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Som restaureringsarkitekt är det förbryllande att samhällsdebat-
ten om ett hållbart samhällsbyggande inte verkar uppmärksam-
ma den kulturellt burna förändringen av befintliga byggnader 
och miljöer.  Diskussionen som gäller byggsektorn handlar till 
stora delar om mätbara värden som energiförbrukning, energi-
optimering och återbruk av byggnadsmaterial, men ytterst säl-
lan om återbruk, aktivering och förädling av existerande bygg-
nader och omfattar i stort sett aldrig hela miljöer. Den bredd som  
Agenda 2030 introducerar för ett hållbart samhällsbyggande 
verkar i byggsektorns klimatanpassning ha reducerats till någ-
ra få huvudfrågor. De existentiella och kulturellt burna frågorna 
som vem vi är, vart vi kommer ifrån och vart är vi på väg har ett 
obetydande utrymme i debatten. Kunskapen om att människans 
välbefinnande präglas av såväl den arkitektoniska som kulturella 
miljö hon befinner sig i tycks lysa med sin frånvaro. Det är som 
om vi har en kollektiv blind spot som vi inte kan se förbi, vad beror 
det på? 

Förord

Årets tema springer direkt ur den frågan och ur den allmänmänsk-
liga insikten om att mitt liv idag präglas av de val som gjordes igår, 
och de val jag gör idag kommer prägla livet för de som kommer 
efter oss, därav titeln ”vi skapar framtiden, den formar oss”. Den 
visar på ett kollektivt ansvar och skall helt enkelt påminna oss om 
att som vi agerar idag för att hantera klimatkrisen ger förutsätt-
ningarna för hur vi kan bebo vårt jordklot i framtiden. 

Om man ser på världen som ett resultat av årtusendes kultive-
ringsprocess där den plats vi befinner oss på är resultatet av gene-
rationers strävan efter att förbättra våra livsvillkor. Så inser man 
att det måste finnas kulturella tankemönster vi behöver ändra när 
vi erfar de utmaningar vi står inför idag, som till exempel klimat-
förändringar, resursknapphet, fallande biodiversitet, extrema vä-
derförhållande, ökad segregering, pandemier, psykisk ohälsa och 
utanförskap. Hur får man syn på de förhållningssätt som präglar 
vårt handlande i dagens samhälle? Hur ändrar man tankemönster 
som är så starkt kulturellt betingade? Hur skapar man ett praktiskt 
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handlingsutrymme som faktiskt kan ge resultat direkt och som kan 
fortsätta sprida exponentiella, positiva effekter över tid?

Restaureringskonst har ägnat studieåret åt att zooma ut för att 
kritisk granska restaureringskonstens arbetsfält med tillhörande 
analysmetoder, värderingsprinciper, kunskapsbank och ideologis-
ka förhållningssätt samt försökt identifiera de synsätt som präglar 
samhällets kollektiva handlande. Detta för undersöka på vilket sätt 
som restaureringskonsten kan bidra med nya förhållningssätt och 
insikter, som i högre grad integrerar humanistiska och idémässiga 
principer i dagens samhällsbyggande. Men också för att identifiera 
vilka områden som restaureringskonsten behöver integrera eller 
andra aspekter som den inte hanterar idag. Målet är att identifiera 
viktiga frågeställningar som kan påverka byggsektorns handlande 
mot ett mer hållbart samhällsbyggande.

Analyserna av de komplexa frågeställningarna har dels utförts 
utifrån olika kategorier av studieobjekt, tematiska infallsvinklar, 
restaureringskonstens metoder och med hjälp av filosofi genom 
samarbete med Hans Ruin från Södertörns högskola.

Årets studier har tydliggjort att det är ett ytterst komplext fält 
att ge sig in i, men också att det går att utläsa tydliga tendenser 
och mönster som kan utkristalliseras i nyckelfrågor som kan stude-
ras djupare och som skulle kunna leda till såväl förändrade synsätt 
samt möjlig snabb minskning av byggsektorns negativa påverkan 
på jordklotet och biosfären. Därmed har det blivit klart att årets 
studier kommer att fortsätta de tre närmaste åren i en tematik vi 
kallar ”Perspektiv”, där vi kommer fortsätta fördjupa oss i fråge-
ställningarna.

Miljöerna omkring oss är resultatet av generationers strävan-
den och de är formade av olika tiders möjligheter och syn på värl-
den. Vi kan läsa vår kultur och kulturella utveckling genom dem 
och de länkar oss till tidigare generationer på ett sätt så vi förstår 
varifrån vi kommer, vem vi är och vart vi är på väg. Genom att de 
skapar en känsla av stabilitet och kontinuitet, så förankras vi i värl-
den och de blir en del av vår identitet. Då olika typer av miljöer har 
betydelse för olika människor och befolkningsgrupper är mång-
falden avgörande för ett hållbart samhälle där människan känner 
samhörighet med andra och tillhörighet till en plats. Alla projekt 
påverkar befintliga miljöer och strukturer, vilket kräver ödmjukhet 
och omfattande förståelse för platsen innan man föreslår åtgärder.

Sedan industrialismens intåg vid 1800-talets mitt har samhäl-
let ändrat sig med en tidigare osedd hastighet. Med kunskapen om 
att mer än hälften av all bebyggelse har byggts efter andra världs-
kriget blir det tydligt med vilken hög hastighet som våra miljöer har 
förändrat sig under de senaste 70-80 åren. Det är en förändring 
som fortsätter med allt större hastighet. Under 1900-talets början 
sanerades en del bebyggelse bort i städernas kvartersstrukturer 
för att åstadkomma mer hälsosamma bostadsmiljöer. En sane-
ring som fortsatte med rivningar av hela stadskvarter efter andra 
världskriget för att kunna bygga den moderna staden och för att 
bygga välplanerade, ljusa och luftiga bostäder med rinnande vatten 
och avlopp i städernas förorter. Till följd av detta upplevde en stor 
del av svenskarna en oerhörd höjning av bostadsstandarden. 

Idag fortsätter vi riva i stor omfattning och nu river vi inte för 
att sanera utan för att kunna bygga tätare och högre än vi någonsin 
tidigare har byggt, som om vi har glömt de saneringar vi utförde för 
knappt 100 år sedan. Av årets studieobjekt ser vi att välfungeran-
de, välplanerade byggnader, ofta ritade av namnkunniga arkitek-
ter och troligtvis med ambitionen om en lång livslängd, rivs för att 
antingen åstadkomma en ännu högre exploateringsgrad eller för 
att uppfylla politiska beslut om fler bostäder. De normer om ljus, 
luft och välplanerade bostäder som man med omsorg utformade 
vid 1900-talets mitt verkar delvis ha ersatts av det rationella byg-
gandets krav, där det inte längre är hänsynen till platsens förut-
sättningar, spåren av tusenårig kulturell utveckling och naturens 
särdrag som står i främsta rummet utan marken rensas för all växt-
lighet, berg krossas och vi river byggnader så unga som 30-40 år 
för att ge plats åt ny bebyggelse. 

