderlig och skön som den, vi hört en gång.55 

 
Jag ser texten som en illustration på den allmänna synen på den stora förändringen som 
skedde inte bara i Hagalund utan runt om i Sverige i samband med de stora saneringarna. 
Texten illustrerar att folklivets Hagalund utplånades och ersattes av höga betongbyggnader. 
Allt var skövlat, fördärvat och skändat visar på bristande respekt för miljön och de boende. 
Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång? frågar hon sig, jag tolkar frågan som; 
kommer det nya Hagalund att fungera lika dynamiskt som det gamla. 
 
Björn Breitholtz foton och intervjuer56 
 
Björn Breitholtz foton sammanställdes i slutet av 1970-talet till en bok med bilder tagna från 
Hagalund innan och under rivningarna. Samt några vid bokens publicerande (1978) nytagna 
fotografier och intervjuer med boende i det nya Hagalund. 
 
De tre första intervjuerna är gjorda med personer i pensionsåldern som bott en längre tid i det 
gammal Hagalund. De två sista är gjorda med barnfamiljer. 
 
Kalle och Vivian Johansson valde att lämna Hagalund. Tidigare drev de en butik vilken revs. 
De båda arbetade i butiken och hade bott i Hagalund i mer än 30 år. De tyckte området 
förändrades till det sämre och orkar inte se de nya husen. I boken är de båda porträtterade på 
den plats där butiken legat, idag en parkeringsplats med ett av de blåa husen som fond.  
 
Tyra och Hjälmar Sjöö bodde högt upp i ett av de nya husen. Det hade de vid intervjun gjort i 
sju år. De båda trivdes jättebra inne i sin lägenhet men på utemiljön och planeringen hade de 
synpunkter. De tyckte att husen var lite väl stora och att det fanns lite för lite grönytor och att 
det var för mycket folk på för liten yta. De uttrycker att kommunservice är bra. Det fanns 

                                                 
54 Lindeborg (1998) 
55 Lindeborg (1968/1999) 
56 Breitholtz (1978) 
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möjligheter som pensionär att aktivera sig. De båda porträtteras i boken vid köksbordet i sitt 
kök på Hagalundsgatan 17. 
 
Linnea och Ruben Westerblad hade båda två levt i Hagalund i över ett halvt sekel. De båda 
trivdes jättebra i sin nya lägenhet. De tyckte att standarden var hög och lägenheten var varm 
och bekväm. En av de bästa kvalitéerna med den nya lägenheten var utsikten som bara den 
var värd hyran. Det gamla Hagalund hade de fått nog av. Bilden av de båda är tagen på parets 
balkong. De håller om varandra och i fonden kan Hagalunds spårområde ses.  
 
Britt och Tomas Lindgren med barnen Per och Anna flyttade in i Hagalund precis när de nya 
höghusen var färdigställda. Detta eftersom det var enkelt att få bostad i Hagalund. Som 
barnfamilj beskriv de för och nackdelar med att bo i det nya Hagalund. Det positiva var läget, 
att de kan cykla till sina jobb och att servicen fungerade bra. Dessutom är lägenheten lättskött 
och hade hög standard. Men det nya området hade sina baksidor. Storskaligheten gjorde att de 
inte fick kontakt och därmed gemenskap med sina grannar. Dessutom var utemiljön inte så 
bra. Det var svårt att släppa ut barnen ensamma att leka eftersom det var svårt att ha uppsyn. 
Familjen är porträtterad vid bordet hemma och lilla Anna som ser ut att nyligen lärt sig gå är 
porträtterad när hon går på en av gångbroarna över matargatan. 
 
Mona och Christer Jönsson med dottern Linda flyttade till Hagalund 1971 och trivdes jättebra. 
Orsaken till att de trivdes så bra var den korta resvägen in till Stockholm och all service som 
fanns i närheten, detta tillsammans med den höga standarden. De menade att, trots att 
bostäderna var projekterade på 1960-talet trivs de mycket bra även om det är omodernt. 
Problemet de såg med området var att det är för lite gemensamhets och verksamhetslokaler. 
De menade att lösningen på det skulle kunnat vara att ordna sådana i kvarteret Odin där Olle 
Olsson villan står. 
 
Med denna diskusson vill jag visa på den tvetydiga synen på både nya och gamla Hagalund. 
Detta eftersom DIVE-analysen manar till att ge en så mångfacetterad bild som möjligt. 
 

2.2 Tolka 

 
Varför har vissa karaktärsdrag i området haft speciell betydelse? 

I detta avsnitt ska jag tydliggöra varför Hagalund ser ut som det gör och hur samhället och 
samhällsförändringarna kan läsas utifrån landskapet. 
 
Arbetet i detta, DIVE-analysens andra steg är: 
Kunskapen från steg ett diskuteras. Detta för att få en förståelse för vilka karaktärsdrag som 
haft en speciell betydelse för människorna och samhället. Det uttrycks i guiden för DIVE att 
”Diskussionerna bör föras både i ett historiskt och i ett nutidsperspektiv, men också med sikte 
på framtiden”57. Således gäller det att tolka miljön och dess uppkomst, hur den brukas idag 
och dess framtidsutsikter. Dessutom skall i detta steg det undersökas hur läsbart området är, 
hur väl samhällets historia kan förstås utifrån områdets miljö. Arbetet sammanfattas i en 
diskussion om områdets historiska läsbarhet, då både utifrån helhet men också utifrån vissa 
karaktäristiska spår. Underlaget från föregående steg är här mycket centralt. 
 
 

                                                 
57 Riksantikvaren (2009) sida 9 
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Under första hälften av förra seklet skedde en rad förändringar, samhället förändrades. Vi gick 
från ett feodalt samhälle till ett industrialiserat58 och detta påverkades av och innebar en rad 
olika samhälliga, politiska, filosofiska och estetiska förändringar. Om politiken var en produkt 
av samhällsförändringen, eller om den estetiskfilosofiska utvecklingen möjliggjorde den nya 
politiken är inte det som skall analyseras här, snarare handlar det om en dialektik mellan en 
rad olika fenomen och faktorer.  
 

2.2.1 Samhällsförändringen 

 
Allt börjar i folkhemmet. I efterkrigstidens Sverige gick produktionen på högvarv. Exporten 
var god och industrierna saknade arbetskraft, detta fick människor att söka sig till städerna. 
Från att 32procent av befolkningen bodde i städerna 1930 så bodde 47procent av 
befolkningen i städerna 1950. Således var överbefolkningen i våra städer och bostadsbristen 
enorm. Det var inte bara urbaniseringen som ökade inflyttningarna till stan utan även den 
kraftigt ökande arbetskraftsinvandringen. Dessutom förvärrade krigsårens låga 
bostadsproduktion bostadsbristen ytterligare Under 1960-talet var det enligt Claes Caldenby 
tid att skörda folkhemmets frukt. Välfärden stod på topp, 50 procent av den svenska 
bruttonationalprodukten bestod av den offentliga sektorn och moderniseringen av landet hade 
gått mycket fort, men fortfarande var bostadsfrågan nålen i ögat. Trots arbetet med frågan 
under 1950-talet låg Sverige fortfarande i botten när det gällde bostadsstandard i Europa. 
Under 1960-talet fortsatte industrin att växa och arbetskraftbristen var fortsatt hög. Detta kom 
att trigga urbaniseringen och arbetskraftsinvandringen även under detta decennium.59 

 

