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ABSTRACT

This study focuses on the expression good design by Don Norman and genius loci by

Christian Norberg-Schulz. Design is our everyday reality with a far deeper impact on our

lives than we might understand. This study focuses on urban design and planning. Design is a

solution, calculated and thought through based on human need. What about architecture? Is

Architecture regarded as art? The study looked at Nya Hovås and Uggleberget, a newbuild

suburb south of Gothenburg, Sweden. The theory is Christian Norberg-Schulz´s ”Theory of

the Place”, the method is ”good design” by Norman. The study will show that despite their

different approach to urban design and planning, their conclusion about human reactions to

functionality, orientation, identification and wellbeing leads to the same result. You have to

begin with the needs of the human beings and how they are in the world before you design.
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Inledning

1.1 Ämnesval
Under studierna om design fängslades jag av Don Norman och hans syn på relationen mellan
människa och design. I den uppsats jag senare skrev utvecklade jag mina kunskaper och den
senare fördjupningen inspirerade mig att gå vidare i ämnet. Vid studier i arkitekturteorier
studerade jag Christian Norberg-Schulz och hans teori om platsen, dess betydelse för
människans välbefinnande, samhörighet, utveckling och identitet. Det jag fann var likheter i
filosofin mellan Norberg-Schulz och Norman. Jag fann en gemensam grund hos dem där
människan sätts i centrum. Det är utifrån Norberg-Schulz teori om platsen och Normans
metod att definiera design som god design jag undersöker Nya Hovås.
Don Norman talar om ”discoverability and understanding” i sin definition av god design.1
Norman diskuterar i sina designteorier och analysmetoder allt från produkter till totala system
i samhället, hur de är formgivna, planerade, och hur de fungerar sett ur människans
perspektiv. Han betraktar människans reaktioner på design utifrån bland annat mentala,
sociala och kulturella aspekter. Christian Norberg-Schulz talar om ”identifiering och
orientering” i rummet inspirerad av Kevin Lynch.2 Norberg-Schulz talar plasten som den
plats i världen där vi lever. Han talar om det inre och yttre rummet och dess avgörande
betydelse för människans tillvaro. Vår tillvaro menar Norberg-Schulz måste kännas
meningsfull för att vi skall leva och utvecklas.3 Norman utgår från cognition and emotion,
och Norberg-Schulz diskuterar ”tanke och følelse” (tanke och känsla) utifrån Gideon som
viktig del i vårt existens. Båda samsas kring den destruktivitet som uppstår då dessa faktorer
inte samspelar. Design per definition uppkommer i det ögonblick människan formar material
till att tjäna hennes syften, sålunda ingår här alla de ting vi omger oss med. Platsen skall ses
som en totalitet och hur den är utformad i förhållande till de givna förutsättningarna avgör om
platsen skall ge individen en känsla av samhörighet. Louis Kahn som Norberg-Schulz
refererar till säger att stadsplanering skall inspirera till möten och välbefinnande.4
Nya Hovås är en framväxande ny stadsdel anlagd vid Brottkärrsmotet söder om Göteborg.
Med sin varierande stundtals lekfulla arkitektur, topografi, ytplanering, det kommersiella och
kommunala inslaget, faller området väl in inom det område jag valt för denna uppsats. Mitt
intresse fångas av hur man utformar/designar nya stadsdelar med hänsyn tagen till människan
och miljön. Hur miljön påverkar vårt välbefinnande, existerande i vardagen och hur vi känner
samklang med den och vad det beror på fängslar mitt intresse. Hur påverkas vi av
arkitekturen, dess färg, form, storlek, och placering i miljön, hur identifierar och orienterar
människan sig i miljön är frågor som intresserar mig. Nya Hovås med dess rika variation av
arkitektur och geografiska belägenhet är därför målet för min undersökning eftersom det är
en komplett stadsdel byggd och anlagd från grunden utan den historik som finns i en
innerstad tex Göteborgs centrum.
I min undersökning kommer jag att arbeta med Normans Human-Centered Design och
Human Cognition and Emotion vilka identifierar god design. Jag kommer också att arbeta
med Norberg-Schulz teori om platsen och dess betydelse för människans varande och
välbefinnande i världen.

4 https://youtu.be/ZaUtcKqdL5E

3 Norberg-Schulz 1978, s. 32.

2 Norberg-Schulz, Christian. Mellom Jord och Himmel, Universitetsforlaget, Oslo 1978, s. 19-20.

1 Norman, Donald J, The DESIGN of EVERYDAY THINGS, Basic Books, New York 2013, s. 3.
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1.2 Forskarreflexivitet
Diskussionen för uppsatsen är ett medvetet val. Min professionella bakgrund är designer och
det påverkar indirekt hur jag närmar mig problematiken det vill säga, hur vi uppfattar vår
miljö där vi lever och bor utifrån ett designperspektiv med människan i centrum. Då jag bär
med mig erfarenheter av design i min profession, hur den tas emot av individer och de
argument som möter produkter, är det ett naturligt steg för mig att integrera design av miljö i
min sfär. Att vara designer innebär att arbeta med färg och form, och dessutom förmågan att
se effekterna av dessa faktorer även i större skala som exempelvis arkitektur och
stadsplanering. Jag har studerat psykologi och finns det ett djupt intresse hos mig för hur
människan fungerar och reagerar psykiskt inför design. Mitt valda ämne ligger mig därför
varmt om hjärtat. Under arbetets gång kommer jag att beakta min objektivitet och undvika att
informationen tolkas utifrån hos mig förutfattade meningar. En av utmaningarna blir att
förutsättningslöst ta mig an Nya Hovås som en stadsdel i utveckling. De två delarna i Nya
Hovås skall utforskas enligt den teori och metod som jag angett och det finns en aning om
vad jag kommer att hamna därför ser jag det som mycket viktigt att iakttaga mig själv i
processen för att nå ett så befriat resultat som möjligt av min undersökning. Det material jag
tagit del av under processen har förändrat min bild av samhällets miljöförbättringar.
Även om jag inte diskuterar de ekonomiska konsekvenserna för olika grupper av individer
har jag reagerat över den gentrifiering och renoviction som drabbar innevånare när en
stadsmiljö omdanas. De frågor som uppkommer är för vem bygger man egentligen Nya
Hovås, vad blir kostnaden, hur segregerad blir miljön, och vem har råd att bo i dessa miljöer
är frågor som dyker upp men som inte beaktas i denna uppsats.

1.3 Syfte och frågeställningar
Nya Hovås är miljön för min undersökning. Nya Hovås är beläget söder om Göteborg och
kan delas upp i två delar. Den första delen kringgärdar Hovås Allé och sträcker sig ned mot
Brottkärrsvägen. Denna del av Nya Hovås är förlagd på en flack yta som tidigare var
åkermark. Den andra delen som egentligen inte tillhör Nya Hovås men är tätt angränsande är
Uggleberget och är en ren bostadsdel som präglas av en brokig arkitektur i olika färger
former. Syftet med denna uppsats är att undersöka dessa miljöer utifrån Christian
Norberg-Schulz teori om platsen i vilken han definierar genius loci och vårt varande i
världen. Metoden jag kommer att använda är Don Normans kriterier för god design. Norman
ser design inte enbart i den isolerade produkten utan ser design i system, miljöer som
exempelvis boende, arbetsplatser, transporter, vägar och samhällen. Jag har för avsikt att
koppla samman Norberg-Schulz teori och Normans metoder och utifrån dessa undersöka Nya
Hovås.

Frågeställning:
Existerar genius loci i Nya Hovås som det beskrivs av Christian Norberg-Schulz och
representerar Nya Hovås god design enligt Don Normans definition?

En enkel frågeställning men i djupet är svaren avgörande om människan skall trivas och
områden skall förbli över tid, vilka är gemensamma kriterier för Norberg-Schulz och
Norman.
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1.4 Teori och metod
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av teori och metod. Dessa utvecklas i
huvudtexten under respektive författare. Anledning är att de bör läsas i samband med Analys
och tolkning för att få ett klart samband med frågeställningarna.