Byggsektorn är en av de mest resurskrävande och klimatpåver-
kande sektorer i samhället, både med avseende på användandet 
av jungfruliga resurser som tas ur jordklotet för att använda till 
byggmaterial, gällande C02 utsläpp och energiförbrukning. Det är 
också en sektor som står för en oproportionerlig andel av allt avfall. 
Granskar man byggsektorns avfallsmängder i UN Environment 
Programme 2019 och Boverket statistik 2021, så ser man oroande 
tendenser. Byggsektorns avfallsmängd globalt sett står för 25-30%, 
medan det i Sverige står för hela 35%. De svenska siffror avslöjar 
även en stor ökning av byggavfall på bara fyra år från 2014-2018 
med 4000 ton från 8000 ton till 12000 ton. En stor del av de mo-
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derna byggnaderna som rivs idag är byggda av mycket resurskrä-
vande material som betong, aluminium, stål och glas. En del kan 
recirkuleras medan en hel del av rivningsavfallet består av sam-
mansatta byggmaterial som är svåra att separera vilket innebär att 
förhållandevis stor mängd deponeras eller används som fyllnads-
material. Dessa fakta leder till frågan om de råvaror vi tar ut ur 
jordklotet är för billiga? Vem har egentligen mandat att besluta om 
de uttag vi gör av råvaror?

Dessa faktorer tas det väldigt lite hänsyn till i byggsektorns re-
gelverk och lagstiftning och i de byggnadstekniska egenskapskra-
ven, där nybyggnation är huvudfokus. Det samma gäller i de olika 
certifieringssystemen för byggnader och byggmaterial, där fokus 
också i hög grad ligger på nybyggnation och i de system som kon-
centrerar sig om bebyggelse i drift koncentrerar man sig i hög grad 
om energiförbrukning och energioptimering. Systemen tar inte till-
räcklig hänsyn till de redan förbrukade råvarorna och den energi 
som är använd i en byggnad som redan är byggd. EU vill införa en 
ny taxonomi där endast hållbara projekt skall få lån, men vad får 
det för konsekvenser för de redan byggda och vem skall bedöma 
om samhällets fokus i så hög grad ligger på utveckling och nybygg-
nation? 

Historisk sett så har våra livsformer inte kunnat förbruka mer 
resurser än jorden kunnat regenerera och vi har inte kunnat göra 
bestående skada på jordklotet och biosfären, men sedan årtionden 
tillbaka har vi kommit till en punkt där vi förbrukar långt flera re-
surser årligt än naturen någonsin kan reproducera. En tysk ameri-
kansk filosof Hans Jonas tänkte och skrev 1979 om hur mänsklig 
etik och ansvar ser ut. Han analyserar sig fram till att den etik och 
ansvarsfördelning som gäller i dagens samhälle härstammar från 
när människor blev bofasta och skapade staden. Etiken och ansva-
ret var knuten till regler för hur vi människor skulle kunna samex-
istera. Han reflekterar vidare över att människans makt har ökat 
genom teknikens framsteg och att vi numera har avgörande påver-
kan på jordklotet med risk för bestående skada på såväl jordklotet 
som planetens hela biosfär.

Han ställer sig frågan vad det betyder för vår etik och moral? 
Etik har med handlandet att göra och eftersom handlandets na-
tur har ändrats borde det medföra att vi behöver ändra vår etik 
och att vårt kollektiva ansvar behöver utökas till även att omfatta 

jordklotet och biosfären. En engelsk litteraturprofessor och filosof 
Timothy Morton pekar 2007 på att det kanske är själva begreppet 
natur som står i vägen för lösa den ekologiska krisen. En av hans 
slutsatser är att ”…. Potentialen i att lösa klimatkatastrofen beror 
inte på att vi skäms över rovdriften på den oskyldiga natur. Den 
uppstår först när vi upplöser begreppet natur och erkänner att vi 
driver rovdrift på oss själva.”

Byggsektorn har fått upp ögonen för återbruk, men diskussio-
nen handlar i mångt och mycket om logistik och garantifrågor, hur 
skall byggdelar sorteras vid rivning, hur skall de transporteras, hur 
skall de förvaras, vem skall garantera produkternas egenskaper när 
de återbrukas i en byggnad igen, men den mest uppenbara fråga 
ställs sällan, hur återbrukar vi byggnader och miljöer? Det förefal-
ler också att det endast är i restaureringssammanhang som frågan 
ställs ”vad lämpar sig denna byggnad och miljö till?”

Restaureringskonsten har återbrukat byggnader i decennier 
och disponerar verktyg och analysmetoder som kan hantera de 
komplexa frågeställningarna som det handlar om, när vi skall ta 
hand om befintlig bebyggelse och för en levande kultur som fort-
sätter alstra nytt kultur(arv). 

Resultatet av årets studier pekar på att restaureringskonsten 
kan bidra med nya perspektiv i det hållbara samhällsbyggandet, 
men att det kanske är dags att förnya diskussionen om synsätt. Är 
det skillnad på kulturarv och en levande kultur som integrerar det 
redan byggda och som förändras långsamt över tid? Skall vi skilja 
på levande kultur och kulturarv? Kan det vara det samma och vad 
skulle det då betyda för våra förhållningssätt? Är begreppet kul-
turarv i själva verket hindret för det breda bevarandet av det som 
tidigare generationer har lämnat efter sig? 

Årets studier har också visat att efterkrigstidens bebyggelse kan 
studeras på samma sätt som det traditionella kulturarvet, att här 
finns stora värden, kvaliteter och resurser att ta vara på och att den 
bebyggelsen i lika hög grad är viktig för vår självförståelse. Studi-
erna pekar också på att vi behöver etablera en kollektiv diskussion 
om utvidgat ansvar och etik som även omfattar jordklotet och bios-
fären liksom att byggsektorns lagstiftning och certifieringssyste-
mens mätbara parametrar behöver kompletteras med kunskap och 
förståelse för det redan byggda och om de mjuka idémässiga och 
humanistiska värdena. 
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Sedan kan vi utläsa att för samhället finns det omfattande vin-
ster att hämta genom att återbruka och utveckla så gott som all 
bebyggelse både gällande resurser och social hållbarhet. Genom att 
dra ner förändringstakten och att bygga med byggnaderna och inte 
emot så kan betydande resurser sparas och genom att sluta riva kan 
urtaget av jungfruliga resurser minskas drastisk. Att ta hand om 
det redan byggda är inte det samma som stagnation utan en stimu-
lerande process där vi ingår i en dialog med det förflutna och fram-
tiden. Vår tid går att uttrycka utan att krossa det som finns, men 
det kräver medvetna förhållningssätt, engagemang och kreativitet.