2.2.2 Politiken 

 
Som nämnts ovan börjar allt i folkhemmet. Per Albin Hansson skulle bygga välfärdsstaten  
tillsammans med Gunnar och Alva Myrdals nya ideologier för framtiden. De arbetade med, 
vad Eva Rudberg kallar ”kollektiva lösningar på enskilda problem”60, vilket kooperationen 
kan vara ett gott exempel på.61 Ideologin baserades på full sysselsättning, rättvis fördelning, 
höjd levnadsstandard och ett mer demokratiskt samhälle, menar Rudberg. Makten 
decentraliserades från Stockholm ut till kommunerna, vilka också växte efter 
sammanslagningar, för att kunna hantera de nya uppgifterna. Detta var grunden till den 
svenska modellen. För att lösa den eskalerande bostadsbristen tillsattes utredningar som 
resulterade i bostadspolitiska program. En vision om den goda bostaden grundad i Myrdals 
filosofi togs fram; befolkningen skulle ha tillgång till goda och hygieniska bostäder till 
rimliga hyror. Svenskarna skulle få tillgång till en hög och jämn bostadsstandard utan att det 
skulle kosta mer än 20procent av en industriarbetarlön. Politiskt togs även avstånd från social 

housing vilket tidigare hade förekommit i Sverige som exempelvis barnrikehus innan 1950-
talet. Socialdemokratin menade att detta skapade ökade klyftor och segregation i samhället. 
För att styra byggandet instiftades statliga lånegarantier. Dessa skulle även garantera att de 
bostäder som byggdes följde de normer som staten instiftat för den nya goda bostaden.62 
Under 1960-talet gick moderniseringen av Sverige mycket fort och detta sågs som ett bevis 

                                                 
58 Caldenby (1998b) 
59 Caldenby (1998a) sida 143 
60 Rudberg (1998a) sida 111 
61 Rudberg (1998a) sida 111 
62 Rudberg (1998a) sida 111 
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för socialdemokratins rationalitetslinje och politikens förträfflighet. Politiken hade förändrats 
radikalt och från att Sverige hade varit ett land med en traditionellt stark stat med mycket 
makt blev vi nu ett land med ett starkt välfärdssamhälle. Bostadspolitiken fortsatte i samma 
anda som tidigare och forskning kring rationalitet i bostaden premierades. Sålunda var 
byggkvantiteten mycket hög och byggprocessen rationaliserad.63 
 
År 1959 konstaterades i den svenska bostadsutredningen att 1 500 000 bostäder skulle behöva 
byggas för att täcka behovet för de kommande 15 åren. Samtidigt spred sig åsikten att 
välfärdsstaten inte lyckats skapa ”jämlikhet och välstånd för alla”64. Detta var upphovet till 
miljonprogrammet.65 Regeringens agerande beskylldes för de otillräckliga 
bostadsförhållandena efter andra världskriget. Miljonprogrammet (1965-1974) var såldes en 
politisk åtgärd som talade om för folket att bostadsfrågan skulle lösas snarare än starten på en 
ny byggnadsera. Lisbeth Söderqvist hävdar detta och menar på samma sätt som Caldenby att 
de rationella och storskaliga bostäder vi förknippar med miljonprogrammen började byggas 
redan efter andra världskrigets slut.66  
 
I städerna var fortfarande bebyggelsen 1965 dominerad av omoderna bostäder. Detta menar 
Henrik Andersson i SOU 1981:100. Dessa omoderna bostäder ”behövde avvecklas eller 
förnyas” för att passa in i  det nya Sverige.67 Sverige var mitt i ett skifte där det gamla 
samhället skulle tvättas och produceras bort.68 Under 1950-talet växte sålunda 
saneringsfrågan och 1950 års saneringsutredning menade att sanering endast kunde komma på 
frågan om antalet bostäder efter saneringen skulle öka. En av anledningarna till att sanering 
inte förespråkades i stor skala under det tidiga 50-talet berodde på arbetskraftsbristen och 
bostadsbristen, snarare än av ekonomiska incitament. Andersson påvisar att SOU 1954:31 
ställde höga krav på trevnad och hygien i stadsmiljön samt att trafiken ställde helt andra krav 
på utrymme än tidigare. I remissvaren på utredningen framkommer bland annat att de boende 
i de områden som skall saneras trivs, men detta tas inte hänsyn till. Sanering var vanligtvis 
påtänkt i städernas centrala delar. Under 1960-talet forstätter saneringarna men nu blossar en 
debatt upp och aktionsgrupper bildas för att skydda miljön som skall rivas/saneras. 
Riksbyggen presenterar ett delbetänkande där de manar att lämna historiskt viktig bebyggelse. 
Men staten förordar ändå en storskalig sanering av vad som kallas för både samhälls- och 
företagsekonomiska skäl. I slutet av 1960-talet märks en skillnad i synen på den gamla staden. 
Andersson beskriver hur det nu börjades ta hänsyn till att upprustade gamla bostäder faktiskt 
ses som ett alternativ till sanering. I början av 1970-talet fortsätter saneringarna och SOU 
1971:64-65 fokuserade på hur det skulle arbetas för att höja bostadsstandarden i Sverige. 
Sålunda förespråkades en vidare sanering, men dock enbart av de områden med lägst 
standard. Allt eftersom under 1970-talet växer en förståelse för städernas kulturvärden och 
istället för sanering börjar upprustning av befintlig bebyggelse förespråkas.69 
 

                                                 
63 Caldenby (1998) sida 143 
64 Söderqvist (2008) sida 243 
65 Söderqvist (2008) sida 243  
66 Söderqvist (2008) sida 243 Caldenby (1998) sida 143 
67 Andersson (1981) sida 98 
68 Berg (1999) sida 24-25 
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2.2.3 Modernismen, filosofi och estetik som samhällsverktyg 
 
Under 1920-talet började en ny arkitekturstil spridas över världen. Kring denna modernism 
spreds tidsskrifter och nya hus konstruerades. Tidigt startades Ciam, en organisation som 
arbetade för att främja ingenjörsattityd där geometriska volymer förespråkades. Ingenjören 
symboliserade den nyttiga vetenskapen och förde fram utveckling. Det var dock inte bara 
inom arkitekturen som ingenjörskonsten stod högt i kurs. Inom flera vetenskapliga discipliner 
togs rockarna på och det började brukas samma språk och metoder som ingenjörerna gjorde. 
Inom arkitekturen sågs ingenjörernas verk som förebilder. Broar och fabriker blev symboler 
för rationalitet och logik. Det var framförallt funktionen som var primär och eftersom 
ingenjörerna inte klädde sina konstruktioner i dekor avstod också arkitekterna från det. 
Arkitekterna försökte närma sig vetenskapen vilket under det tidiga 1920-talet betydde att de 
försökte närma sig naturvetenskapen. Ett av modernismens kanske största namn Le Corbusier, 
menade att kemi och fysik var särskilt högt stående vetenskaper. Det som kanske kom att 
prägla den tidiga modernistiska arkitekturen var fordismen. Massproduktionen med 
inspiration från Fords fabriker, där allt skedde på löpande band. Det filantropiska i fordismen 
attraherade också arkitekterna. Det primära syftet med filosofin var att genom en 
rationalisering och intensifiering av arbetsinsatsen skulle arbetarnas löner höjas och sålunda 
även deras konsumtion. Detta innebar alltså att fordismen inte enbart ämnade öka vinsten för 
företaget. Vilket mynnar ut i att mot slutet av 1930-talet förändrades den naturvetenskapliga 
synen på arkitekturen. Efterkrigstidens arkitekt blev mer av en sociolog som botaniserade 
bland samhällsvetenskaperna.  
 