1.4.1 Teori
Christian Norberg-Schulz talar om platsen som den grundläggande relationen mellan
människan och hennes omgivning.5 Platsen är där livet utspelar sig, ger ett fotfäste i livet och
en miljö där hon kan identifiera sig. Människan, som Norberg-Schulz uttrycker det, dwells
när hon kan identifiera sig med och orientera sig i en meningsfull miljö. Identifiering i detta
sammanhang är en känsla av tillhörighet, att bo, ett varande i världen.6 Norberg-Schulz menar
att det är arkitekten som skapar dessa meningsfulla miljöer genom att i arkitekturen
visualisera genius loci /platsens ande. Platsen är en samling, en totalitet av konkreta ting, och
dessa bildar en karaktär, en miljö, ett rum. Platsen är oss given då naturen avtäcker sig.
Människan visualiserar sin förståelse av naturen genom att symbolisera den, det vill säga hon
bygger det hon förstått och skapar en meningsfull plats, ett genius loci, präglad av atmosfär
där människor finner mening, identitet, och kan orientera sig men framförallt dwell.7

1.4.2 Metod
Norman betraktar och grundar sina metoder med människan i centrum på hur individen
förhåller sig till alltifrån enstaka produkter till stora system.8 Norman presenterar två metoder
för att beskriva god design. I Human-Centered design utgår han från produktens funktion.
Produkterna skall vara lätta att använda, förstå och vara prisvänliga.9 God design enligt
Human-Centered design analyseras i 6 steg. I Human Cognition and Emotion beaktas vår
kognitiva och emotionella upplevelse av produkten/systemet. God design enligt Human
Cognition and Emotion definieras av vår upplevelse av produkten/systemet och kan delas in i
tre nivåer.10 En produkt av god design skall vara rolig att använda, funktionell, vacker,
förförisk, väcka positiva känslor och minnen, uppfylla behov hos individen. Ett system,
teknologiskt eller i form av en stad exempelvis, skall fungera, och vara lättläst. Produkten,
om den är av god design, ger ägaren en känsla av identitet, glädje och i vissa fall social status.
När funktion och användbarhet tydligt kommuniceras mellan produkt och människa, när
hänsyn är tagen till miljöpåverkan såsom ex återvinning, livslängden på produkten,
transporter, när produkten får oss att må bra och vilja använda den skapas god design menar
Norman.11 Norman anser att vi skall designa system efter hur människan fungerar, inte hur vi
vill att människan skall fungera och med teknologin som en samarbetspartner.12

12 https://youtu.be/vdDwe0bM4U4

11 Norman 2013, s. 293-295.

10 Norman 2013, s. 49-53.

9 Norman 2013, s. 8-22.

8 https://youtu.be/rmM0kRf8Dbk

7 Norberg-Schulz 1980, s. 17-19.

6 Norberg-Schulz, Christian, The concept of dwelling, Rizzoli International Publications, New York 1985, s. 12-13.

5 Norberg-Schulz, Christian, GENIUS LOCI,TOWARDS A PHENOMENOLOGY OF ARCHITECTURE, Academy Editions, London 1980, s. 5.
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1.5 Urval av källor och bildmaterial
Mitt val av litteratur av Christian Norberg-Schulz är: Mellom Jord og Himmel. En bok om
stedet og hus (1978), Genius Loci.Towards a Phenomenology of Architecture (1980).
Stedskunst (1996) och Architecture: Presence, Language and Place (2000).
Förutom denna litteratur har jag även tagit del av Youtube föreläsningar hållna av Christian
Norberg-Schulz. Don Norman har bidragit med böckerna Emotional design (2005) och The
DESIGN of EVERYDAY THINGS (2013), samt hans föreläsningar på Youtube. Kevin Lynch
bok The Image of the City (1960) har bekräftat Norberg-Schulz teori. Louis I Kahn inspelade
föreläsning från 1972 har givit en god inblick i hans tankar och varför Norberg-Schulz
refererar till honom. John Heskett har i sin bok Design-en introduktion (2006) ytterligare
bidragit till definition av begreppet design och tillför perspektiv i uppsatsen om hur vi
uppfattar design.

1.6 Källkritik
De källor jag använt för min undersökning är övervägande litteratur av Christian
Norberg-Schulz och Don Norman. De är till viss del kurslitteratur. De är enligt min mening
tillförlitliga och vetenskapliga i sitt innehåll. De föreläsningar Norberg-Schulz, Louis Kahn,
och Don Norman ger via Youtube är tillförlitliga i så måtto att författarna själva presenterar
sina material. WHO's skrift om urban planning anser jag tillförlitlig. WHO är understött av
FN och äger legitimitet. WHO`s undersökning som jag tagit del av är informativ med ett brett
forskningsmaterial och ger en klar bild av de problem som kan uppstå vid stadsplanering och
förbättringar av nedgångna områden. Catharina och Håkan Thörn anser jag tillförlitliga då de
tjänstgör vid Göteborgs Universitet. Den kvalitetsbok Next Step har gett ut kan ses som
subjektiv vilket jag tar hänsyn till, här används dock endast planritningar som på ett tydligt
sätt beskriver området Nya Hovås.13 Jag har valt att hålla mig till litteratur och källor vilka
skall tåla en skärskådning och vars innehåll är relevant för min undersökning. Jag har inte
googlat runt i syfte att hitta populärvetenskapliga skrifter utan empirisk grund.

1.7 Forskaretik
Denna undersökning har inte föranlett några etiska överväganden då den är inriktad på
miljöplanering, design och arkitektur. Den innehåller inga kontroversiella inslag som skulle
kunna uppfattas som etiskt känsliga.

1.8 Avgränsningar
Nya Hovås och Uggleberget är de två delar vilka är undersökningens objekt. De slås ofta
samman till en enhet under namnet Nya Hovås. Någon jämförelse i egentlig mening emellan
Nya Hovås Uggleberget och andra områden av liknande karaktär kommer jag inte att
genomföra. Förhållandet till teori och metod gällande Nya Hovås och Uggleberget är det som
intresserar mig specifikt i min undersökning. Jag kommer inte beakta de konsekvenser som
drabbar områden genom gentrifiering och renoviction eftersom Nya Hovås saknar historia
som stadsdel. Jag kommer därför inte ta hänsyn till den ekonomiska problematik individen
ställs inför vad gäller tex boendekostnad i området. Christian Norberg-Schulz lägger inte in
den individuella ekonomin i sina teorier därav ytterligare en anledning till att inte beröra den
ekonomiska problematiken. Min undersökning gäller miljön, dess design och hur människan

13 https://www.nyahovas.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Nya-Hovas-kvaliteter.pdf
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är i denna. Jag kommer att förhålla mig i mitt arbete kring den forskning som berör min
frågeställning, teori och metod. Christian Norberg-Schulz är i sitt författarskap omfångsrik
och ger åtskilliga utvecklande insikter i filosofins disciplin som jag visserligen tagit del av
men som inte är avgörande för min frågeställning. Don Norman är uttömmande i sin
forskning i ämnet design, där teorierna och metoderna är relevanta för min uppsats.

1.9 Forskningsöversikt
Miljön och dess påverkan på individens hälsa och välbefinnande är ett område WHO är
engagerad i och bedriver projekt. Healthy urban planning - a WHO guide to planning for
people (2000) beskriver 6 olika europeiska städer, Milano, Göteborg, Belfast, Horsens,
Sandnes, och Seixal. Undersökningen följde deras arbete med att integrera hälsa i
stadsplaneringen och den befintliga urbana miljön. WHO formulerade en 12 punktlista av
faktorer att beakta gällande allt från region till enskilda byggprojekt. De handlar om bla
rekreation, bostäders kvalitet, tillgänglighet till olika sociala verksamheter, transportsystem,
trygghet, jämställdhet, reducering av fattigdom, och klimatpåverkan.14 I projekten har det
påtalats problem med att samarbeten inte fungerade i kommunernas olika beslutandeorgan
och dess invånare, tex invånare föredrar bil istället för publika transportmedel. Ekonomiska
beslut var i det korta perspektivet negativa för projektet men i det långa perspektivet togs
beslut som gynnade den hälsosamma livsstilen ” good health is good business”.15 De städer
som var involverade har dock övertygats om vikten av hälsans betydelse dvs människans
välbefinnande i miljön och arbetar trots svårigheter vidare. Resultatet av projekten gav ett
antal punkter för förbättrad miljö och dessa innefattar samarbete mellan alla de sektorer som
påverkar människans varande och inte minst invånarna själva vilka måste få sin röst hörd.16

Betydelsen av boendemiljö har betraktats av Catharina och Håkan Thörn vilka i sin artikel
Swedish cities now belong to the most segregated in Europe (2017) belyser den fara som
finns och gör sig gällande då miljön specifikt Miljonprogrammen förbättras utan att ta hänsyn
till invånarnas ekonomiska resurser och därför driver ut människor till förfallna områden och
förvärrar situationen. Bostaden blir en klassfråga och inte rättighet.17 De fortsätter sin
skildring av gentrifieringen av Göteborg i sin artikel Revisiting the urban frontier through the
case of New Kvillebäcken, Gothenburg (2016) med att påtala faran i att låta ekonomiska
intressen styra miljön och stadens utveckling.18 Det material jag tagit del av har gett nya
perspektiv på stadsplanering och det var väsentligt att studera det material jag fann. Bilden av
Nya Hovås är mer skiktad efter att jag läst nämnda artiklar och undersökningar.

1.10 Begreppsdiskussion
Begreppet gentrifiering bygger på att ekonomiskt starka invånare flyttar till socioekonomiskt
utsatta platser och tränger ut de lägre bemedlade invånarna från dessa platser. Gentrifiering
innebär också att man förändrar hela områden det vill säga förfallna områden rivs och det
byggs nytt och exklusivt. Renoviction är den renoveringsprocess där medveten lyxrenovering
leder till kraftigt höjda hyror vilka driver iväg gamla hyresgäster och flyttar dessa till
ytterområden där kostnaderna är lägre. Dwell är ett uttryck ursprungligen skapat av
Heidegger och innebär syftet med arkitekturen som ting och på vilket sätt människan är och

18 https://www-tandfonline-com.ezproxy.ub.gu.se/doi/full/10.1080

17 https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/stable/pdf/26632198.pdf?refreqid=excelsior%3A0ce2

16 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98400/E82657.pdf, s. 54-56.

15 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98400/E82657.pdf, s. 52.