Vi tror att restaureringskonsten kan göra oss uppmärksamma 
på det odelade rummet. Det består av ett kulturarv med många 
samtidiga trådar, ett förflutet med olika slags överlagringar, med 
berättelser, minnen och glömska. Det bär på en lika odelad framtid 
med kända och okända scenarion. Ett odelbart rum där natur, kul-
tur och hållbarhet existerar samtidigt. Det odelbara rummet är ett 
pågående rum. En levande kultur som inte skiljer mellan kulturarv 
och kultur.  

Lone-Pia Bach, professor Restaureringskonst
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Narrativ - en outnyttjad potential 

Idag skyddas kulturarvet med hjälp av lagstiftning men det saknas meto-
der för att låta detta arv informera den kreativa processen och planering-
en. Mycket av det arbete vi ser idag är skrivbordsprodukter i den mening 
att de tar hänsyn till det uppenbart synliga, men glömmer att lyssna till de 
olika berättelserna som bebor de platser vi jobbar med. Platser kan berätta 
saker för oss om vi lyssnar och låter dem komma till tals. Det kan vi göra 
genom att integrera narrativet i vår kreativa process. Här ser vi en outnytt-
jad potential i både planering och gestaltning. 

Skydd av kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer baseras på vär-
debeskrivningar. I dessa är historiebeskrivning – det historiska narrativet 
– en viktig del. Arbetet med narrativet bör genomsyra hela processen från 
detaljplan till byggnad. Narrativet och värdebeskrivningen kan informera 
den kreativa gestaltningsprocessen på detaljnivå, resultatet blir rikare om 
vi fortsatt låter narrativet vara bakgrund till den arkitektoniska gestalt-
ningen. Vi ser en potential i att narrativ, kritiskt tillämpade, kan användas 
som ett integrerat element både i planeringen och i den konkreta gestalt-
ningen - bidra till den röda tråden som leder genom olika skeden och byg-
gandets långa tidsspann.

Narrativet som verktyg har möjlighet att lyfta värden som annars inte 
kan ses med blotta ögat. Här finns andra värden än de rent estetiska. Soci-
ala och kulturella värden kan på detta sätt värderas på samma sätt som till 
exempel arkitektoniska värden. Narrativen kan frilägga en historisk och 
framtida verklighet som inte är uppenbar från början, utan som visar sig 
först efter en undersökande process. Historiska värden kan inte alltid av-
läsas fysiskt - vissa spår behöver dechiffreras. 

Vi tror att restaureringskonsten genom narrativet som kreativt regist-
reringsverktyg kan integrera humanistiska och idémässiga principer i 
dagens samhällsbyggande. Narrativet är ett pågående samtal, en berät-
telse om vad en plats har varit, vad en plats är och vad den kan vara i 
framtiden. Det hjälper oss att koppla ihop vår nutid med en dåtid. Ingen
äger narrativet fullt ut, det är ett gemensamt arv som vi förvaltar åt 
våra föregångare och de som kommer efter oss. Narrativet är aldrig 
komplett, det pågår och utvecklas med sin samtid.

Narrativ
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Idag framställs narrativen ofta från en ensidig antikvarisk kun-
skapsvinkel, vilket ger dem en naiv prägel i förhållande till perspektiven 
inom dagens humaniora. Även om den idag etablerade berättarmodellen 
inbegriper vardagslivet och en större pluralitet, ser vi att den ofta är låst 
vid ett musealt perspektiv. De i denna bemärkelse snäva narrativen blir en 
oupplyst maktfaktor. Narrativen måste hanteras kritiskt och i högre grad 
bygga på en bred och kollektiv minnesproduktion. Vi lyfter fram att både 
stämpelklockan och kungalängden har betydelse för minnet samtidigt som 
de i sin tradering fungerar på väsentligt olika sätt. Restaureringskonsten 
kan tillhandahålla insikten om denna praktiska omsättning.

Narrativen är aldrig färdigskrivna, de ändras och revideras utifrån ny 
kunskap och förståelse. Tillsammans bildar de en väv av många trådar. 
En bild av ett förflutet med årsringar och aktörer, minnen och glömska, 
en framtid med flera tänkbara kända och okända scenarion. Ett odelbart 
rum där natur, kultur och tid existerar samtidigt. Det odelbara rummet är 
ett pågående rum.

Det högljudda och det diffusa

Vissa berättelser är högljudda och lätta att hitta i arkiv och officiella doku-
ment. De är väletablerade i det allmänna medvetandet men bör inhämtas 
och förstås som en del av många berättelser. Andra berättelser ljuder från 
mer diffusa källor. Berättelser som viskar genom muntliga källor och his-
torisk atmosfär. Genom att lyssna noga kan vi höra ett narrativ som annars 
inte syns. Det kan få oss att se värden i annat än materiella och arkitekto-
niska kvaliteter. Narrativet är ett verktyg för att bjuda in fler intressenter 
i formandet av framtiden. Här tillåts även de döda, de levande och ännu 
ofödda informera och forma en plats eller en byggnads fortsatta liv. 

Det är lätt att hitta värden i 1700-talets högreståndsmiljöer. Här är de 
materiellt manifesterade värdena ofta unika och samtidigt tydligt avläs-
bara och etablerade. I dagens situation stöter vi ofta på objekt och miljöer 
med diffusa skyddsvärden. Kanske tenderar vi att vara blinda för värden 
som ligger för nära oss i tiden. Vad finns det för värden och resurser i 
70-talets bostadsbebyggelse eller postmodernismens kontorsbyggnader? 
Och varför avskriver vi dem så lättvindigt? För att ge de historiska narra-
tiven ett större inflytande i planeringsfasen krävs en medvetenhet om nar-
rativen och i vilka uttryck de manifesteras. Vi måste identifiera uttrycken 
- erbjuda dem en fysisk kropp.  Är det genom bostadsplanen eller kanske 
gavelmotivet?