Under det tidiga 1930-talet presenterade Ciam visionen om den funktionella staden. Denna 
vision presenterades i två skrifter; en fransk och en amerikansk. I dessa presenterades stadens 
fyra funktioner; bostäder, rekreationsytor, arbetsplatser och transporter. Den klassiska stadens 
brister behandlades inledningsvis i skriften, vilket gjordes på ett sådant sätt att den klassiska 
staden dömdes ut som ofunktionell att leva i. Det var här idéerna om den moderna staden 
växte fram. Bostäderna skulle planeras så att närservice skulle kunna bära sig. För detta 
ändamål förespråkades höghus, vilket kan tyckas något paradoxalt när det samtidigt menades 
till att staden måste glesas ur. Varje invånare måste få mer yta. Det hela handlade i grund och 
botten om att skapa en helhetsstad av sunda levnadsmiljöer. Den moderna stadens 
komponenter var även tvungen att placeras bra. Detta till skillnad från den traditionella staden 
där bostäder kunde placeras intill vägar och järnvägar. Slutligen fick inte rekreationsbiten 
falla bort. Lekplatser och simbassänger, men även grönområden längre bort, för 
söndagsutflykten, var mycket viktiga. För att kunna bygga sådana anläggningar förespråkades 
stor exploatering alternativt sanering av hela städer.70 
 
Till Sverige kom modernismen som filosofi och estetik, eller funktionalismen som den här 
först kom att kallas, 1925, med Le Corbusiers paviljong på Parisutställningen. Le Corbusiers 
anda för det moderna går inte att ta miste på efter ett förslag till norrmalmsreglering 1932. 
Hans förslag byggde på att ersätta all den tidigare bebyggelsen med ett höghus. De slagord 
som enligt Eva Rudberg kom att prägla just den svenska modernismen var; rationalitet, 
stramhet och återhållsamhet. Liksom med tidigare internationella arkitekturvindar tog vi till 
oss modernismen, och på samma sätt som tidigare stilar blivit försvenskade skapade vi också 
en egen svensk genre av modernismen.71 
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2.2.4 Rekordåren som produkt av modernismen, politiken, och 
samhällsförändringen 

 
Enligt Sonja Vidén finns en uppfattning om att miljonprogrammen är ensidiga, enformiga 
miljöer byggda i förtillverkade betongelement, vilket enligt henne är en bild som inte stämmer 
in på verkligheten. Istället är rekordårens arkitektur mycket varierad, med olika facadmaterial 
och estetiska uttryck. Industrialiseringen av byggnadsprocessen tog vid mer än tio år innan 
miljonprogrammet kom till.72 
 
Under rekordåren fanns tekniken att framställa bostäder mycket rationellt och industriellt. 
Detta tillsammans med den politiska och samhälliga utvecklingen innebar enligt Vidén att nya 
byggnadstyper spreds över Sverige.73 Dessa hade många komponenter förtillverkade i fabrik 
för att hålla kostnaderna nere. Dessutom bebyggdes stora områden av en entreprenad, så 
transporter och montering av byggnaderna skulle kunna rationaliseras och mekaniseras. Detta 
styrde placeringen av husen och dess omgivande miljöer eftersom transporter och kranar gick 
på rälsar. Husen kan sägas vara anpassade efter kranbanorna, som rationaliserade processen.74 
Rekordårens bostadsplanering planering påverkades även mycket av trafiken och hur denna 
planerades. Under 1950-talet skadades många barn i trafiken och sålunda valde politikerna 
och ingenjörerna att separera bilar och trafik från gångare och cyklister just för att göra 
gatumiljön säkrare. Det var under 1960 och 1970-talet som trafiksepareringen nådde sin 
höjdpunkt. Detta till följd av SCAFT. SCAFT var ett styrdokument för trafikseparering och 
hur den skulle utformas.75 Ralph Erskin var en av förra seklets mer produktiva arkitekter. Han 
arbetade konsekvent med trafikseparering. Detta även av ideologiska skäl, då han menade att 
bilen var ett hot. Den symboliserade masskonsumtion och tog enorma markarealer i 
besittning.76 
 
Det är enligt Lisbeth Söderquist enkelt att tro att det bara var samhället och politiken som 
tryckte på en rationaliserad byggprocess för att öka antalet bostäder snabbt. Detta skulle vara 
en felaktig bild eftersom arkitekterna hade en modernistisk filosofi där rationalitet var 
ledordet. God formgivning och effektivitet var synonymer. Det fanns en likriktad uppfattning 
inom arkitektkåren i efterkrigstiden att produktionsprocessen skulle råda bot på sociala 
problem. Stark kritik väcktes mot arkitekter som anammade den dekorativa arkitekturen under 
1940-talet, eftersom det ansågs att de inte tog de sociala frågorna på allvar. Den dekorativa 
arkitekturen var enligt flertalet svenska modernister ett uttryck för borgerlighet, vilket i detta 
sammanhang var ett skällsord. Arkitekten skulle nu bygga ett samhälle, som Söderqvist 
uttrycker det och inte ”roa en publik med skojiga former”77. 78  

                                                 
72 Vidén (1999) sida 31-32 
73 Vidén (1999) sida 31-32 
74 Vidén (1999) sida 37-38 
75 Söderqvist (2008) sida 260 
76 Söderqvist (2008) sida 241 
77 Söderqvist (2008) sida 201 
78 Söderqvist (2008) sida 200-201 
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3. Hagalunds kulturvärden 
DIVE-analysens två sista steg 

 

3.1 Värdera 

Vissa element och karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränsen 

för vad de tål? 

 

Arbetet i detta, DIVE-analysens tredje steg är: 
Områdets kunskaps, upplevelse och bruksmässiga egenskaper skall värderas. Bedömningen 
bör förutom kulturhistoriska kriterier ta hänsyn till områdets utvecklingspotential. Vilken 
också skall undersökas djupare. Detta med syfte att hitta nya vägar att belysa kulturarvet. 
Slutligen skall kulturarvets förändringskapacitet beskrivas.79  
 
Värderingen kan delas i tre olika typer av värden: 

- Upplevelsevärdet, skapar identitet, igenkännande, nyfikenhet och kunskapstörst. 
- Bruksvärdet, att ta tillvara på och återanvända miljön och de byggnader som redan 

finns där. 
- Kunskapsvärdet, ger möjligheten för kommande generationer att ställa frågor och göra 

tolkningar av miljön. 80 
 

3.1.1 Upplevelsevärdet 

 
Upplevelsevärdet är svårt att utröna utifrån DIVEs två tidigare steg. Eftersom de bara 
behandlar landskapets läsbarhet. 
 
Ett exempel på upplevelsevärdet skulle kunna vara Agnes Carlssons video till singeln On and 

On från 2008.81 Videon är inspelad i Hagalund och använder sig av förortsmiljön i solsken. 
Jag frågar mig vilka värden en popartist som Agnes söker förmedla via Hagalunds 
höghusbebyggelse. I videon framstår bebyggelsen som cool och hipp och kritiken som 
framförts mot miljön, det monotona och storskaliga framställs snarare som en kvalitet. Denna 
ger mig en positiv bild av Hagalund. Jag känner ett intresse för att veta mer om miljön efter 
att ha sett videon. Själv upplever jag området som häftigt och magnifikt. Skalan på 
byggnaderna och den enhetliga färgen gör området intressant, nästan spektakulärt. Dessutom 
symboliserar området för mig en tid av framtidstro och välstånd. 
 