14 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98400/E82657.pdf, s.10.
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bor på jorden. Platsen/stedet syftar till den totalitet som utgör ett samhälle, ex stad, by, förort,
dvs en sammanhållen enhet i landskapet. Den är given av naturen och människan tolkar den i
arkitekturen. Design som termen används i denna uppsats skall ses som en total design av en
plats. Genius loci är den atmosfär, den själ som finns i platsen som naturen ger oss. Den
inspirerar, tolkas och förvaltas av människan. Den omvandlas till ett yttre rum med karaktär
om hon respekterar de givna förutsättningarna.

1.11 Disposition
Syftet med min uppsats är att analysera Nya Hovås, en stadsdel söder om Göteborg som är
under konstruktion. Uppsatsens inledning ger en övergripande bild av frågeställningar teori
och metod samt tidigare forskning. I huvudkapiteln 2 och 3 förklarar och förtydligar jag
ingående Christian Norberg-Schulz teori om platsen och Don Normans metoder
Human-Centered design och Human Cognition and Emotion. De är verktyg för
undersökningen, avgörande för att färdigställa den, och för att analysera undersökningen
utifrån min frågeställning. Därav det extra utrymmet för teori och metod i uppsatsen. Därefter
följer en historik och beskrivning av Nya Hovås baserad på Kevin Lynch, dels för att han
beaktas hos Christian Norberg-Schulz, och dels för att han pekar på de faktorer som spelar
roll i en miljö om den skall ses som god design. I analys och tolkning ger jag min uppfattning
om huruvida Nya Hovås kan betraktas som god design och ses som ett genius loci enligt
frågeställningen i uppsatsen. Slutdiskussionen tar upp den debatt kring effekterna av
bostadspolitiken som framförs av Catharina Thörn under rubriken Forskningsöversikt. Detta
har visserligen inte med min analys att göra men jag finner det oerhört intressant och flyttar
till kommande planerare att beakta konsekvenserna av bostadspolitiken gällande för vem och
till vilken kostnad får bostaden skapas. Var går gränsen för ekonomiskt tänkande?

2. Teori, Christian Norberg-Schulz

2.1 Introduktion
Christian Norberg-Schulz stedsteori är den teori jag utgått ifrån i denna uppsats. I boken
Mellom Jord og Himmel (1968), skriver han att hans stedsteori är ett försök att utreda genius
loci då han menar det är genius loci som bestämmer hur platsen skall utformas och hur
människan skall bo.19 Teorins innehåll och Norberg-Schulz filosofi har gemensamma
beröringspunkter med Don Normans metoder och tankar kring design. Både Norberg-Schulz
och Norman utgår från människan, hennes liv, livsvillkor och behov. Människan är deras
gemensamma nämnare även om de närmar sig design och miljö från olika aspekter. Det
handlar om beröringspunkter som funktion, läsbarhet, emotion, tillhörighet, och här i en
totalitet som Norberg-Schulz benämner platsen och Norman i design av produkter och
system. Beröringspunkter finns även med John Heskett även om han inte är givare av metod i
detta fall. Christian Norberg-Schulz arkitekt (1926-2000), formade sin stedsteori efter World
War II då han upplevde ett stedstap, dvs platsens upplösning då den förlorar sin identitet, och
människan sin tillhörighet till platsen och möjlighet till utveckling .20 Han förklarar detta med
att boplatserna från att haft en klar avgränsning och varit ett samlande ting nu placeras
utspritt utan samhörighet och med prefabricerade hus. Han förvånas över att detta stedstap
som han benämner omverdenskrisen uppkommit trots teknologisk utveckling, ökad

20 Norberg-Schulz 1978, s. 17-19.

19 Norberg-Schulz 1978, s. 31.

8



medvetenhet och kunskap.21 De centra som förut höll samman platsen upplöses och därmed
förlorar människan sitt psykiska fotfäste, hon upphör med att bo. Efterkrigstidens utveckling
har förvandlat naturen till en resurs som människan förbrukar istället för att leva med och
respektera. Norberg-Schulz menar att vi måste återgå till att respektera tingen, tingen som
enligt Heidegger samlar världen och öppnar den för oss. Den naturliga platsen är en totalitet
av ting som träd vatten, stenar, fjäll, vilka visar sig för oss. Dessa står i ett förhållande till
varandra och människan är en del av detta förhållande som befinner sig mellan jord och
himmel. Norberg-Schulz har sålunda ett fenomenologiskt perspektiv i sin teori, där han menar
att människan måste respektera tingen och inte se dem som en resurs att förbruka. Detta är
den fundamentala utgångspunkten för hans teori.

2.2 Genius loci, Platsens ande
Christian Norberg-Schulz förklarar platsen när den är bebyggd av människan som en totalitet
av konkreta ting med materiell substans, färg, form och yta.22 För att skapa denna plats, denna
totalitet, och få ett fotfäste i tillvaron måste människan öppna sig för omvärldens egenart,
dess genius loci.23 Naturen öppnar sig för människan och erbjuder en bild av både generella
och individuella kvaliteter för platsen. Människan visualiserar det givna och i samarbete med
naturen skapar hon platsen, ett genius loci. Den naturliga platsen är arkitekturens
utgångspunkt och den av människan formade platsen dess mål. Arkitekturen symboliserar de
meningar platsen erbjuder och människan realiserar i arkitekturen en plats för människan att
slå rot och nå frihet. 24 Frihet att utvecklas i samhörighet med andra människor, uppleva och
välja bland de möjligheter platsen erbjuder för att berika hennes liv är avgörande för hennes
existentiella fotfäste. Hon får en identitet i och med att platsen får en identitet. Platsens yttre
rum representeras av en omgivning med karaktär. Platsen befinner sig mellan jord och
himmel, och inspirerar till möten. Detta yttre rums karaktär tar människan med sig in i sitt
inre rum, sin bostad. Genius loci är det yttre rum den plats som skapas när samspelet mellan
natur och människoskapade platser är i harmoni med varandra. Denna harmoni ger
människan fotfäste i världen, rötter att utveckla. Paolo Portoghesi skriver i förordet till
Architecture: Meaning and Place (1988) att Christian Norberg-Schulz i sin teori visar tre
olika sätt att beskriva arkitekturens betydelse, psykologisk, existentiell och traditionell och då
med utgångspunkt i Gideons ”constancy and change”.25 Gideon som var Norberg-Schulz
lärare menar att ”constancy and  change” representerar det som förblir över tid trots
förändringar. Han definierar det som monumentalism och regionalism. Monumentalism är det
som innefattar de minnen och symboler som knyter människan an till historien, och
regionalism är det behov människan har att slå rot. Människan skall se sig själv i sin relation
med omgivningen som ständigt är i förändring.26 Att respektera genius loci menar
Norberg-Schulz är därför att ha en förståelse för förändring utan att hindra utveckling, att
bevara platsens identitet, grundläggande struktur och karaktär. Genom att förstå det
beständiga det vill säga stabilitas loci kan vi anpassa genius loci till nutid och sammankoppla
dessa två.27

När genius loci bevaras över tid upplever människan en emotionell tillfredsställelse som kan
överskrida problem som brist på orientering. Hur gläds vi inte av att strosa omkring i

27 Norberg-Schulz 1978, s. 111-112.

26 Norberg-Schulz, Christian. Architecture: Presence, language and Place. Skira Editore S.p.A, Milano 2000. s. 8.

25 Norberg-Schulz 1988, s. 7.

24 Norberg-Schulz 1978, s. 106.

23 Norberg-Schulz 1978, s. 31.

22 Norberg-Schulz 1980, s. 6.

21 Norberg-Schulz, Christian. Architecture: Meaning and Place, Selected Essays. New York: Rizzoli International Publications, 1988, s.11.
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kvarteren i Marais eller som Norberg-Schulz nämner en italiensk by präglad av historiens
gång men lever i tiden. Här upplever vi snarare en pirrande spänning av att upptäcka. Denna
plats genius loci är för oss semestrande tillfällig. Vi återvänder till vårt hem, vår point of
departure, vårt genius loci. (Ett exempel på hur man genom respektlös deformering av en
plats genius loci är de uppdämningar man gjort i de norrländska älvarna Luleälven, och
Skellefteälven bland annat i Sverige för att alstra energi.)