Dagens planering och hantering av kulturhistoriska värden präglas av 
de högljudda narrativen. De blir högljudda för att de talar i samförstånd 
med de marknadsekonomiska krafterna som ofta maskeras som samhäl-
leliga behov av utveckling. Dessa narrativ tenderar att betrakta kulturhis-
torien som tillhörande ett slutet historiskt rum, ett avgränsat då, och den 
nya utvecklingen som ett nu, tillhörande framtiden. En äldre fasad sparas 
för att den bär på de tydligaste visuella värdena medan det bakomliggande 
byts ut till nytt. Detta förenklade synsätt är bekvämt eftersom det delar 
upp utvecklingen i tydliga delar men vi riskerar på så sätt att missa både 
komplexitet och historisk kontinuitet. 

Restaureringskonst som minnesteknik

Varje plats huserar mängder av kontrasterande berättelser som tillsam-
mans skapar både motstridigheter och en komplex helhetsbild.  De insam-
lade narrativen bör kunna skildra historien diversifierat. En utvärdering 
kan kritiskt granska och lyfta ett representativt urval av flera existerande 
narrativ. Narrativen har olika status och här måste vi värdera och välja 
perspektiv för att komma vidare i den kreativa processen. Vi måste vara 
medvetna om den makt vi besitter i urvalet av narrativen. Inga val är neu-
trala och vi måste kritiskt reflektera över våra egna förutsättningar och 
vilka vi är som gör urvalen. 

När vi låter narrativet komma till uttryck i fysiska strukturer skapar 
vi ankare för minnet. Vi tillåter genom bevarade strukturer en ständig re-
produktion av minnen som påverkar framtida generationer. Vi måste vara 
medvetna om styrkan i urvalet av narrativ eftersom minnet är känsligt för 
kontamination. När vi gestaltar narrativen överför vi minnen in i framti-
den. Vi skapar framtiden, den formar oss. 

Syftet med narrativen är att skapa en upplyst grund för framtida åtgär-
der och tillägg, som ska kunna uppfattas som en tradering av den befintli-
ga miljön. Genom traderingen låter vi minnet fortleva i en öppen process. 
Restaureringskonsten blir en minnesteknik genom att berätta om det liv 
som levts. Om traderingen uteblir uppstår brott i den pågående historien, 
som kan lösa problem tillfälligt, men som i förlängningen kan skapa disso-
nans och nya följdproblem. Medborgarnas identifikation hamnar ur spel 
när vi inte kan spegla oss i en historisk kontext. Narrativen skickar flask-
poster in i framtiden. De utesluter inte för oss det ännu okända. Kraften 
i narrativ är att det dåliga kan bli bra och det fula snyggt - utan att ändra 
något i den fysiska strukturen.  
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Bevarandets hållbarhet 

”If the sustainability is not cultural, then it remains very fragile.  
You can’t simply depend on a technological fix, a LEED standard or  
whatever. But durability itself is already a crucial form of  sustainability,  
although it is somehow seen as disconnected.” 
      Kenneth Frampton

En trovärdig arkitektur ger oss mer än bara en byggnad, den känns och 
materialen upplevs som beständiga. Handen vill röra och ögat se. Om den 
fenomenologiska upplevelsen av hus och material blir något som värderas 
högre får arkitekturen också en länge varaktighet. Den blir något vi vårdar 
och blir därmed som mest hållbar.  

I ett hållbart samhälle använder vi det vi redan har. Allt annat är fel-
slut. Att riva i den byggda miljön är inte bara ett slöseri med resurser. Det 
är också en djupt uppslitande händelse. Vi tar något som våra föregångare 
med stor möda har byggt upp och omintetgör det. Vår relation till platsen, 
och det som en gång fanns där skadas, men det gör också att våra efter-
trädare fråntas något, en potential i det som redan var.  

Om vi river en byggnad, ett kvarter, en stadsdel kan vi aldrig få den 
tillbaka. När det materiella värdet av en byggnad eller plats försvinner, 
försvinner också dess betydelse och vad den representerar. Inte bara för 
de människor som kanske bott och arbetat där utan som en del av vår 
gemensamma historia. Alla de politiska-, arkitektoniska- och samhälleliga 
strömningar som har legat till grund för dess tillblivelse suddas ut från 
berättelsen om oss själva.  

Det är avgörande för övergången till en ny samhällssyn att redan nu 
försöka se det framtida värdet av det som riskerar att gå förlorat: att prio-
ritera det befintligas giltighet och möjligheter över rivning och nybyggnad. 

Vad gör att vissa byggnader och platser anses ha så lågt värde, att man 
kan tänka sig rivning? Hur bygger vi en kultur där vår byggda miljö får 
en bättre chans till varaktighet?  

Materia
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Alles ist umbau 

Att förstå sin kontext är grundläggande för byggnadskonst i alla skalor. 
Som arkitekter har vi en skyldighet att förhålla oss till det befintliga. Våra 
tillägg är alltid en kontinuitet till det som redan är, oavsett om vi arbe-
tar med ny- eller ombyggnation av en stad, plats, byggnad eller ett rum. 
Är vi varsamma med våra arkitektoniska tillägg såtillvida att de verkligen 
respekterar en befintlig miljös alla olika aspekter är sannolikheten större 
att denna varsamhet kommer att föras vidare även vid nästa tillägg. Den 
modernistiska strömningen och vår efterkrigsarkitektur visade ofta på en 
abrupt kontrast mot det föregående, en bruten tradition. Detsamma gör 
vi idag med dagens intensiva exploatering i takt med städernas tillväxt, 
och vi riskerar därför att bygga en tradition av mindre varsamhet. Var-
samhetstanken inom byggnadskonsten innefattar inte bara relationen till 
det redan byggda utan även den plats man bebygger. Det finns alltid spår 
efter tidigare skeenden, man måste bara kunna tolka dem och förstå dess 
relevans. 

Atmosfärens betydelse

Bakom varje form, material eller byggnad finns en särskild kopplad upple-
velse. Det ritningen först reducerar till samband och logik, möter vi sedan 
i verkligheten med våra sinnen. Det är det vi kallar atmosfär. Ett imma-
teriellt begrepp som manifesterar sig i materialet. Det rör rummets ljud, 
ljus, textur och patina. 

Restaureringskonsten hjälper oss att förstå detta värdebegrepp och 
hur det kan bidra till en byggnads framtida livaktighet och transforma-
tionspotential. Det är omöjligt att förändra det materiella utan att det 
immateriella påverkas. Atmosfären måste vägas in i byggandet. Vi skapar 
inte bara en arkitektonisk form utan också en specifik upplevelse.  

Omställning genom omsorg 

I dagens samhälle har vi normativt kodat det stora innovativa projektet 
som något positivt. Vi premierar nytänkande och nydaning. Samtidigt är 
det kanske det småskaliga omhändertagandet som är så mycket mer vik-
tigt för en hållbar omställning; det stegvisa förbättrandet istället för den 
radikala förändringen.  