Sålunda finns det upplevelsevärden i Hagalund, men DIVE-metoden ger mig ingen möjlighet 
att kartlägga dem. 
 

                                                 
79 Riksantikvaren (2009) sida 8-10 
80 Riksantikvaren (2009) sida 20 
81 Carlsson (2008) 
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3.1.2 Bruksvärdet 

 
Nya Hagalund torde ha ett högt bruksvärde. Även om DIVE-analysens två första steg inte har 
gett mig något redskap att mäta det med.  
 
Bostäderna är eftertraktade vilket jag själv fått erfara, då söktrycket till lediga lägenheter är 
mycket högt. Det finns fortfarande kvar service i centrumanläggningen och möjligheterna till 
kommunikation finns kvar. Sålunda brukas det nya Hagalund idag på ett liknande sätt som det 
var planerat för att göra. 
 
I kvarteret Odin finns idag Olle Olsson museet, konstnärsateljéer, kvartersgård och café 
etcetera. Alla verksamheter har samröre med Solna stad.82 Miljön brukas sålunda idag, detta 
torde ger ett bruksvärde. Även om bruket skulle kunna tolkas som konstlat.  
 
Kyrkan används för regelbundna gudstjänster och andra verksamheter.83 Detta torde ger 
kyrkan ett högt bruksvärde eftersom den fortfarande brukas flitigt. 
 

3.1.3 Kunskapsvärdet 

 
Hagalunds miljö kan användas för att förstå den stora samhällsförändringen som skedde i 
mitten av förra seklet. Miljön går lätt att läsa och det finns en rad olika karaktärsdrag i miljön 
som är tidstypiska och tydliga.  
 
Hagalund, en förort från rekordåren 
Att Hagalund är en produkt av modernismen, politiken och samhällsförändringen går inte att 
ta miste på.  
 
Att det var en extrem bostadsbrist på grund av urbanisering och tidigare låg 
bostadsproduktion var huvudorsaken till att nya Hagalund kom att planeras redan under sena 
1950-talet. Den svåra bostadssituationen väckte opinion och politikerna var tvungna att 
handla och föreslå lösningar. Resurserna till nya bostäder fanns sålunda. Detta i form av 
ekonomi, politik och teknik. Den politiska viljan att bygga bort klassamhället, ge alla en god 
och hygienisk bostad resulterade i att flertalet områden och miljöer som Hagalund 
förändrades. Den administrativa förändringen är inte att förglömma. När Hagalund 
inkorporerades i Solna stad försvann den lokala andan och staden beskylldes för att vilja göra 
sig av med det gamla Hagalund.  
 
Behovet av sanering fanns på många platser i Sverige och var på inget sätt unikt för 
Hagalund. Men Hagalund borde legat högt upp på listan av saneringsområden eftersom det 
gamla Hagalund var så lågt exploaterat i tider av bostadsbrits. Vid sanering togs inte hänsyn 
till de boendes syn på sin miljö, saneringarna var för samhällets bästa. Så också i Hagalund 
där protesterna mot saneringarna var hårda och långdragna. Protester kunde dock ses över 
hela landet under 1960-talet, då det väcktes debatt om de storskaliga saneringarna. Trots den 
växande debatten manades från staten till totalsaneringar. Det var först under 1970-talet som 
en förståelse för den äldre bebyggelsens värde växte fram. Detta kan ses i Hagalund som det 
sparade kulturreservatet; kvarteret Odin. 

                                                 
82 Solna Stad (2010b) 
83 Svenska Kyrkan (2010) 
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De höga blåa husen i Hagalund är arkitektoniskt ett gott exempel på modernismen. Det är 
geometri som dominerar uttrycken, vilket är resultatet av den naturvetenskapliga synen på 
arkitektur. Husens stramhet, återhållsamhet och rationalitet faller väl in med den svenska 
modernismen som beskrivs. Massproduktionen av bostäder var industrialiserad och rationell, 
vilket kan tolkas som inspirerat av Fords löpande band. Skalan är också typisk modernistisk 
då de höga husen och den höga exploateringsgraden premierades för kommersens möjlighet 
till överlevnad. Dessutom passade detta utmärkt i tider av bostadsbrist. Att modernisterna 
förespråkade totalsaneringar föll också väl in med tidens behov av moderniserade bostäder 
och stora områden med låg standard. Dessutom skulle Hagalund kunna kategoriseras som ett 
exempel på helhetsstaden eftersom bostäder och transporter ämnade vara och delvis är 
välutvecklade. Samt att det i anslutning till området finns flera industriområden och 
företagsparker. Rekreationen är kanske inte så välutvecklad som skulle önskas men det finns 
parker och rekreationsområden i anslutning till bebyggelsen samt det som Ciam förespråkade, 
söndagsutflykten som rekreation med Hagaparken och Ulriksdals slottsområde lättillgängliga.  
 
Utifrån husens placering, terrängen och skalan kan det konstateras att Hagalund troligen är 
byggt längs kranbanor. Terrängen är platt, husen ligger på en platå och är placerade mycket 
prydligt och ordnat. Trafiksepareringen är mycket tydlig där trafik och fotgängare/cyklister 
befinner sig i olika plan. 
 
Sammanfattning av viktiga fysiska karaktärsdrag för kunskapsvärdet 
Helhetstanken 

Hagalund är planerat med god närservice, parker och kommunikation. Detta berättar om 
modernismens filosofi om staden. 
 
Skalan 

Storskaligheten berättar om dåtidens samhällsproblem i form bostadsbrist, låg standard och 
politiska åtgärder. 
 
Geometrin 

Hagalund genomsyras av enkelhet, dels för att det var på modet, dels för att det var effektivt 
och billigt. 
 
Kvarteret Odin, kyrkan, vattentornet 
På platsen för förortsbebyggelsen har det tidigare funnits ett annat samhälle som var helt olikt 
det vi ser idag. Framförallt talar den sparade bebyggelsen, från det tidiga 1900-talet, om att 
det från lokalbefolkningen fanns ett motstånd mot sanering och rivningar. 
 
Den delade bilden av Hagalund 
En stor del av Hagalunds skrivna historia handlar om kritiken och kampen som fördes mot 
modernismen. Vilket kanske är det viktigaste att belysa som ett kunskapsvärde. Det finns en 
tydlig skiljelinje mellan det gamla och det nya Hagalund och det kan vara svårt att utifrån 
dagens landskap förstå att här har innan funnits ett samhälle som präglades av helt andra ideal 
och som på ett sätt är raka motsatsen till dagens strukturerade, planerade och praktiska miljö. 
De enda resterna av detta gamla samhälle är kvarteret Odin och kyrkan.  
 