2.3 Dwelling
I boken The Concept of Dwelling förklarar Norberg-Schulz att meningen med dwelling är
mötet, mötet att umgås, mötet att göra affärer, och på alla möjliga vis erfara livet.28 Den
grundläggande idéen i dwelling är att ge människan ett fotfäste i en given förutsättning,
naturlig eller redan konstruerad. Norberg-Schulz delar in dwelling i fyra kategorier:
settlement, kollektiv, publik, och privat. Settlement är den den ursprungliga platsen som
naturen ger oss, men det är också en plats i den urbana miljön som skall omformas genom ny
arkitektur. Kollektiv dwelling sker i den urbana miljön som är till för alla. Möten sker oavsett
vem vi är, var vi är och är inte primärt destinerade för en specifik avsikt. Vi möts på torget, på
trottoaren, och på andra gemensamma platser tex Götaplatsen i Göteborg. Kahn beskriver
gatan, som en mötesplats utan tak.29 Publik dwelling avser den institution som representerar
våra gemensamma värderingar, delas av alla i samhället, men också grupper tex domstolar,
kyrkor. Privat dwelling är vårt hem vårt fotfäste och point of departure, det inre rummet
avskiljt från det yttre men ändå så påverkat av det.30 Dessa fyra bildar en totalitet och skall
den upplevas som meningsfull måste vi kunna identifieras oss med, och orientera oss i den.
Dwelling är därför inte bara ett fysiskt hem, det representerar hela vår varande i världen.
Mening här innebär något som inte är möjligt att kvantifiera utan är kvalitativa faktorer som
inte är mätbara. Arkitekturen i sig spelar här en roll som konst i så måtto att det ger platsen
karaktär och en nödvändig läsbar environmental struktur. Upplevs strukturen som monoton
och profillös tappar den till slut sitt genius loci.31 Vår existentiella plats är därför en
nödvändighet för vår sociala utveckling, undergrävs den blir vi till slut sjuka.32

Norberg-Schulz hänvisar till Piaget då han förklarar betydelsen av människans tillhörighet till
sin omgivning. Piaget skriver att det är inte möjligt att uppnå något kognitivt medvetande
utan en emotionell förhållande till objektet och förståelse för det i en rumslig och tidsmässig
aspekt. Har vi inga känslor kan vi alltså inte uppleva och känna mening med livet. Vår
omgivning är vårt liv och vi bygger för att bo, dwell. Heidegger förklarar det genom språket.
Han utgår ifrån buan, ett grammatiskt ord som betyder bo. Här i betydelse, att förbli, att dröja
sig kvar och på norska blir det att dvele. Dvele går igen i engelskan dwell. På tyska säger vi
wohnen eller das Gewohnte i betydelsen det vi känner till, att vara knutet till något. Här
förstår vi vad Heidegger menar med att vi bygger för att bo, vi bygger för att finna mening
med livet, att få ett fotfäste för utvecklas som individer, för att uppleva ett sammanhang.

32 Norberg-Schulz 1988, s. 27.

31 Norberg-Schulz 1988, s.181.

30 Norberg-Schulz 1985, s. 13.

29 Norberg-Schulz 2000, s. 221.

28 Norberg-Schulz, Christian. The concept of dwelling.New York: Rizzoli International Publications, 1985, s. 7.
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2.4 Christian Norberg-Schulz, Kevin Lynch och Louis Kahn
Norberg-Schulz menar att människans identitet förutsätter platsens identiteten. En av
förutsättningarna för detta är att strukturen av platsen är organiserad. Människan upplever en
trygghet om platsen är läsbar, innehåller identifierbara karaktäristiska miljöer, logiska stråk
gator och platser. Christian Norberg-Schulz definierar platsen utifrån begreppen space och
character för att skilja mellan det tredimensionella fysiska det vill säga arkitekturen och det
av människan skapade rummet/space, och atmosfären/character som ges av genius loci.
Dessa menar han är sammantaget vår existentiella tillvaro. Platsen är helhetens konst, det vill
säga arkitektur och som sådan en totalitet representerande vår existens i dess helhet.
Arkitekturen manifesterar människans hela livscykel och hennes erfarenheter därför kallar
Norberg-Schulz arkitekturen som konstens moder. 33 Louis Kahn menar att arkitekturen är
uttryck för människans institutioner, med vilket han menar människans inspirationer tex att
lära, arbeta, leva. Platsen är därför en samling av institutioner. I sin fråga ”What does a
building want to be?”, syftar Kahn på byggnadens essens som bestämmer dess mening, det
vill säga vilken institution som skall rymmas i byggnaden. I människans existens finns viljan
och behovet av att uttrycka sig och det gör hon med hjälp av konsten. Arkitekten uttrycker
och realiserar i sin konst förhållandet mellan människan och hennes institutioner och
processen konkretiseras i arkitekturen. Processen kallar Kahn design. När den är komplett
uppstår skönhet.34 Platsen när den i dess form är komplett menar Kahn, är en plats där en
liten pojke som går omkring kan upptäcka något som berättar vad han vill göra i resten av sitt
liv.35 Kahn i sin beskrivning av gatan som en mötesplats utan tak leder oss in på Lynch och
hans filosofi kring platsen. I sin bok ”The Image of the City” beskriver Lynch 5 begrepp:
Paths/Stråk, Edges/Kanter, Nodes/Punkter, Landmarks/Landmärken, Districts/Områden. En
stad /område menar Lynch kan analyseras utifrån dessa begrepp men tillägger i analysen av
staden, Legibility/Läsbarhet Imageability/Minnesbilder, och Wayfinding/Hitta vägen.36 Lynch
menar att individen skapar sin bild av staden utifrån egna omdömen och observationer för att
kunna identifiera sig i området. Platsens struktur och den bild den ger människan är
avgörande för hennes trygghet och orientering i miljön. När denna kombination fungerar ger
den människan utrymme för frihet att leva och upptäcka sina omgivningar.37 Lynch menar att
är omgivningen visuellt organiserad och identifierad kan människan prägla den med sin egen
personlighet och bli den plats människan behöver. 38 Platsen som konstruktion är till för alla i
alla åldrar och representerar därför en komplexitet i institutioner där individen bildar sin egen
uppfattning och liv utifrån platsens förutsättningar. Arkitekturen menar Norberg-Schulz är en
strukturerad form av plats stråk och omgivning, ett realiserande av existentiell mening.

3. Metod, Don Norman

3.1 Introduktion
Vår vardag är i ständig kontakt med design. Design uppstod när människan började tillverka
föremål för att förbättra och förenkla sin vardag. Det fanns ett behov av att lösa problem och
människan sökte och fann lösningar på problemen. Vi får gå tillbaka till pilspetsarna av flinta,
de första boplatserna i grottor och vindskydd för att förstå upprinnelsen till begreppet design.
En definition av begreppet design är människans medvetna formande av material till en

38 Lynch 1960, s. 92.

37 Lynch 1960, s. 5.

36 Lynch, K. The Image of the City. MIT Press, Cambridge, Mass., & London 1960, s. 41.

35 Norberg-Schulz, Christian. STEDSKUNST, Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1995, s 180.

34 Norberg-Schulz 1988, s. 201-203.

33 Norberg-Schulz 2000, s. 221.
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produkt som förändrar människans tillvaro.39 Design är i dess ständiga närvaro i våra liv en
av de faktorer som bestämmer vår livskvalitet.40 Människans förmåga till design och språk
definierar oss som människor och gör det möjligt att forma vår miljö och därmed skilja
civilisation från natur.41 Don Norman har i sin egenskap av ingenjör och psykolog forskat
kring hur vi reagerar på design. Han utgår från designens funktion och utseende. Han har
forskat på hur vi reagerar på funktion både kognitivt och emotionellt. Norman utgår ifrån
människan och hennes behov, och som humanist och har han en tro på att människan besitter
förmågan att förbättra hennes tillvaro genom utveckling av både produkter och system.
Norman betraktar designern som en bro mellan teknologin och människans behov och
förmåga. Design omfattar hos Norman hela vår mänskliga tillvaro alltifrån den minsta lilla
produkt till system och samhällen. Norman klassificerar design i tre delar vilka interagerar
med varandra: Industriell design, Experience design och Interaction design. Design, om den
är god enligt Norman, symboliserar ett resultat som fyller ett behov, kommunicerar sin
funktion, är miljöanpassad, vacker, får oss att må bra, vara prisvärd, ge oss en känsla av
identitet och att vilja använda den igen.42 När design gäller system eller miljöer har vi att
beakta alla åldrar och kulturer. Norman kallar det flexibilitet i funktion.43I Human-Centered
design och Human Cognition and Emotion förklaras detta närmare.

3.2 Human-Centered design
I sin bok The DESIGN of EVERYDAY THINGS redogör Norman för sin metod Human
-Centered design. Human-Centered design handlar först och främst om funktion,
kommunikation mellan människa och produkt, hennes totala upplevelse av produkten, och i
andra hand om dess utseende. Norman beskriver Human-Centered design utifrån 4
grundläggande principer: människan och hennes behov, att det är orsaken till problemet som
skall lösas inte symptomet, allt tillhör och är sammanlänkat i system, och vi måste se till hela
bilden då allt är relaterat till vartannat.44 Norman anser att en produkt skall vara så lätt att
förstå att ett barn skall klara av att hantera den. Om så inte är fallet är det fel på produktens
design och inte människan. God design börjar med en förståelse för sambandet mellan
psykologi och teknologi. Teknologin utvecklas och förändrar vårt sätt att utföra handlingar
trots att våra fundamentala behov förblir desamma tex vi förmedlar information via språket
men hur vi förmedlar oss förändras genom teknologin.45 Därför är förståelsen för teknologi
oundviklig då utvecklingen alltid går framåt. Human-Centered design beskriver interaktionen
mellan människan och design utifrån 7 steg.

1. Discoverability: Beskriver hur lätt är det förstå vad produkten är till för, hur den fungerar
vilka åtgärder som är möjliga, och hur lätt eller svår den är att manövrera.
2. Affordances är relationen mellan användaren och produkten, en kommunikation mellan
människa och produkt. Affordance är produktens egenskaper och definierar hur den kan
brukas. Motsatsen är anti-affordances vilka är de egenskaper vi inte får med oss, ex fönster
släpper igenom ljus men utestänger regn. Att vi inte får in regnet genom fönstret är sålunda
en anti-affordance.