Omsorg är i någon mån ett etiskt urfenomen. Vi föds alla som hjälplösa 
individer och är beroende av omhändertagande för att överleva. Omsorg 

är också en framtidstro. Genom att ta hand om vad som är visar vi också 
att vi är måna om vad som komma skall.  

 Att underhålla en byggnad är att visa omsorg. De små ingreppen ska-
par förutsättning för ett resurssnålt och engagerat förvaltande. Men un-
derhållsbarhet är inte något självklart utan ett ofta förbisett område.  

Omsorg är också att låta något ta tid. Att hitta specifika lösningar sna-
rare än generella. Anpassning till plats och situation. Genom att skapa en 
byggnadskultur baserad på omsorg, skapar vi en grogrund för kärlek. Kär-
lek till hus och platser. Med kärlek följer omhändertagande och varaktig-
het.  

Hållbarhetens estetik 

Vad får en byggnad att upplevas som vacker? Skönhet och estetiska värden 
är på sätt och vis subjektiva. Men subjektiva med förbehåll. Varje estetiskt 
påstående bär också med sig ett anspråk på universalitet. Det är tiden som 
både har sorterat och uppvärderat vår upplevelse av den byggda miljön. 
Om en aspekt av estetik också är det varaktiga kan man säga att en bygg-
nad som används över tid, och tål förändring, är estetiskt hållbar. 

Det är naturligtvis inte bara hur en byggnad ser ut som gör den älskad 
utan även vad den är byggd av och hur delarna sitter ihop. Dagens fokus på 
”bilden” som förmedlare av den byggnad vi förväntar oss, tillvaratar inte 
helheten av  arkitekturen eller platsen.  

Det restaureringskonsten lär oss är att helheten är odelbar. Att tro att 
vi får en byggnad som känns som sekelskifte bara för att vi använder den 
tidens ”estetik” är en tankevurpa: vägen fram till färdig byggnad idag är 
helt väsensskild från hur den var för 100 år sedan.  

Dåtidens byggprocess byggde på tidigare generationers erfarenheter. 
Vad handen hade förfinat blev också vackert för ögat. Materialens åldran-
de kunde saktas ner genom underhåll och reparationer men grunden var 
alltid byggd för att förbli. Varaktigheten i sig gav upphov till en estetisk 
helhetsupplevelse. 

Lösningen på dagens brister är inte att vi ska gå tillbaka till en gam-
mal byggteknik. Istället bör vi utnyttja den kunskapsbank som redan finns 
inneboende i vårt byggnadsarv. Inte bara som en generations gåva till en 
annan utan även som en djuplodad kunskap om kvalité och skönhet.  
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Helhet och detalj  

Byggnadsdetaljen kan berätta om trovärdigheten och läsbarheten av en 
byggnad och om arkitekturens intention.  Vi har idag en byggteknik som 
innebär att hus monteras snarare än byggs, där varje skikt har sina spe-
cifikationer och garantier. De ingående materialen blir funktioner i stället 
för materia. De traditionella metoderna löste istället många problem med 
ett fåtal material, som verkade i en odelbar helhet. Det gav beständiga hus 
som tålde förändring och förädlades över tid. 

Det är vanligt att man idag utvecklar sina byggsystem och lösningar 
för att svara mot rationalitet i produktion och montage. Något som förlo-
rar sin relevans så fort byggnadsverket är uppfört. Det obekväma materi-
almötet förtar helhetsupplevelsen och riskerar ge byggnaden kort levnad 
med undervärdering och vårdslös behandling som följd. Frånkopplingen 
mellan arkitekt och modern byggprocess utarmar detaljering och estetiska 
hierarkier.  

Vi tror på detaljens, materialets och konstruktionens betydelse för hel-
heten, och att man med den kan överbrygga polariseringen mellan gam-
malt och nytt. Både mellan tillägget och det befintliga och i värderingen av 
den nya arkitekturen gentemot den traditionella.

  
Kontinuitet och förändring 

”We don´t ask to be eternal beings. We only ask that things do 
not loose their meaning ”   
         Antoine de Saint-Exupéry 

Byggnader har under historiens gång transformerats, byggs på, stilrestau-
rerats, återbrukats och transformerats adaptivt. Sedan 1800-talets stora 
debatter har detta skett inom en kulturell diskurs i form av restaureringsi-
deologi, men praktiken har alltid visat sig bara obönhörligt regellös. Makt, 
politik, ekonomi, trender har format byggnadernas utveckling. Samma 
byggda struktur har inrymt många olika funktioner över tid och tidigare 
arkitekturstilar har ofta raderats. De stora förändringarna har satt sina 
spår och inom kulturmiljösektorn är idag inne i en konserveringsvurm. 

 Men få miljöer kan eller ens bör placeras under en glaskupa. Restau-
reringskonsten kan bidra med en stor klokskap i att även förändring måste 
ske på platsens eller byggnadens villkor. Arkitekturen måste ses till sina 
fysiska förutsättningar: där den bärande stommen, de utrymmen och den 
planlösningen som finns är utgångspunkten för all förändring. Alla bygg-

nader måste inte nödvändigtvis forceras in i ett modernt normsystem. 
Slentrianmässiga tekniska anpassningar kan i många fall verkar kraftigt 
förvanskade utan större funktionell vinning.  

En insikt från kulturmiljösektorn är att byggnader som inte har haft 
för mycket pengar att röra sig med vid renoveringar också har överlevt 
oförvanskade i en större grad. En sparsamhet är därför önskvärd inte bara 
ur ett resursperspektiv, men också för att främja en kontinuitet. Forceras 
man till en endast nödvändighetens ingrepp ger det också underlag för en 
över tid hållbarare utveckling.  

Vår tids utmaning inom restaureringskonsten handlar inte om att 
konservera utan om att transformera. Men transformationen måste ske 
utifrån byggnadens eller platsens villkor. Utifrån befintliga system kan 
restaureringsarkitekten genom små eller mer radikala grepp ge byggna-
den nytt liv. Det handlar om ett möjligt förhållningsätt där byggnader ska 
användas och förädlas för att hålla länge. Vi menar att man inte kan se en 
byggnad som något man slutför. Det är bara början. 

Vi lever i en abstrakt tid och förstår även världen som sådan. Det ab-
strakta har uppgått till att vara ett ideal i sig. Historiskt sett är det något 
unikt. Vi tror att det är viktigt att återta ett direkt förhållande till vår ma-
teria. Där upplevelsen av det verkliga är viktigare än konceptvärlden. Det 
är väsentligt att  börja sätta oss själva i perspektiv, att våga höja vår blick 
bortom från den närmaste framtiden eller det närmaste förflutna.  