Vad som är intressant att vidare titta på är den tvetydiga bild som det gamla Hagalund har. 
Det är otydligt om det var den idyll som mycket av min litteratur faktiskt påstår. Olle Olsson 
minst sagt skeptiska syn på modernismen och Britt Lindeborgs sentimentala text lyckliga 

gatan ger inte positiva bilder av saneringarna. Lyckliga gatan beskriver hur det gamla 
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Hagalund helt respektlöst rivs; ”när jag kom åter var allt så förändrat, trampat och skövlat, 
fördärvat och skändat”84. Hon frågar sig om den nya miljön kommer att kunna ersätta det som 
en gång fanns. I Breitholtz fotosamling som inleds med att visa på den delade bilden av det 
gamla Hagalund. Stadsdelen tycks vara en romantisk idyll. Breitholtz inleder samlingen med 
att beskriva hur det fanns gott om råttor, vattnet frös på vintern eftersom det var så kallt i 
husen.85 Sålunda kanske det bara är romantik och nostalgi. I hans intervjuer kommer det 
tydligt fram att de som valt att bosätta sig i nya Hagalund faktiskt trivdes väldigt bra 1978 när 
samlingen publicerades. Självklart fanns det kritik mot modernismen; skalan, utemiljön, 
opersonligheten etcetera. Men det är inte att förglömma att de som bott i det gamla Hagalund 
nu var tacksamma för den höga standarden. Det tycks som det nya Hagalund inte var 
välkommet medan det i själva verket kanske var mer än välbehövligt.  
 
Autenticitet och integritet 
Att försöka värdera det gamla Hagalunds autenticitet och integritet är en svår uppgift. Detta 
eftersom det knappast finns några spår kvar. De spår som finns kan tolkas ha en mycket låg 
autenticitet eftersom de idag är helt utryckta ur sitt sammanhang. Kvarteret Odin understryker 
endast idealiseringen av det gamla Hagalund eftersom det idag är i mycket gott skick och det 
finns inte en antydan till den kåkstad som Hagalund tidvis beskrivs som. Detta späder på 
bilden som exempelvis Olle Olsson och Britt Lindeborg ger av det gamla Hagalund som den 
goda livsmiljön och det nya livsmiljön som tveksam och omänsklig. Kyrkan är exteriört i 
princip den samma som den var för 100 år sedan. Men interiört har tidens olika ideal satt sina 
spår. Detta ger en låg autenticitet utifrån perspektivet att denna baseras på ursprungligt 
utseende, men kyrkans 1960-tals interiör har en hög autenticitet . 
 
Integriteten i det gamla Hagalund är lika tveksam autenticiteten. Det gamla Hagalund används 
idag på intet sätt som de har gjorts. Kyrkan har dock regelbundet verksamhet, men kring 
kvarteret Odin bedrivs inte de typer av verksamheter som gjordes innan saneringarna. Gjorde 
då Solna Stad fel som valde att lämna dessa spillror av det gamla samhället? Ett alternativt 
sätt att se på lämningarna från det gamla Hagalund skulle kunna vara som monument över 
saneringarna, att det på gränsen till respektöst sparades ett fragment av de livliga samhället. 
 
Det nya Hagalund kan tolkas ha en mycket hög autenticitet. Detta eftersom miljön idag i 
princip ser den samma ut som den gjorde 1973. Detta hävdar jag utifrån mina observationer 
av miljön i förhållande till dels dokumentärfilmen Hagalund 1973 där miljön filmas och ser 
identisk ut med miljön idag86, dels Breitholtz fotosamlingar från 1978 där också det nya 
Hagalund inte ser ut att ha förändrats87. Dessutom visar mina observationer, i förhållande till 
de rådande idealen och politiken, att miljön tycks vara autentisk. Integriteten i det nya 
Hagalund är troligen hög, miljön torde brukas idag på liknande sätt som den gjordes i det 
tidiga 1970-talet. 
 

3.2 Aktivera 

Hur kan områdets utpekade, historiska kvaliteter och resurser förvaltas och utvecklas? 

 
Arbetet i detta, DIVE-analysens fjärde steg är: 

                                                 
84 Lindeborg (1968/1999) 
85 Breitholtz (1978) 
86 Hagalund 1973 
87 Breitholtz (1978) 
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Arbetet börjar med att, via det underlag som de tidigare tre stegen givit oss, beskriva 
handlingsutrymmet för kulturmiljön. Dessutom skall möjliga strategier för att ta tillvara på 
kulturarvet föreslås. Detta för att ta fram överordnade riktlinjer för vidare exploatering i 
området.88 
 
I mitt bruk av DIVE som analysverktyg ligger fokus framförallt på de första tre stegen, där 
kulturarvet identifieras och värderas. Detta eftersom DIVE-analysen är framtagen för 
exploatering i och av kulturmiljöer. Det gagnar inte mitt syfte att undersöka det fjärde stegets 
frågeställning ingående. 
 

Summering av DIVE-analysen 
 
Steg 1 – Beskriva 
Hagalund är ett bostadsområde byggt under det tidiga 1970-talet. Området domineras av åtta 
mycket stora skaliga höghus. Området är mycket tydligt trafikseparerat och är endast färgsatt i 
två kulörter, ljusblått på de höga skivhusens våningar över plan två och sandfärg på de två 
understa våningarna i skivhusen samt i övrig bebyggelse som skola och centrumanläggning. I 
områdets utkanter återfinns äldre bebyggelse som ett villakvarter från det förra sekelskiftet 
samt en kyrka från tidigt 1900-tal.  
 
Hagalund har sedan det sena 1800-talet varit bebott. Tomterna såldes billigt och få regleringar 
av bebyggelsen gjorde området attraktivt för hantverkare att bygga en villastad. Dock var den 
samhälliga servicen till en början obefintlig. Allt eftersom förföll området mer och mer. I och 
med sammanslagningen till Solna stad blev beslutades om sanering av före detta Hagalunds 
municipalsamhälle. En opinom mot rivningarna väcktes och var aktiv fram till det nya 
Hagalund var färdigställt. Egentligen har den inte tystnat än eftersom fortfarande spelas 
schlagern Lyckliga gatan, som handlar om rivningarna i Hagalund, på radiostationer och Olle 
Olssons nostalgiska målningar uppmärksammas.  
 
Steg 2 – Tolka 
Under det förra seklet skedde stora förändringar inom politik, samhälle och filosofi. Samtidigt 
som Sveriges ekonomi och välfärd var på topp rådde en enorm bostadsbrist. Dessutom var 
standarden på de bostäder som fanns att tillgå låg. Inom politiken arbetades det för att lösa 
bostadsproblemen och förvalta vår välfärd. Visioner om jämlikhet präglade och alla skulle få 
god standard. Samtidigt hade en ny estetik och filosofi växt fram runt om i världen. 
Modernismen främjade rationalitet som skulle bli lösningen på den svenska bostadsfrågan. 
Modernismens idéer anammades av svenska politiker och arkitekter. Enkelhet, stramhet och 
rationalitet var slagord. 
 
Steg 3 - Värdera 
I Hagalund är skalan stor för att producera så många bostäder som möjligt till ett lågt pris. 
Detta för att bygga bort bostadsbristen. Estetiken är präglad av en enkelhet utan egentlig 
ornamentik och det geometriska dominerar. Samhällen och så tillika Hagalund byggdes enligt 
principerna om helhetsstaden där service, boende och bostad skulle finnas i närheten. 
Slutligen återfinns kvarteret Odin med bebyggelse från det gamla Hagalund. Denna visar att 
det på platsen funnits en annan bebyggelse och att någon ansett den som värdefull och bevarat 
den. 

                                                 
88 Riksantikvaren (2009) sida 11 
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4. Skall mellan dessa höga hus en gång stiga en sång? 
I detta kapitlet ämnar jag besvara uppsatsens syfte: Med Hagalund som exempel är syftet i 

denna uppsats att diskutera om rekordårens förorter kan betraktas som kulturarv? 