45 Norman 2013, s. 266-267.

44 https://youtu.be/QewRjNfG1-8

43 Norman 2013, s. 246.

42 https://dl-acm-org.ezproxy.ub.gu.se/doi/pdf/10.1145/543434.543435

41 Heskett 2006, s. 18.

40 Heskett 2006, s. 14.

39 Heskett, John. Design-en introduktion, Raster Förlag, Stockholm 2006, s. 17.

12

https://youtu.be/QewRjNfG1-8
https://dl-acm-org.ezproxy.ub.gu.se/doi/pdf/10.1145/543434.543435


3. Signifiers visar var någonstans på produkten vi manövrerar den. Fungerar signifiers och är
lätta att upptäcka får vi en feedback från produkten som svarar med funktion.
4. Feedback är resultatet av signifier, den är omedelbar och precis. Utebliven feedback skapar
frustration och negativa upplevelser av produkten, det omvända gör oss positivt inställda till
produkten.
5.Constraints är de begränsande egenskaper vilka hindrar felaktig användning av produkten,
ex automatisk avstängning av ett strykjärn. De kan också vara av olika karaktär både
semantiska, fysiska logiska, ex en advice är tillverkad för ett slags batteri med anvisad
voltstyrka och går inte att använda med något annat batteri.
6. Mapping kan ex vara en karta över en lokal där det är tydligt markerat var nödutgångarna
finns. Det är en hänvisning om var i rummet olika funktioner finns.
7. Conceptual model är en förklaring/bruksanvisning över en produkts funktion, hur den
används och tex vad som bör göras vid felsökning. En conceptual model kan sitta fast på
produkten, vara en medföljande broschyr eller en karta i form av en rumslig beskrivning
vilken visar exempelvis nödutgångar.46

God design utgår ifrån att dessa faktorer samspelar och fungerar. Fungerar inte produkten,
fungerar inte kartan, uppstår frustration och vi avstår från att använda produkten alt att
besöka ett område. Hur detta påverkar oss emotionellt och kognitivt ser vi i nästa avsnitt.

3.3 Human Cognition and Emotion
Attractive things work better menar Norman.47 God design innebär att skönhet och funktion
är i balans, det vill säga att design skall fungera, vara användbar och nyttig, vara förståelig,
ett nöje att äga och att använda. Den skall roa oss.48 När alla dessa funktioner sammanfaller
reagerar vi undermedvetet i positiv affekt och kan överse med små fel hos produkten. Hur vi
reagerar beror på många faktorer, sociala, kulturella faktorer, men också på färger, värme,
obehag som eld, lukter. Här påverkas vi också av tidigare erfarenheter och minnen. Den
kulturella aspekten och ålder ger en differentierad bild av vilka preferenser individen har och
hur de förändras över tid. Smaker som i barndomen varit obehagliga blir vi i senare ålder
positiva till, exempelvis senap och olika kryddor. Affekt är en emotionell, omedelbar, och
undermedveten reaktion, och vårt kognitiva bearbetande av den affektiva informationen
präglas av vår livserfarenhet. Därför kan vi begränsa den emotionella reaktionen genom vår
livserfarenhet, till exempel olika former av rädslor som präglade vår barndom blir i vuxen
ålder reducerade och hanterbara händelser i vardagen. Norman hänvisar till Alice Isen som
har visat att när vi upplever positivitet ökar vår kognitiva och kreativa förmåga i motsats till
den begränsning som uppstår vid oro och ångest.49 Norman har ställt upp en modell i tre steg
för vår kognitiva och emotionella reaktion på design vilka alla interagerar med varandra. De
två första är undermedvetna och den tredje är medveten och ett kognitivt resultat av de två
första.
Steg 1. Visceral. Reaktionen är undermedveten snabb och handlar om det första intrycket.
Här påverkas vi av det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, ex är föremålet vasst
drar vi automatiskt bort handen som sticker sig, dvs känslan är obehaglig. Reaktioner som
brand, höjd, stark värme särskiljer inte olika kulturer åt utan vi reagerar lika över världen och
i mångt även genom livet. Det som påverkar oss är färg, form, doft, minnen positiva som
negativa samt sociala och kulturella faktorer. Vår reaktion påverkas inte av produktens

49 Norman 2005, s.19, 25-29.

48 https://dl-acm-org.ezproxy.ub.gu.se/doi/pdf/10.1145/543434.543435

47 Norman, Donald J. Emotional design, New York, Basic Books, 2005, s.17.

46 Norman 2013, s.10-30.
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funktion utan det är produktens yttre preferenser och den reaktion de frammanar som
påverkar oss. Priset är mindre viktigt om vi spontant faller för ögats frestelse och den sociala
status som föremålet kan ge oss.
Steg 2. Behavioral. Här reagerar vi fortfarande genom vårt undermedvetna men här träder
funktionen in i bilden. Fungerar inte produkten enligt våra förväntningar väcks en oro och
ångest, vi blir kognitivt och kreativt begränsade och tappar tillslut intresset för produkten. I
värsta fall reagerar vi i affekt och fylls av stress.
Steg 3. Reflective. Den sista och den långsamma fasen är medveten. I detta moment ser vi till
hela upplevelsen av produkten. Vi värderar den kognitivt och faktorer som varumärke,
utseende, produktens påverkan på identiteten dvs status, användarvänlighet, pris avgör om vi
köper varan igen. Reaktionerna på den behavioral och reflective nivån är beroende av vår
utbildning, bildning, erfarenheter och kultur.50 I reflektionen kan vi bortse från eventuella
defekter om varan gör oss på gott humör, det är ok med lite strul. Norman hänvisar till Philip
Starks klassiska citronpress som visserligen inte fungerar men som är snygg, är en
statussymbol, och dessutom lite crazy. Design enligt Norman omfattar hela människans
tillvaro och den påverkar oss på alla plan. Designerns uppgift är att utifrån människans behov,
forma system och produkter som fungerar, får människan att må bra och ge hennes liv en
möjlighet till mening.

4. Nya Hovås

4.1 Historik och introduktion
I en artikel publicerad i Göteborgs-Posten av Mark Isitt från 20:e Augusti 2016 står att läsa
”hur en ful planskild motorledskorsning med spöklik kontorskoloss och ogräsbelupna
p-platser förvandlas till trivsam småstad”.51 2002 långt efter det att Kodak flyttat visar Jacob
Torell och Joakim Garfvé upp planer för området. De hade planer att bygga en småskalig
blandstad i området. De båda företrädde Next Step, ett ungt och tämligen oerfaret
fastighetsbolag med stora ambitioner. Nya Hovås skulle utformas till en småskalig blandstad i
världsklass med intressant arkitektur, gator stråk och parker, vacker belysning, och en
imponerande Allé. Butiker, sociala och kommersiella verksamheter skulle blandas med
bostäder för att ge en levande miljö med folkliv dygnet runt. De började 2006 med att locka
verksamheter till det gamla Kodakhuset och när ICA etablerar sig med markant ökad handel
godkänner Göteborg Stad att det bakomliggande Uggleberget bebyggs med bostäder. Dessa
byggs dock inte av Next Step, men med HSB i partnerskap utformar Next Step Billdalsvägen
till Hovås Allé. Inför utvecklingen av området fick boende i närområdet uttrycka synpunkter.
2015 påbörjas bygget och 2017 står de första bostadshusen färdiga att tas i bruk.52

Nya Hovås har karaktären av en småskalig blandstad med en inspiration av storstäder som
New York, Köpenhamn och Paris. I min beskrivning utgår jag ifrån Kevin Lynch dels då
Christian Norberg-Schulz refererar till Lynch i sin teori, men också för att Nya Hovås i sin
fysiska gestaltning representerar många av de element Lynch använder för att förstå och
analysera en stad. Bildmaterialet består dels av mina egna fotografier men också lånade
planbeskrivningar från Nya Hovås Kvalitetsbok.53

Beskrivningen av Nya Hovås är min egna upplevelse och spontana reaktioner. Den grundar
sig på mina besök i stadsdelen där jag både promenerat runt och känt av stämningen i miljön.

53 https://www.nyahovas.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Nya-Hovas-kvaliteter.pdf

52 https://www.nyahovas.se

51 https://www.gp.se/kultur/så-blir-nya-hovås-en-stadsdel-i-världsklass-1.3713915

50 Norman 2005, s. 33.
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Under promenaderna bär jag med mig det jag läst om design hos Norman. Norberg-Schulz
och Lynch tankar följer mig i betraktandet av arkitektur, genius loci, dwelling, identitet och
orientering.

4.2 Arkitektur

Bild 1. Nodi White Arkitekter. Bild 2. Spektrumhuset Semrén & Månsson Ark.