Det långa livet   
Restaureringskonstens breddade fält

Anna Enberg

Johan Janssen

Fredrik Petersson

Magnus Stenmark
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En betydande del av Sveriges bebyggelse är uppförd under efterkrigsåren 
och befinner sig i, eller närmar sig, den ålder då omfattande renoverings-
behov uppkommer. Infrastruktur, ombyggnationer, stambyten, renove-
ringar och klimatanpassningar – ett enormt projekt står på agendan. Då 
byggsektorn står för drygt en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser 
samtidigt som Sverige genom Parisavtalet har förbundit sig att halvera  
utsläppen till år 2030, står det klart att en grannlaga uppgift pågår.

Ombyggnad har på senare år allt oftare kommit att samlas i begreppet 
transformation. Är detta ett moderiktigt namn på ett nytt affärsområde 
där ompaketering av gamla strukturer, metoder och system samlats, men 
som egentligen inte har det som krävs för den samhällsomvandling som 
behöver ske?

Byggandet, dess uppdragsgivare och dess aktörer, rör sig nu genom 
denna transformation in i en intensiv förtätning och det redan byggda – i 
landskap, stadsmiljöer och enskilda objekt. Restaureringskonsten behöver 
å sin sida för att fortsatt hävda sin relevans ta steget mot och in i transfor-
mationens krafter: Hur kan dess kunskapsbank, verktyg och analysmeto-
der bli en aktiv del och göra skillnad i detta växande fält? Genom att se på 
restaureringskonstens kärna prövar vi här att vidga och fylla detta begrepp 
med innehåll.

Tiden, det kontinuerliga skeendet

Om byggnadskonst är att omsätta idéer i de tre fysiska dimensionerna, 
lägger restaureringskonsten till ytterligare en dimension: tiden. Med 
ögon som blickar in i det förflutna skapas förutsättningar för att även 
blicka längre in i framtiden. Restaureringskonsten har för vana att arbeta 

Vår tids uppvaknande inför hotet om en akut klimatkris rannsakar tan-
kar och handlingar, processer och beslut. Återanvändning av existeran-
de byggnadsstrukturer framstår som en förutsättning för att byggsek-
torn skall kunna ta ansvar för sin del av en nödvändig omställning. Detta 
ställer även en disciplin som restaureringskonsten inför en förändring 
när frågan om återanvändning av det befintliga inte längre enbart knyts 
till kulturhistoriska och ekonomiska värden – fältet för uppdraget och 
engagemanget vidgas.

Det långa livet
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med bebyggelse som är betydligt äldre än någon nu levande människa.  
De byggnader som har överlevt fram till vår tid har visat prov på höga 
värden, god anpassningsförmåga och hög kvalitet – de har levt, och lever 
fortfarande, ett långt liv.

Restaureringskonsten skär genom flera lager av tid och berättelser 
för att söka en väl förankrad tanke som grund för ett långsiktigt handlan-
de. För varje enskilt projekt formuleras ett medvetet förhållningssätt, ett  
arbete som i sig kräver tid för att förstå platsen och dess byggnader: Vad 
och vem har funnits här, under vilka förutsättningar, och vad kan kom-
ma? Vi lär genom denna process känna alla delar – historien, byggnaden, 
platsen – innan någon ändring föreslås. Genom etablerandet av sådana 
spelregler kan värden bevaras genom hela processen utan att förgås under 
arbetets gång. Uppdraget är att ta plats som en skapande kraft med tiden 
som arbetsverktyg.

De byggnader som restaureringskonsten normalt ägnar sig åt befin-
ner sig i ett stadie av kontinuerligt skeende – de är pågående projekt utan 
slutdatum. Där finns en inbyggd tröghet och ett kontinuerligt omskapande 
som ämnar att upprätthålla istället för att avsluta. Objekten är ofta resultat 
av många tiders ändringar, tillägg och restaureringar där allting vi ser är 
summan av det som fanns där innan. Historiskt sett hade vi ofta inte råd 
att behandla byggnader på andra sätt än att återbruka och återanvända 
dem. Restaureringskonstens uppgift är inte att stanna tiden och bevara 
byggnadsverk i ett fiktivt ursprungsskick, utan att hålla kvar dem i tidens 
flöde genom att låta nutidens krav och ideal konversera med det förflutna.

Efterkrigstidens industriella byggande avlägsnade sig från tanken på 
det kontinuerliga skeendet –kontinuiteten var inte längre given då materi-
alen var billiga, produktionen snabb och industrin global. Med beräknade 
livslängder, garantier och avskrivningar liknar denna kategori av byggna-
der massproducerade förbrukningsprodukter.

Klimatkrisens överhängande hot återför oss till en situation där vi inte 
längre kan behandla det byggda såsom något utbytbart. Vi har inte längre 
tid eller råd att börja om. Vi måste därför försätta även dessa “produk-
ter” i ett skeende, där vi med små medel stegvis kan utveckla och anpassa 
dem in i framtiden. För att ta detta steg kommer restaureringskonstens  
metoder här till god användning. Den mest hållbara byggnaden är den 
som redan är byggd, och den som genom att ingå i ett kontinuerligt  
skeende ges ett långt liv.

Det omätbara värdet

Idag sker det hållbara byggandet med fokus på poängräkning i livscykel- 
och miljöanalyser. Det finns dock värden som inte är mätbara med hjälp 
av den sortens mallar, och det är värden i det redan byggda. Nyckeln till 
det långa livet är inte enbart beständiga och underhållsbara material, 
utan att se det redan byggda som en resurs att värna och att bygga vidare 
på.

Restaureringskonsten arbetar utifrån identifierade värden i en an-
läggning eller byggnad. Dessa är alltid en kombination av materiella och 
immateriella värden. Arbetet utgår ofta ifrån de kulturhistoriska värdena, 
autenticitet och en byggnads representativitet eller särdrag. De värden 
som identifieras lyfts fram, underhålls och utvecklas för att bevara sin re-
levans för samtid och framtid. Restaureringskonstens metod vilar således 
på kunskapen och viljan att arbeta med värden och resurser i det redan 
byggda.

Vi har nu kommit till en punkt där inte bara anläggningar med höga 
kulturhistoriska värden kommer att bli bevarandevärda. I en hållbar om-
ställning kommer bebyggelse i alla sammanhang att beaktas som en resurs 
på ett sätt som de inte gjorts tidigare. Att riva fullt fungerande bebyggelse, 
nyare eller äldre, som skulle kunna renoveras och anpassas till nya verk-
samheter kommer att bli svårt att motivera.