 

Uppsatstitel tillika slutdiskussionens titel är tagen från refrängen i Britt Lindeborgs melodi 
lyckliga gatan. Skall mellan dessa höga hus en gång stiga en sång? skulle kunna tolkas som 
kommer denna miljön att bli viktig och omtyckt av de boende? Som nämnts innan i 
inledningen menar Elisabeth Lilja att rekordårens förorter har blivit en hembygd för många. 
Och i Agnes video stiger bokstavligt en sång mellan de blåa höga husen. Kanske är det så att 
Britt Lindeborgs farhågor var obefogade. 
 

4.1 Sammanfattande diskussion kring DIVE-analysen av Hagalund 

 
Resultatet från analysen 
Hagalund har under dess 100 åriga historia hunnit totalförändras. Från att vara ett litet 
municipalsamhälle med en helt oreglerad villabebyggelse till att bli en förort med höga hus 
där helhet och detalj präglas av rationalitetstanken och reglering. Runt detta har det funnits 
debatt, och tidvis framstår bilden av det gamla Hagalund som idyllisk. Det var ett samhälle 
med folkliv där alla kände alla och murgrönan växte på grindarna. Verkligheten var långt mer 
diversifierad och verkligheten i det gamla Hagalund präglades av låg standard och dålig 
samfällighetsservice. De båda samhällena var varandras totala motpoler. I dagens landskap 
kan utläsas av vilken politik, förändring, estetik och filosofi 1900-talets mitts samhälle 
präglades av. Det går tydligt att förstå helhetstanken om staden som modernisterna hade, 
brådskan att lösa bostadsbristen, den enkla estetiken och rationaliseringstanken. Miljön vittnar 
även om debatten som väcktes; att det finns ett fåtal fragment av det gamla samhället sparade 
i områdets utkant.  
 
Sammanfattningsvis kan jag utifrån min analys hävda att dagens Hagalund är ett kulturarv 
utifrån ett kunskapsperspektiv. Miljön fungerar utmärkt som representant för modernismen 
och den modernistiska miljöns autenticitet och integritet möjliggör att på ett enkelt sätt förstå 
historien. Möjligheterna till att generalisera mitt resultat från DIVE-analysen är begränsade 
eftersom kulturarvets läsbarhet är så beroende av de lokala förhållandena. 
 
I fallet kvarteret Odin kan inte kunskapsvärdet om den tidigare bebyggelsen motivera 
objekten som kulturarv, detta eftersom de idag berättar mycket lite om det gamla Hagalund, 
eller till och med ger en felaktig bild av livet där. Däremot, som nämnt i kapitel tre, skulle ett 
kunskapsvärde kunna motiveras för att sprida kunskap om synen på och attityden till den 
gamla bebyggelsen under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet. 
 
DIVE och kulturarvets olika värden 
Utifrån DIVE-analysen kan jag enbart dra slutsatser kring områdets kunskapsvärde, sålunda 
skulle Hagalund vara ett kulturarv på grund av dess goda representation för en politik, estetik, 
filosofi och en samhällsförändring. DIVE-analysen ämnar belysa miljöns historiska betydelse. 
Den ämnar också att ge output i form av identifierade bruks- och upplevelsevärden men jag 
kan inte utifrån analysens första två steg egenkligen utröna dessa. Det kräver troligen helt 
andra metoder om det överhuvudtaget går. Här skulle eventuellt en fördjupad disskursanalys 
komma väl tillpass eller en etnologisk studie med djupintervjuer skulle kunna utröna 
upplevelse- och bruksvärdet. 
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Kulturarvet som isolat 
Utifrån min analys och DIVE som arbetsordning kan inte en miljö ses som ett isolat. Det är 
uppenbart att utifrån ett kunskapsperspektiv bygger kulturarvet på en  kontext. För att förstå 
kontexten måste det grävas djupare i landskapet. Min analys har begränsat sitt kunskapsintag 
till det sena 1800-talet. För att mitt syfte ämnade undersöka ett specifikt tidsskikt, men för att 
fördjupa förståelsen ytterligare skulle det vara intressant att undersöka området ur ett 
arkeologiskt perspektiv, samt att studera ägoförhållanden till tiden före Kapten Amundson 
började stycka upp sin mark.  
 
Ett annat tecken på att en kulturmiljö inte fungerar som ett isolat är kvarteret Odin. Kvarteret 
är lyft ur sitt sammanhang och kan inte fungera som en kunskapsbärare för 
municipalsamhället. Däremot hävdar jag på inget sätt att Odin inte skulle vara ett kulturarv, 
men som nämnt innan: kvarteret representerar snarare hur synen på den gamla bebyggelsen 
förändrades under uppförandet av nya Hagalund. Samt vilken debatt som väcktes. 
 

4.2 Kulturarvet som forskningsfält 

 
För att ge styrka åt min slutsats kring modernismen och kulturarvet samt att utveckla den skall 
jag undersöka andras teorier. 
 
Som i inledningen nämnt, har uppsatsens metodologi inspirerats av Jonas Grundbergs 
avhandling. Jag kommer i detta underkapitel bland annat undersöka hans utgångspunkter och 
teorier kring kulturarvet. Jag kommer även använda mig av Joakim Andersson och hans 
avhandling om föreställningar av kulturarvsplatser. 
 
Jag kan sammanfatta en slutsats från DIVE-analysen som: 
Jag har enligt DIVE:s definitioner identifierat Hagalund som ett kulturarv. 

 

 

4.2.1 Kulturarvet som begrepp 

 
Det konstruktivistiska kulturarvet – kulturarvet som verb 
”Kulturarvsbegreppet uppstår i en process där människor och samhälle genom metaforer 
materialiserar minne till kulturyttringar av olika slag.”89 
 
Jonas Grundberg beskriver i sin avhandling kulturarvets teoretiska betydelse som; vår 
historia, dock inte den generella historien utan snarare historien ”i samhället”90. Vad som 
skiljer begreppet historia från begreppet kulturarv är att kulturavet enbart är den historia som 
får uttryck, blir betydelsefull och omsätts, alltså är kulturarvet de facto en process och sålunda 
ett verb. Denna mängd historia är bara en bråkdel av all historia som finns. Även om ordet 
bråkdel skulle kunna tolkas som att kulturarvet skulle vara något begränsat, snarare är 
kulturarvet något oändligt stort, och har en mycken bredd och vidd av kategorier. Således kan 
begreppet kulturarv sammanfattas som samhällets pågående historiebruk. Kollektiviteten i 
begreppet är också viktig att poängtera. Kulturarvet skulle kunna definieras som det vi minns, 
                                                 
89 Grundberg (2000) sida 12 
90 Grundberg (2004) Sida 10 
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eller det som vi väljer att minnas, och i detta fall menas vi som samhällets befolkning, sålunda 
det kollektiva minnet.91  
 
Det politiska kulturarvsbegreppet – kulturarvet som substantiv 
Kulturarvet kan också definieras utifrån kulturarvsinstitutionernas bruk av begreppet. Det 
institutionella bruket av begreppet styrs av Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik.92 
Jag utgår från Regeringens proposition, och deras definition av begreppet tycks begreppet 
vara mycket svårtolkat. Den beskriver inte kulturarv som en process utan uteslutande beskrivs 
processerna kring kulturarvet som objekt. Det menar i deras definition att vår identitet och vår 
kulturella kontext beror av vårat kulturarv, således är kulturarvet det som skänker oss 
identitet. Essensen i begreppet är att de objekt eller fenomen som får epitetet kulturarv ska 
spegla en individs eller samhällets historia, således är begreppet kulturarv nära kopplat med 
historia.93 
 