När jag en solig förmiddag i Mars anlände till Nya Hovås slogs jag av den brokigt spännande
samling av arkitektur området erbjuder. Jag blev positivt överraskad av dess livfullhet och
elegans. Nya Hovås entré vid Brottkärrsmotet består av två iögonfallande byggnader vilka för
tankarna till New York och liknande världsmetropoler. Som landmärken och noder i all sin
prakt ligger de inbjudande till en promenad längs Hovås Allé. Kontorshuset Nodi helt byggt i
trä och glas reser sig upp som ett monument likt en kvadratisk kolonn med takterrassen
spektakulärt exponerad mot himlen. Spektrumhuset med sin intagande fasad av guldfärg likt
ett påklistrat plock-i-pinn inrymmer Noblaskolan och har en skolgård på taket. Områdets
arkitektur är realiserad av flera olika byggmästare och de varierande formerna skapar en
omgivning som lyfter området till en levande spännande expressiv plats. För det är en plats i
dess rätta bemärkelse, ett genius loci som sjuder av liv, där naturen givit förutsättningar att
gestalta en vision planerarna som bäst håller på att visualisera. När jag sedan fortsätter nedför
Allén mot Brottkärrsvägen inspireras jag av oregelbundenheten i fasaderna som möter mig.
De ger liv åt miljön och inspirerar till fortsatta promenader i området. Trots att området är
under uppbyggnad är det som är färdigställt en spännande mix av färg och form.

Bild 3 och 4: Hovås Allé.
.

Arkitekturens väggar som skiljer det inre från det yttre är här en kreativ poeitisk medvetenhet
fjärran det monotona vi ser i många områden som byggs i andra delar av Västsverige och som
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symboliseras av miljonprogrammets stereotypa karaktär. Promenaden väcker nyfikenheten
hos mig och jag undrar, vad finns bakom nästa gathörn, detta platsskapande element så
viktigt för dess avgränsning. Vid slutet av Hovås Allé möts jag av en rondell där jag svänger
höger och möts av ytterligare variation i byggandet. I den urbana miljön finns det ofta
variation i arkitekturen då den förnyas allt enligt Gideons constancy and change dvs platsen
består trots ständig förändring. Det som fascinerar mig vad det gäller Nya Hovås är att jag
förmodligen, när stadsdelen är färdigbyggd, kommer att uppleva att stadsdelen just på grund
av dess variationer skulle kunna vara byggd under en längre period det vill säga decennier.
Väl nere vid rondellen, den västra entreén eller noden som Lynch skulle sagt, blickar jag upp
mot Uggleberget och ser imponerande arkitektur resa sig. Höghus i dova färger med
oregelbundna tak likt klippor vid havet, insprängda i en skog av tallar. Den ursprungs
vegetation som naturen presenterat för oss att samarbeta med, lockar mig. Husens
majestätiska form blickar ut över landskapet och imponerar bestämt med sin kraftfullhet där
de kantar vägen upp mot berget. De är bostäder, stabila, trygga, lugna och inbjudande.

Bild 5 och 6: Nedre entrén till Nya Hovås dvs den västra noden.

Bild 7 och 8. Ugglebergets majestätiska höghus från västsidan.

Uggleberget som reser sig bakom Nya Hovås visar en bebyggelse utspridd i omgivningen och
anpassad till den topografi som Naturen visat oss. En nästintill romantisk samstämmighet där
luftighet, vegetation, och husens varierande arkitektur överraskar i en ständig följd. Måste
inflika här att Christian Norberg-Schulz menar en plats ande, dess genius loci avtecknar sig i
naturen och vi har att fånga den, visuellt presentera och respektera den som en den del av
tingen vi är enligt Heidegger. Visserligen är detta avsnitt inte avsett att tolka men det går inte
att undvika här. Jag fängslas av arkitekturens profilering, hur man fångar ljuset och beaktar
topografin. En boende berättar för mig att hon ”lever och trivs i denna lummiga tillvaro”.
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Bild 7 och 8: Uggleberget.

Ljuset skänker en spektakulär aspekt till miljön uppe på Uggleberget. Vi är som individer
beroende av ljuset. Här får ljuset flöda fritt och skänka oss harmoni i omgivningen. Här mår
man bra. Fjärran från de besinningslöst förtätade bostadsmiljöerna som växer fram möts vi
här av en sinnenas miljö präglad av genomtänkt form och karaktär. Jag känner mig
välkommen att strosa omkring i en bostadsmiljö som påminner om en högt belägen
skogspark där man känner havets vindar och blickar ut över Nya Hovås som mot norr breder
ut sin småskaliga karaktär av blandstad.

Bild 9 och 10 Uggleberget.
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4.3 Omgivningar

Bild 11: Skylten Nya Hovås.

Nya Hovås ligger i öst-västlig sträckning mellan Amundön i väster och Brottkärrsmotet i
öster. Den Hollywood inspirerade skylten ger indikationer om vad man haft i åtanke vid
planeringen av stadsdelen. Avsikten var att skapa en småskalig blandstad med internationell
touch. En stadsdel där små boutiquer samsas med restauranger och uteserveringar  i
gatuplanen. Verksamheter för kommunen, vårdcentraler, tandläkare, gym och
livsmedelsbutiker ligger i anslutning till till den stora entrén till vid Spektrumhuset.
Läsbarheten är tydlig, man hittar lätt bland gränderna trots att det inte är ett färdigställt
område och byggställningar ibland skymmer sikten. När jag promenerar i omgivningarna
upplever jag känslan av att vilja sitta ner och ta en fika som på en uteservering i Paris. Hovås
Allé sträcker sig som en Parisisk Boulevard från Brottkärrsmotet ned till Brottkärrsvägen.
Med sina breda trottoarer, de klassiska trädplanteringarna så typiska för den franska
boulevarden är Hovås Allé en pulserande centralt axel som samlar de omgivande gränderna
till en enhet. Hovås Allé är den centrala nerven i stadsdelen och utifrån denna når vi olika
delar av stadsdelen. Det är lätt att orientera sig i och identifiera sig med denna stadsdel. Nya
Hovås är luftigt samtidigt familjärt, en slags Köpenhamnsk New York känsla med en touch
av Paris. Jag lockas att närma mig kanterna i omgivningen som möter angränsande
skogsområden vilka vackert inramar stadsdelen. Lummighet möter stadspuls, en expansiv
utveckling i ett växande område som bjuder på det som Heidegger kallar dwelling det vill
säga när platsen samlar jorden-himlen-odödliga-dödliga i en enighet som  även kallas the
fourhold. Människan bor här ur alla aspekter och får möjligheter till val att utveckla sig själv
och sitt liv. Jag får en känsla av sammanhang, tillhörighet och mening när jag promenerar i
Nya Hovås och Uggleberget. Det finns en klar totalitet som genomsyrar platsen, ger en känsla
av familjär karaktär, och dess inbjudan till umgänge gläder och inspirerar mig.

18



Bild 12: Hovås Allé.                                                         Bild 13: Uteservering Hovås Allé.

4.3.1 Parker och  natur
Lummighet och grönska är ett tydligt inslag i den fysiska bilden av Nya Hovås och
Uggleberget. Små parkliknande grönskande oaser ryms mellan husen och ger tillfällen till ro
och möten. I sin öppna planering inspirerar Nya Hovås till social kontakt och samtal mellan
människor. Livskvalitet är som mål väldigt tydlig här. Parken kring Krogabäcken är oas för
avkoppling och lugnt porlar bäcken nedanför den i eftermiddagssolen badande amfiteatern
som här tjänar som en terrass för besökaren att inta sin lunch eller bara för att njuta av
eftermiddagssolen. Perfekt plats för att avnjuta ett glas vin i angenämt sällskap. Här blandas
lekplatser för barn med rekreation för vuxna. Lekplatser återkommer frikostigt i bilden och
finns i de trygga innergårdarna såväl som öppna ytor på Uggleberget. Vissa gårdar har konst
placerat andra fokuserar på grönska och kännetecknande är att de är planerade för det sociala
mötet.

Bild 14: Innergård.                                                                        Bild 15: Lekplats.
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Bild 16: Krogabäcken.                                                           Bild 17: Mötesplatsen vid Krogabäcken.

Uggleberget präglas av skog och har en kuperad profil. Jag frestas att se hela området som en
park då de gröna inslagen är dominerande. Lummig tallskog verkar skyddande för solljuset
men skänker också den behagliga känslan av samhörighet med naturen som vi människor mår
bra av. Längst upp vid krönet finns en vändplats som fullkomligt badar i sol och här känner
jag mig som ett med himlen. Den naturligt skogrika miljön ger intrycket av att husen likt
skogen vuxit upp ur marken och blivit en naturlig del av denna av människan skapade
arkitektoniska park. Njut av de följande bilderna för bättre än såhär blir det inte.

Bild 18. Krönet av Uggleberget.                                                     Bild 19. Park och natur kring Uggleberget.

Bild 20. Innergård för lek och samvaro på Uggleberget.              Bild 21. Naturpark mellan husen.
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Bild 22 och 23. Naturen på Uggleberget.