Restaureringskonstens angreppssätt kan här bidra med kunskap, och 
dess vana att identifiera och argumentera utifrån en stor mängd olika vär-
den tillåter oss att se på bebyggelse ur kreativa perspektiv. Genom att un-
dersöka förutsättningar, vilka förändringar och användningar som är möj-
liga framträder värdet i såväl enskilda byggnader som byggnaders värde 
för stad och land. De identifierade immateriella värdena och de berättelser 
som bär dem kan vara symboliska, del av identiteten eller karaktären i en 
byggnad eller en hel stadsdel. I ett hållbarhetsperspektiv är alltså byggna-
dernas och anläggningarnas immateriella värden en väsentlig resurs – en 
resurs vars värden kan identifieras och utvecklas. 

Restaureringskonsten arbetar genom att undersöka mer än det uppen-
bara, genom att försöka förstå samband och levandegöra berättelser som 
förankrar människor i tid och rum. För att på bästa sätt utveckla en bygg-
nad, knyta samman stadsutvecklingsprojekt med befintliga strukturer och 
även integrera nya byggnader i stadsväven, är denna aspekt väsentlig för 
att undvika att dessa immateriella resurser och värden går förlorade.
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Restaureringskonst, det utvidgade fältet

Vi kan konstatera att restaureringskonstens kunskaper om utveckling av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan bidra till att höja kvaliteten i 
omvandlingar av befintliga byggnadsstrukturer – vår tids viktigaste bygg-
nadsprojekt. Kunskapen om arkitektarbete i de traditionella restaure-
ringsuppdragen kommer självfallet att behövas i framtiden – men den nya 
situationen innebär att kunskapsfältet restaureringskonst behöver vidgas 
till att omfatta utveckling av efterkrigstidens byggnader. I detta ligger be-
hovet av en fördjupad förståelse för mekanismerna kring byggprocesser, 
teknik och material hos det som ligger utanför den kulturhistoriska sfären. 
Restaureringskonsten har förvisso länge intresserat sig för kvalificerad 
modernistisk arkitektur, men det vi nu talar om handlar om något annat: 
Den stora massan av mer eller mindre triviala byggnader som är del av 
varje dags liv. En viktig förutsättning för att kunskapsfältet restaurering 
skall kunna breddas och därmed tydligare bidra till samhällsutvecklingen 
ligger hos restaureringsarkitekterna själva – här gäller det att kliva fram, 
söka sig utåt och att bjuda in omvärlden för ett ömsesidigt kunskapsutby-
te.

Det långa livet

För drygt trettio år sedan identifierade Bruntlandrapporten (1987) på 
FNs uppdrag tre grundläggande komponenter för ett upprätthållande av 
en livskraftig civilisation på lång sikt: ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Genom det resonemang som här har framlagts anser vi att res-
taureringskonsten som en del av arkitektyrket och byggsektorn har viktiga 
bidrag att göra inom alla dessa tre.

Restaureringskonsten visar, att när en byggnad går från att vara en 
produkt till att bli del av ett skeende, blir den genom sin förmåga till kon-
tinuerlig förändring och anpassning en resurs som värnar den ekologiska 
hållbarheten.

När restaureringskonsten fördjupar ett projekts grundförutsättningar 
genom att förankra detta i historiska berättelser och immateriellt kultur-
arv, byggs den kontinuitet som lägger grunden till den sociala hållbarhe-
ten. Det är en kontinuitet som ser varje generation som såväl arvtagare 
som föregångare där respekten för tidigare generationers strävan, arbete 
och omsorg blir en del av förnyelsen och inställningen till dem som kom-
mer efter.

Genom restaureringskonstens förmåga att identifiera värden som över 
tid gör att byggnader tål att nyttjas, kan ändras och är möjliga att under-
hålla, byggs den ekonomiska hållbarheten som ett långsiktigt förvaltande 
över generationer vilar på.

Det är detta som är Det Långa Livet.
Vårt samhälle kan inte hantera sina samtida och framtida åtaganden 

genom att bygga allting på nytt såsom skett sedan mitten av förra seklet. 
Dessa åtaganden måste omhändertas genom att engagera och nyttja det 
redan byggda. I denna transformation kan restaureringskonsten, om den 
tar ett steg framåt, bidra till en omställning av såväl tanke som handling 
bortom business as usual.



Metod
– Restaureringskonstens verktyg mot en hållbar framtid   

Lisa Rydberg Deurell 
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Linn Sylvan

Marta Vännman
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Stora värden går förlorade när kunskap saknas 

I dagens samhällsbyggande med höga exploateringstal och bostadsmål 
förutsätts ofta rivning av befintlig bebyggelse. Det är en kostnad vi i vår 
tid inte har råd med eftersom varje ny byggnad innebär påfrestningar för 
vårt jordklot.

Under kursåret inom Restaureringskonst har vi arbetat med fem le-
vande stadsdelar som alla är rivningshotade - Alvik strand, Lövholmen, 
Hagalund och Kv Hästen i Stockholm och del av Sofielund i Malmö. I 
samtliga exempel riskeras stora värden gå förlorade, alltifrån immateriella 
och kulturella värden till miljömässiga och ekonomiska. Samtliga områ-
den är byggda efter 1930 och i många fall av namnkunniga arkitekter. Man 
kan fråga sig hur länge de nya årsringar som nu byggs ska får bli kvar? 

När ett värde är okänt leder det i många fall till att fullt fungerande 
byggnader rivs och att stadsområden med värdefulla strukturer och sam-
band förstörs. Denna kortsiktighet och avsaknad av kunskap är ett av sam-
hällsbyggandets stora problem. Många gånger vill man återskapa samma 
värden som rivs. Exempelvis finns en ambition om levande stadsliv i 
det nya Hagalund, något som redan idag genomsyrar området med sina 
många affärsverksamheter. Därtill förlorar man ofta en unik atmosfär som 
inte går att ersätta.

Väldigt få spelar poker utan att veta vilka kort man har på handen och 
ännu färre seglar in i en okänd skärgård utan kompass och sjökort. Kun-
skap behövs om vi ska kunna ta informerade beslut, så att vi väljer den väg 
som gör minst skada och mest nytta i framtiden. 

Allt är kulturhistoria, allt är del av ett sammanhang och allt är del i en 
längre process. Det finns få platser som inte på något sätt är påverkade 
av mänsklig närvaro. Alla landskap, stadsrum, byggnader och interiör-
er är en del av vårt kulturarv, oavsett tillkomstperiod. Platser och bygg-
nader har en historia, de betyder något för människor, de har minnen 
och händelser kopplade till sig. Alla dessa är kulturhistoriska värden. 
De angreppssätt och metoder som används inom restaureringskonsten 
fångar in dessa materiella och immateriella värden och är tillämpbara 
på hela samhällsbyggnadsprocessen. Alla byggda miljöer är del av en 
större helhet, både i tid och rum. 