Det objektivistiska kulturarvet – kulturarvet som substantiv 
Jonas Grundbergs diskuterar kulturarvets kunskapsvärde. Utifrån den diskussonen kan 
slutsatser kring kulturarvet som objekt dras. Förutom den politiska synen på kulturarvet som 
substantiv och objekt kan utifrån grundbergs resonemang även urskönjas ett vetenskapligt 
perspektiv. Kulturarvet kan  från ett kunskapsperspektiv se som något med egenvärde. Något 
som skall bevaras till framtiden på samma sätt som naturvärdena.94 
 
Länken mellan verbet och substantivet 
Peter Aronsson gör ett försök att tillsammans med sina medförfattare i antologin Kulturarvets 

dynamik sammanföra den praktiska (kulturarvsinstitutionernas) och den teoretiska 
dimensionen av begreppet. Aronsson beskriver hur kulturarvet skapas av institutionernas 
praktik. Hans definition menar att praktiken, vilken ses av både institutionerna själva och med 
samhällets ögon, syftar till att förvalta och bevara minnen och historiska artefakter.95  
 
Jag tolkar Aronssons och Grundbergs resonemang som att kulturarvet är en process, vilket 
beskrivs av Grundberg. Denna process triggas av det institutionaliserade bruket av begreppet, 
således sammanförs de båda dimensionerna av begreppet.  
 
Sammanfattningsvis skulle begreppet kulturarv kunna beskrivas som: 
Kulturarvet är en process. Denna är betingad av att en institution brukar begreppet kulturarv. 
Således är det institutionen som triggar igång processen kulturarv. Institutionens selektion av 
vad som skall utnämnas till kulturarv är politisk, och sålunda är kulturarvet som process 
beroende av kulturarvsinstitutionernas politiska syn på begreppet. 
 
Således är det en balansgång mellan kulturarvet som objekt och den objektivistiska synen på 
kulturarvet som DIVE-analysen representerar. I denna talas om autenticitet och historien som 
något fixerat, statiskt och allmängiltigt. Samtidigt som kulturarvet tycks vara en konstruktion 
och process som skapas av oss som omsätter minnet och historien.  

                                                 
91 Grundberg (2004) Sida 10 
92 Regeringens proposition 1996/97:3 
93 Regeringens proposition 1996/97:3 sida 127 
94 Grundberg (2000) sida 98-99 
95 Aronsson (2005) 
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4.2.2 Kulturarvets värden 
 
Kulturarvet kan uppfattas som ett objekt med olika värden. Som nämnts i inledningen utgår 
DIVE-analysens värderande steg utifrån kulturarvets tre värden; Kunskaps-, upplevelse- och 
bruksvärdet. Teoretiskt kan kunskaps- och upplevelsevärdet behandlas. 
 
Kunskapsvärdet 
Grundberg menar att kunskapsvärdet eller dokumentvärdet är ett sätt att förhålla sig till 
kulturarvet. Dels kan kulturarvets värde hävdas genom att se lämningarna som något med 
egenvärde, något som vi har en skyldighet att bevara och föra vidare till nästkommande 
generationer. Detta går att jämföra med hur forskaren förhåller sig till naturresurser. Sålunda 
motiveras kulturarvets existens och mänsklighetens skyldighet till att bevara det genom dess 
icke förnyelsebarhet. Det är utifrån kunskapsvärdet som största delen av 
kulturarvsförvaltningen och universiteten bedriver sin forskning om kulturarvet. Genom detta 
växer också ett annat ansvar upp. Kulturarvets kunskapsvärde skall fungera som källor för den 
akademiska forskningen och måste sålunda bevaras. Detta för att säkra samhällets långsiktiga 
behov av historisk kunskap, menar Grundberg. 96 
 
Upplevelsevärdet 
Joakim Andersson har i sin avhandling undersökt bruket av och föreställningar kring 
kulturarvsplatser. Dessa kulturarvsplatser är utpekade som kulturarv av en institution. 97 
 
Kulturarvsplatser gör anspråk på att vara särskilt intressanta och unika. Platserna gestaltas 
också i olika media som särskilda platser vilket ämnar ge besökaren en upplevelse. De som 
besöker platserna gör en resa i tiden tillbaka till förr, detta menar Andersson. Vad detta förr 
är, är inte specificerat utan snarare beror det på besökarnas egna erfarenheter och 
uppfattningar om dåtiden. Kulturarvsplatsen blir via denna process en privat plats, en plats för 
tillhörighet. Det är besökarna som via denna process fyller platsen med ett värde, sålunda 
skiljer sig kulturarvsplatserna beroende vem som ser och besöker dem. Det primära i att 
besöka en kulturarvsplats är inte dess historiska äkthet utan snarare vilken social och lustfylld 
upplevelse platsen kan ge.98 Jonas Grundberg likställer upplevelsevärdet med symbolvärdet 
och menar att kulturarvet är ett uttryck för hur samhället berättar historier om sig själv. Han 
menar att upplevelsen och symbolen är det som driver kulturarvsprocessen.99 Grundberg gör 
även en mycket målande liknelse i ett försök att beskriva symbol- och upplevelsevärdet. Han 
jämför kulturarvsbegreppets genes och betydelse utifrån symbol- och upplevelsevärdet med 
en ring som inhandlas. Från början är den bara en bit metall men så fort den överlämnas vid 
en förlovning börjar den symbolisera något helt annat, något som till och med förändrar 
identiteten på den som bär ringen. Brukaren har fyllt den med ett värde; löftet om kärlek. 
Sålunda har genom ringen förlovningen förkroppsligats.100 Genom kulturarvet förkroppsligas 
således våra minnen och vår tillhörighet. 
 

                                                 
96 Grundberg (2000) sida 98-99 
97 Andersson (2008) sida 192-193 
98 Andersson (2008) sida 192-193 
99 Grundberg (2000) sida 99-100 
100 Grundberg (2000) sida 19 
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Det är sålunda via upplevelsevärdet som historia omsätts och kulturarvet som process kan 
existera. Upplevelsevärdet ligger till mångt och mycket som grund för det konstruktivistiska 
perspektivet på kulturarvet. 
 
Andersson menar att kulturarvsplatserna blir en plats för tillhörighet.101 Det är sålunda kring 
våra kulturarv vi samlas för att generera ny identitet. Problematiken kring autenticiteten i 
kulturarven diskuterar Karin Lindvall i Agenda Kulturarvs skriftseries första nummer att 
identitetsskapandet är inte beroende av sanningen utan ”identitet skapas alldeles förträffligt 
med myter, förenklingar och till och med lögner.”102. Här frågar sig Lindvall vilket 
samhällsansvar som finns. Är det så att identiteten byggd på falsk historia är viktigare än 
sanningen? Lindvall kritiserar kulturarvssektorn för att inte kämpa för att sprida sanningen 
utan istället snarare arbeta med det gulliga kulturarvet laddat med nostalgi.103 
 

4.3 Avslutande diskussion 

 
Utifrån ett kunskapsperspektiv har jag konstaterat att Hagalund är ett kulturarv. Men mitt 
konstaterande borde snarare uttryckas som att Hagalund har ett högt kunskapsvärde som 

borde förvaltas inför framtiden. Detta är ett konstaterade jag kan göra efter att tagit del av de 
teorier presenterade ovan där begreppet kulturarv har visats ha två dimensioner, dels den 
objektivistiska, dels den konstruktivistiska. Begreppet kulturarv är ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv komplext och svårhanterligt, att det är oklart om det är mätbart. Detta kan vara 
orsaken till att inom kulturarvssektorn och arkeologin ansluten till denna, har det valts att 
arbeta med kulturarvet utifrån ett kunskapsvärde och ett mer objektivistiskt perspektiv. DIVE-
analysen är utvecklad av kulturarvsinstitutioner vilket troligen innebär att denna sörjer för 
deras arbetssätt och perspektiv. 
 