4.3.2 Stråk och gator

Bild 24 och 25. Planskiss av Nya Hovås och Uggleberget.
Källa: https://www.nyahovas.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Nya-Hovas-kvaliteter.pdf

Det är lätt att orientera sig i Nya Hovås. Det finns många noder, landmärken och stråk att
förhålla sig till och alla i stort är sammanbundna till huvudgatan Hovås Allé.
Hovås Allé är huvudstråket och stadsdelens centrum som i anslutning till det större
handelsstråket med Ica, Apoteket och flera andra för ett handelscentrum självklara butiker
bildar stadsdelens nav. Som redan nämnts korsar gränderna Hovås Allé och lever i samklang
med huvudstråket. Den rika variation på fasadernas utseende gör att jag kommer ihåg var jag
befinner mig och lätt hittar vägen tillbaka till huvudstråket. Det vackra stråket utefter
Krogabäcken förgyller och bäcken strålar som ett pärlband utefter de omliggande fasaderna.
Stråkets vegetation är en eufori av grönska och vattnet som rinner fram lyfter omgivningens
stämning. Gränderna är väl upplysta och balkongerna som sträcker sig ut från husen ger liv åt
fasaderna. Gränderna bryts av genom spontana öppningar till innergårdar vilket skänker
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ytterligare ljus åt miljön. Kanterna är väl tilltagna, framförallt på huvudgatan där
uteserveringarna sprider sin charm. Kanterna uppe på Uggleberget är också väl tilltagna för
att promenader med både hundar och barnvagnar skall fungera. Vad som slog mig i bilden var
den kreativa gatubeläggningen där man skapar en spännande yta att färdas på men som också
kan vara till hjälp när individen skall orientera sig i området. Människan reagerar på intryck
både medvetet och undermedvetet därför är det så viktigt att i en stadsplanering värdesätta det
kreativa det skapande eller som Heidegger uttrycker det poeisis.

Bild 26: Gatubeläggning Hovås Allè.                                         Bild 27: Gatubeläggning Uggleberget.

Bild 28 och 29: Kanter i anslutning till Hovås Allé.

Bild 31 från Uggleberget visar hur man kreativt använder det överblivna materialet av
sprängsten för att bygga skyddsräcken och avskiljande element i gatubilden. De ger ett
livfullt intryck istället för slät betong som ger en statisk yta. Metoden rimmar väl med den
kreativa anda som vilar över området, men det känns också exklusivt i så måtto att det har
reflekterats över elementens betydelse i helhetsbilden av området. Naturstråken mellan husen
på Uggleberget känns ursprungliga och den anlagda gatan som slingrar sig runt berget rimmar
väl med platsens naturliga struktur.
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Bild 30 och 31: Gränder i Nya Hovås.

Bild 32. Stråket kring Krogabäcken                                             Bild 33. Gata, stråk och kant på Uggleberget.

4.3.3. Platser
Nya Hovås erbjuder många platser att slå sig till ro på. Den stora parkeringsplatsen framför
ICA kan tyckas en smula avig i bilden och detta är min personliga kritik. Denna plats
dominerar och kan ge ett opersonligt intryck. Nya Hovås är en stadsdel under konstruktion
vilket förhoppningsvis framledes kan förändra denna plats. I Nya Hovås och på Uggleberget
finns platser i varierande storlek och utförande, naturliga och planerade. En del ligger vid
hörnen och är öppna restauranger på sommaren, andra spontana viloplatser framför fasader
och parker. Det som särpräglar området är att platserna är så många. De är belägna en smula
avsides inne på gårdarna, vackert placerade i naturen som uppe på Uggleberget, eller i en
entré framför Spektrumhuset. Det finns en Boulebana i anslutning till en gränd, lekplatser vid
stråken och sittgrupper längs Krogabäcken, tillfällen till möten är många och det är lagom
avstånd mellan dem. Även om ambitionen att skapa en småskalig blandstad i världsklass med
inspiration från världsmetropoler i allra högsta grad präglar Nya Hovås, finns de små
innerliga hörnen som ger en emotionell gemytlig karaktär. Småskaligheten möter metropolen
och tankarna förs till Central Park och de små parkerna i Paris vilka ligger insprängda i
staden tex i 20e arr. kring Gambetta och de små gatorna kring Sacré-Cœur kantade med
charmiga restauranger  och kafeer.
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Bild 33: Boulebana.                                                                  Bild 34: Mötesplats med bänkar och träd vid Nodihuset

Bild 35: Kafé vid Hovås Allé.                                                       Bild 36: Uteplats för fester och grillkvällar vid Uggleberget.

Bild 37: Kommande uteservering vid Spektrumhuset.                 Bild 38: Naturlig viloplats på Uggleberget trots byggrester.
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5. Analys och tolkning

Min frågeställning i inledningen lyder:
Existerar genius loci i Nya Hovås som det beskrivs av Christian Norberg-Schulz och
representerar Nya Hovås god design enligt Don Norman metod?

God design är när en produkt eller system är framtaget på grundval av människans behov av
att förbättra människans tillvaro. God design gäller alltså inte enbart en vara som en spis utan
hela system till strukturerad samhällsplanering i form av logiska gatusystem med skyltar.
Produkten eller systemet skall vara så lätt att förstå att ett barn skall klara av att hantera det,
men det skall också vara estetisk tilltalande, väcka glädje, nyfikenhet och vara kul att
använda det vill säga emotionell tilltalande, funktionellt, ekonomiskt försvarbart, hålla över
tid och vara miljövänligt. God design innebär att design blir bron mellan mänskligt behov och
teknologi och för därigenom utvecklingen framåt. Genius loci är den ande som bor i platsen.
Naturen avkläder sig platsen för människan som visualiserar sin förståelse för platsen och
bygger det hon visualiserat i samstämmighet med och i respekt för naturens givna
förutsättningar. Platsen är unik med specifika karaktärer och möjligheter. Även i den urbana
miljön sker detta men på ett annat plan och Nya Hovås byggs från grunden på oexploaterad
mark och utifrån dessa förutsättningar används metod och teori. För att människan skall
känna gemensamhet med platsen måste hon kunna identifiera sig med och orientera sig i
platsen. Platsen skall ge människan de möjligheter till utveckling hon behöver över tid, men
det betyder också att människan vårdar och respekterar platsen. Mötet mellan människor,
emotionell tillhörighet, trygghet, struktur, estetisk variation och unik karaktär är faktorer som
ger människan ett existentiellt fotfäste, the point of departure, den plats hon återvänder till,
sin genius loci. Genius loci är platsens själ som består trots historiens vingslag som över tid
medför förändring.

Nya Hovås analyseras i två delar. Den första analyserar planstruktur orientering, läsbarhet
och wayfinding. Den andra delen analyserar Nya Hovås visuella bild, det vill säga dess
design.

5.1 Planstruktur Nya Hovås och Uggleberget.
Nya Hovås är i sin planmässiga struktur med den centrala axeln i mitten som utgörs av Hovås
Allé en sammanhållen stadsdel. Nya Hovås är en produkt av stadsplanering i småskalig anda.
Spektrumhuset och Nobihuset i öster kommunicerar till besökaren att här öppnar sig Nya
Hovås för besökaren. Trots den Hollywood inspirerade skylten dominerar de två arkitekt-
skapelserna bilden tydligt. De två byggnaderna är både landmärken och noder för stadsdelen.
De utgör entrén och starten på Hovås Allé som visserligen är kort men mycket läsbar och
fungerar som nav. I det urbana stråket som ligger vid entrén och korsar Hovås Allé centreras
sociala verksamheter kontor och gym. Väster om detta stråk ligger bostadshusen i anslutning
till Hovås Allé. Det som saknas vi entreén är en orienteringstavla som Norman kallar
mapping. Då området är under konstruktion kanske man väntar med tavlan tills allt är på
plats. På båda sidor i 90 graders vinkel längs Hovås Allé strålar gränder ut vilka hyser
bostadshus av olika karaktär. Denna varierande arkitektur i färg, form, storlek och höjd bidrar
till att besökare skapar sig minnesbilder av miljön vilka förenklar hennes orientering i
området. Den specifika arkitekturen tjänar då som en slags signifiers i miljön det vill det vill
säga de kommunicerar en funktion i omgivningen som utgångspunkter. De är varken platser
eller noder men för individen blir de fysiska hållpunkter. I nya Hovås är biltrafiken begränsad
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till områdets ytterkanter förutom Hovås Allé som i väster vid rondellen övergår i
Brottkärrsvägen som fortsätter ned mot Gerrebacka. Rondellen är den västra entrén och här
startar vägen upp mot Uggleberget. Den tydliga begränsningen av biltrafiken öppnar för
promenader och förflyttning till fots och de väl tilltagna trottoarerna ger gott om utrymme
utan att trängas. Enkelhet i orientering, läsbarhet av området, minnesbilder, präglar Nya
Hovås. Uggleberget har en ringväg som förbinder fastigheterna med varandra och en
avstickare upp mot utsikten som avslutas med en vändplats. Det är funktionellt, enkelt, säkert
och tryggt och risken att köra fel är här minimal. Behavioral nivån enligt Norman beskriver
hur vi emotionellt och kognitivt reagerar på funktion, både positivt och negativt. Nya Hovås
är funktionellt och kul. Funktion möter organisation och struktur. En i Normans anda
genomtänkt design så enkel att ett barn kan hantera den. Parkerna och stråken kring
Krogabäcken är sålunda befriade från trafik. Jag noterar att den för umgänge anpassade
miljön är flexibel såtillvida att här kan du fritt ta dig fram med allt får barnvagnar till
rullatorer och rullstolar med ytterst få undantag. Kritiken blir att anpassningen av området till
funktionsnedsatta individer kunde varit mer omfattande, men återigen området är fortfarande
under konstruktion. Organisationen av ytan gör det kul att strosa omkring då ytan känns säker
både på dagen och kvällen då den är rikt upplyst. Det är ett välplanerat område.