Metod
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Kulturmiljöer utvidgar det tidsliga rummet

När man med restaureringskonstens metoder kartlägger och analyserar 
en plats, byggnad eller interiör växer en djupare förståelse fram för de oli-
ka typer av värden som finns där. De flesta arkitekter är vana att snabbt 
ringa i de arkitektoniska värdena när de tar sig an nya projekt, men det 
finns fler värden att upptäcka och som behöver tas i beaktning. Restaure-
ringskonstens metod för kulturhistorisk värdering är en sådan. Den sam-
lar en mängd olika värden så som upplevelsevärden, förmedling av bak-
omliggande idévärldar, berättande kvaliteter, symbolvärden, autenticitet, 
originalitet, konstnärligt värde, socialhistoria med mera.

Utöver dessa enskilda värden har kulturhistoriska miljöer en förmåga 
att härbärgera och att förmedla berättelser ur vårt kollektiva minne. Äldre 
byggnader bjuder in till en förståelse av svunna tider och att minnas det 
liv som levts och det samhälle som lagt grunden för vårt. Kulturhistoriska 
miljöer fungerar som en spegel där vi kan få syn på oss själva och vår egen 
samtid ur ett större historiskt perspektiv. Genom dessa kan vi dela upple-
velser med människor som levt här före oss. Det tidsliga rummet vidgas.

En annan viktig insikt som kommer med restaureringskonstens me-
toder är att varje byggnad är en resurs. Alla byggnader har uppförts med 
material som producerats, förädlats och sedan transporterats till platsen. 
Alla byggnader har rests med hjälp av någons hårda arbete. Alla byggna-
der har haft en funktion att fylla och kan i de allra flesta fall fortfarande 
fyllas med verksamhet. Vi menar att denna förståelse om byggnaden som 
resurs är särskilt viktig i den klimatkris vi befinner oss i där hushållande 
av det befintliga måste gå före nyproduktion. 

Med restaureringskonstens perspektiv sträcker sig varje byggnad som 
resurs bortom de enskilda byggnadsdelarna. Det handlar om hela stadsde-
lar, om hela byggnadskroppar och om hela interiörer. Istället för att riva 
och bygga nytt behöver vi som samhälle omformulera våra behov så att de 
kan rymmas inom det redan byggda. På så sätt har vi en möjlighet att både 
bevara och utveckla vårt befintliga kulturarv. 

Kunskapsinhämtning och analys som grund för hållbarhet

Restaureringskonsten erbjuder många metoder för kunskapsinhämtning, 
analys och värdering som lämpar sig väl i planeringens och programarbe-
tets tidiga skeden. 

I arkitektyrket är projektplaneringen relativt linjär där störst fokus och 
tid ligger i förslags- och projekteringsfasen. En mer givande process behö-

ver ha mer fokus i analysfasen när inventeringen, kartläggningen och den 
kulturhistoriska värderingen görs vilket är avgörande för arbetsprocessen 
framåt. Restaureringskonstens metod utgår från det redan befintliga, som 
får bli utgångspunkt för ett passande program och gestaltningsförslag. 
Den går att applicera på alla typer av ombyggnadsprojekt, oavsett om en 
kulturhistorisk klassificering finns eller ej. Det ger bättre förutsättningar 
för stärkta värden, hållbara lösningar och mindre kostsamma ingrepp. 

Det är viktigt att sakligt studera den byggda kontexten utifrån dess 
historik, atmosfär och arki¬tektoniska kvaliteter för att underbygga kvali-
ficerade bedömningar i processen. För att tillgodogöra sig analysen krävs 
kunskap om arkitektur- och samhällshistoria. Vi behöver också vara med-
vetna om vår egen samtid. Utifrån detta görs en värdering och restaure-
ringsideologiska ställningstaganden tas fram. Restaureringskonstens me-
toder bidrar på så sätt till en mer objektiv bedömning och belyser den egna 
platsen i historien. 

Restaureringskonstens verktyg för arbetsprocessen framåt

Restaureringskonstens angreppssätt och verktyg är tillämpbara inte bara 
på historiska miljöer utan på alla miljöer oavsett tillkomstperiod. Genom 
att använda metodiken och verktyg som registrering, historik, värdering 
och restaureringsideologiskt ställningstagande kan värden i en byggnad, 
en plats eller en stadsmiljö bättre förstås och förklaras. Det ger en nyckel 
till att skapa goda livsmiljöer och ett hållbart samhälle.

En plats kan endast förstås fullt ut när vi besöker den, vistas i rummen 
och med våra sinnen registrerar upplevelsen. När vi är på en plats är det 
inte bara dess form, färg och uttryck vi registrerar utan även dess atmos-
fär. På platsen delar vi även upplevelsen med de som tidigare varit här 
och de som använder platsen idag. Dessa olika intressenter känner husen 
och miljön som helhet och hjälper oss lyfta värden som annars inte hade 
upptäckts. 

Det finns ett pedagogiskt ansvar i förmedlingen och dokumentationen 
av denna kunskap om en plats eller en byggnad. Genom att visuellt illus-
trera och berätta bjuds hela projektgruppen in till en gemensam arena där 
alla får ta del av samma kunskap. Vi kan då gemensamt enas om värden 
och vilka ställningstaganden som ska ligga till grund för det fortsatta ar-
betet. 
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Ett helhetsperspektiv på arkitektur

Med stöd av restaureringskonstens metoder och verktyg parat med teknis-
ka kunskaper och kreativt konstnärligt tänkande har arkitekten ansvar för 
att resultatet blir en väl avvägd helhet.

I restaureringskonsten blir helhetstänkandet viktigt eftersom vi job-
bar med miljöer från olika tidsepoker sida vid sida om en ny epok som 
kan innebära ett tillägg, en reduktion eller en rekonstruktion. Vår metod, 
kunskap och restaureringsideologi leder oss framåt i skapandet av dessa 
nya rum och platser. Resultatet är en väl gestaltad miljö där kulturhistoria, 
funktion och estetik bildar en helhet.

Att se helheten ger överblick. 
Att se helheten är att se den långa tidslinjen vi alla är en del av, både bakåt 
och framåt.
Att se helheten är förmågan att väva samman olika intressenters 
förväntningar.
För att skapa en ny helhet.
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Denna publikation är ett resultat av läsåret 2020-2021 i kursen Restau-
reringskonst vid Kungl. Konsthögskolan, arkitektur. Insikter och slutsat-
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formar oss. En central fråga under året var - Kan restaureringskonstens 
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principer i dagens samhällsbyggande?
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och Sofielund i Malmö.
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