Kulturarvsinstitutionerna har möjlighet att starta kulturarvsprocessen och deras ansvar borde 
sålunda vara att välja objekt som processen skall kretsa kring. Eftersom institutionerna tycks 
arbeta efter en objektivistisk filosofi ämnar DIVE-analysen fungerar som en vägledare för att 
identifiera potentiella goda kulturarvsmiljöer vilka förvaltningen kan sätta etiketten kulturarv 
på. Analysen värderar miljöerna utifrån hur läsbar historien är i dessa, sålunda är det goda 
miljöer som visar på den sanna historien. Det är sedan kring denna sanna historia som 
kulturarvsprocessen triggas. Något att ta i beaktande, är om det existerar sanna historier. Om 
det inte gör det, vad har vi då vår kulturarvsförvaltning till? 
 
Utanför avhandlingens syfte väcks frågor som skulle vara värdefulla att undersöka vidare. 
DIVE-analysen ger en helhetsbild av miljön och detta möjliggör att identifiera en rad olika 
nya frågeställningar och syften. Bland annat undrar jag varför det är svårt för oss att acceptera 
att rekordårens miljöer troligen är kulturarv. När till trots Elisabeth Liljas forskning visar att 
rekordårens bebyggelse ger identitet åt människor. Utifrån min DIVE-analys kan jag tänka 
mig att det beror på den kritiken som uppstod vid uppförandet fick en så stor plats att den 
fortfarande sitter kvar hos oss idag. Samtidigt tycker jag mig se hur attityden till rekordårens 
bebyggelse börjar förändras i min närhet. Det skulle vara mycket intressant att utreda om min 
generation har lättare att acceptera de värden som finns i arkitekturen. Kanske är det som 
nämns i Riksantikvarieämbetets skrift Förändra varsamt, tidsaspekten. Det nya och samtida 
kulturarvet, som rekordårens miljöer är har svårt att hävda sig. Detta dels för att det 

                                                 
101 Grundberg (2000) sida 19, Andersson (2008) sida 192-193 
102 Lindvall (2002) sida 10 
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fortfarande finns många, det menas att bristen, att något är unikt eller speciellt, gör det lätt att 
förstå det som och klassificera det som, kulturarv. Detta dels för att vi inte hunnit få distans 
till dess värderingar och perspektiv.104 
 
Eller kanske beror det på den nostalgiska bild av det trevliga som fanns på platsen innan. Det 
gamla Hagalund symboliserar idag något som var vitalt och trevligt. Detta är ett vedertaget 
fenomen som både Ingrid Martins Holmberg105 och Beate Feldman och Birgitta Olsson 
beskriver. Feldman & Svensson beskriver hur modernismens miljöer i city får stå till svars för 
prostitutionen på Malmskillnadsgatan. I själva verket har Malmskillnadsgatan alltid haft en 
nära koppling till prostitution, men i talet om de gamla klarakvarteren som innan 1950-talets 
cityomvandlingar dominerade södra norrmalm nämns inte prostitution eller missär. Historien 
har ersatts av nostalgi.106 Den nostalgiska bilden förstärks troligen av Britt Lindeborgs 
schlager och Olle Olssons målningar. Olsson beskriver till och med hur han gestaltar sitt 
gamla Hagalund, lägger till något hus, tar bort något, för att göra det skönare. Detta försvårar 
att få en korrekt bild av det gamla Hagalund.  
 
En annan aspekt skulle även kunna vara att miljön var dålig från början. Det nämns i analysen 
att de boende tyckte att miljön var opersonlig, storskalig och inte alltid helt genomtänkt. 
Skulle det helt enkelt kunna vara så att miljön upphöjs inte till kulturarv av den enkla 
anledningen att den är för dåligt gestaltad och planerad. Vad som motsäger denna tes är Per-
Markku Riostilammi beskrivning av hur det vara att flytta till Rosengård som också är en 
storskalig förort från rekordåren. Miljön var modernt och positivt. De flyttade från Malmös 
smutsiga och trånga innerstad ut till ljusa och moderna lägenheter.107 Men, han beskriver hur 
bilden av rekordåren har gått från att symbolisera det moderna till att symbolisera samhällets 
nederlag.108 Lilja tar upp historielösheten som ett problem för att kunna ta till sig miljön.109 
Detta är ett fenomen som är inplanerat i rekordårens bebyggelse. Denna vände ryggen mot 
dåtiden och blickade mot framtiden.110 
 
En slutlig aspekt på det hela skulle kunna vara det koloniala perspektivet på förortsmiljön. 
Rekordårens bebyggelse återfinns oftast i förorterna. Sålunda skulle det koloniala perspektivet 
på förorten utan tvekan kunna spela en stor roll. Troligt är att kulturarvsprocessen pågår för 
fullt i våra förorter. Lilja beskriver utifrån- och inifrånperspektivet på förorten. Att förorten 
upplevs olika av de som bor i den och de som ser den på avstånd.111 Min första utgångspunkt 
grundade sig i det koloniala perspektivet. Att jag utifrån skulle bedöma vilka värden som skall 
spela roll för människorna som bebor platsen. Jag vill på inget sätt beskylla DIVE-analysen 
för att vara kolonial eftersom den inte talar om för människor vilka objekt som är rätt och fel 
att anse som kulturarv. Även om den klargör vilka element i miljön som har ett högt 
kunskapsvärde. DIVE-analysen kan självklart brukas i ett kolonialt syfte, men detta är upp till 
forskaren eller tjänstemannen att undvika. 
 
 
 
 

                                                 
104 Nilsson Samuelsson (red.) (2004) sida 6 
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Figurlista: 
 
Omslagsbild, Hagalund sett från ost Källa: författaren (2010). 
 
Figur I : Flygfoto över Hagalund med skola markerat med blått, Hagalunds torg markerat 
med rött och gångbroar markerat med grönt. 
Källa: Lantmäteriet (2010) underlag för kartframställning © Lantmäteriet, Gävle 2010, 
medgivande i 2010/0053 (2010-05-05) samt modifierad av författaren (2010). 
 
Figur II : Hagalunds bebyggelse sett från terrassplan och ostlig riktning 
Källa: författaren (2010) 
 
Figur III : Flygfoto över Hagalund med Hagalundskyrka markerat med blått och kvarteret 
Odin markerat med rött. Källa: Källa: Lantmäteriet (2010) underlag för kartframställning © 
Lantmäteriet, Gävle 2010, medgivande i 2010/0053 (2010-05-05) samt modifierad av 
författaren (2010). 
 
Figus IV : Naivistisk målning från Hagalund av Olle Olsson 
Källa : Nationalencyklopedin (2010-05-20) 