5.2 Visuell betraktelse av Nya Hovås och Uggleberget.
Det råder ingen tvekan om att både Spektrumhuset och Nobihuset representerar institutioner
sett ur Kahns perspektiv. De är nästintill bombastiska i sin uppenbarelse och fångar
omedelbart besökarnas uppmärksamhet. De är riktigt fräcka nästan lite ”tykna” som vi säger i
Göteborg. De har verkligen karaktär och väcker reaktioner. Reaktionen är omedelbar och
lockar till mersmak allt enligt syftet med design. Design berör oss emotionellt, positivt eller
negativt och påverkar oss kognitivt. Norman definierar detta som den viscerala nivån. Dessa
båda arkitektoniska skapelser får oss att tänka till och ställa frågor om deras funktion och
ursprung. Det blir många varför. Det råder ingen tvekan om att de hör till den publika delen
av Nya Hovås, för det finns här en distinkt skillnad mellan det publika och det privata.
Norberg-Schulz kallar det publika för public dwelling och menar den arkitektur som omfattar
grupper i samhället och deras residens, ex kyrkor och domstolar. Handelscentrat som ligger
söder om Spektrumhuset har även den en stark prägel av publik arkitektur och är därför lätt
att känna igen. Byggnaderna har dessutom tydliga skyltar vilka talar om vilka verksamheter
de inrymmer. Arkitekturen grundar sig på människans varande i världen och arkitekturen ger
varandet en mening och uttryck i sin gestaltning. Arkitekturen är isig konst och påverkar oss
ständigt i vardagen. Nya Hovås karaktäriseras av den urbana miljön och är fräckt planerad
med sin boulevard kantad med trädplanteringar framför fasaderna där snygga butiker visar
sina produkter i skyltfönstren. Det är en levande boulevard. Bostadshusen i dess skiftningar i
Nya Hovås erbjuder spännande små gångar och prång med överraskande planteringar och
konstverk i mysiga innergårdar. Krogabäcken är en exklusiv detalj som flödar fritt i en
grönskande dal som kantas av lekplatser och bänkar. Den upptäckarglädje som området
väcker ger livsglädje åt individen. Bebyggelsen som klättrar upp för Uggleberget nästan
drunknar i den naturliga skog av tallar som residerar däruppe. En förföriskt designad oas för
sociala möten, grillkvällar i gemytlig miljö. Här kan nog ett och annat rådjur dyka upp bland
småfågelskvitter och harar. Variationen och mixen av bostadshus och arbetsplatser är en
avgörande faktor för att skapa en meningsfull stadsmiljö. En tillfredsställande miljö får oss att
må bra till skillnad från den miljö där det sociala livet är lågprioriterat. I destruktiva miljöer
får individen i högre grad en sämre psykisk hälsa. Nya Hovås är snyggt. Nya Hovås är öppet,
kul att strosa omkring i. Det är lätt att känna sig hemma. Ett snyggt, allt-i-ett charmigt,
väldesignat, funktionellt, förföriskt, strukturerat och emotionellt välkomnande genius loci.

26



5.3 Tolkning
Planerarna av Nya Hovås har varsamt hanterat den naturliga plats som naturen avtäckt för
dem. Även om det sporadiskt funnits tidigare arkitektur kopplat till verksamhet i området ex
Kodakhuset fanns där tidigare inte någon egentlig bebyggelse. Norberg-Schulz Stedsteori
formades efter World War II av den anledningen att platsen upplöstes genom att bebyggelsen
spreds ut utan en central punkt, människan förlorade sitt fotfäste, och bebyggelsen blev
monoton och till viss del fabriksbyggd. Människan är en del av tingen som Heidegger
uttrycker det, och hon  existerar i relation till dessa ting. Skillnaden är att människan har
språket, förmågan att tänka och sålunda utifrån tanken är driven att realisera sin värld som
hon visualiserar den. Norberg-Schulz vände sig emot den separation i tanke och känsla som
fanns i funktionalismen. Han menar att vi är beroende av social interaktion och att uppleva en
mening med livet är en förutsättning för vår existens. Känsla ansågs som smak och var
oväsentligt i förhållande till funktionen då Norberg-Schulz startade sin utformning av sin
Stedsteori. Människan använde jorden som en resurs utan att egentligen inse att det är en
ändlig resurs. Hon bortsåg ifrån emotionen, det psykiska välbefinnandet och tillhörigheten till
platsen, den samlande byn. Dessa var primära faktorer då Norberg-Schulz utvecklade sin
teori om genius loci. Nya Hovås och Ugglebergets arkitektur präglas av färg och form med
rik grönska som inspirerar till social interaktion och mening. Arkitekturen är vackert
integrerad i omgivningens naturliga form och ger ett varierat landskap, en njutning för ögat
och vår själ. Hovås Allé är ett nav som är lätt att nå då orienteringen är logisk, enkel och
funktionell. Koncentration av bebyggelse, både publik och privat ger en känsla av tillhörighet
i miljön, en gemenskap. Nya Hovås och Uggleberget är planerade med hållbarhet som ett av
målen och det märks i material och i områdets gedigna arkitektur. Organiska material som trä
används i arkitekturen och ger en mjuk silhuett till skillnad från miljonprogrammets
betongklossar. Sprängsten inhägnade i konstruktioner av stålvajer bildar låga murar som
avgränsar. Arkitekturen samlar vår värld och som sådan är den avgörande för vårt
välbefinnande, därför är dess utseende och funktion avgörande. Norman menar att det vackra
fungerar bättre och vi har överinseende med defekter om produkten gör oss på gott humör.
Norman talar både om vackra produkter, men även system som platser. Vi slappnar av när
produkter eller system fungerar, är snygga och får oss att må bra. Han menar också att
hållbarhet och livslängd är avgörande i begreppet god design. Norman menar också att vi
skall designa efter hur människor tänker, hur hon är, och inte hur vi vill att hon skall vara
eller tänka. I den reflektiva nivån som är den medvetna nivån avgör vi produktens kvalitet,
om vi kommer att acceptera den och ta den till oss eller köpa den igen utifrån olika faktorer.
Nya Hovås är gemytligt sin häftiga miniversion av en världsstad, en mini kombo av kvarteren
Montmartre med Champs-Èlysées som navet. En snygg, inspirerande, hållbar, inbjudande,
kul stadsdel att bo och utvecklas i. Kahns lille pojke som betraktar staden som den plats där
han upptäcker saker och känner att där vill han bo och utvecklas i livet kan vi mycket väl
finna i Nya Hovås och Uggleberget. Den omedelbara nyfikenheten (visceral nivå), dess väl
orienterade struktur (behavioral nivå) och dess kvaliteter av hållbarhet och utseende
(reflective nivå) gör Nya Hovås till ett allt-i ett område som erbjuder livet. Norberg-Schulz
och Norman skulle må bra här och roat se deras teorier och metoder samsas och realiseras i
en genius loci av god design.
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6. Avslutande och sammanfattande diskussion

Frågeställningen i inledningen gällde om det i Nya Hovås och Uggleberget existerar ett
genius loci enligt Christian Norberg-Schulz definition och om Nya Hovås representerar god
design enligt Don Norman. Vidare jämfördes begreppen cognition och emotion hos Norman
med begreppet tanke och følelese (tanke och känsla) hos Norberg-Schulz. Norman talar om
discoverability and understanding i sin definition av god design och Norberg-Schulz talar om
identifiering och orientering i relation till platsen. Norberg-Schulz Stedsteori och Normans
metoder Human-centered design och Human Cognition and Emotion användes som verktyg
för undersökningen. De sätter människans välbefinnande och behov i centrum. De menar att
skall detta uppnås måste tillvaron fungera, vara estetiskt tilltalande och meningsfull på alla
plan och alltså inte enbart tillägnad ett fysiskt varande. Det är i denna sfär Norman och
Norberg-Schulz i sina teorier och metoder möts i Nya Hovås. Norberg-Schulz och Norman är
samstämmiga i uppfattning om hur människan reagerar på sin tillvaro. Läsbarhet, funktion
och orientering är fundamentala faktorer för att en omgivning eller en produkt/system skall
attrahera oss. Norman använder sin 6 stegsmodell i Human-Centered design och
Norberg-Schulz hänvisar till Lynch 5 begrepp samt läsbarhet wayfinding och minnesbilder.
Människans reaktioner på bristande funktion är densamma oavsett produkt eller omgivning.
Bristande funktion leder till stress, ångest, irritation och till slut kasserar vi
produkten/systemet alternativt undviker omgivningen. Fundera på ett Frölunda torg utan
mappings… Norberg-Schulz betonar vikten av en kreativ arkitektur, en miljö där människan
finner en mening med livet. En miljö så spännande att en pojke som strosar omkring och
upptäcker att här vill han bo hela livet och utvecklas för att använda Kahns definition av en
meningsfull plats. Norberg-Schulz menar att ett genius loci med karaktär som tex Venedig
inte behöver vara helt 100% läsbart då atmosfären uppväger bristen på orientering. De
kvalitativa egenskaperna i Venedig, de icke mätbara, det emotionella som rör våra sinnen
betyder mer och ger oss mening och kreativitet. Norman menar att det vackra och det som får
oss att må bra inspirerar oss och vår kreativitet. Han beskriver detta i 3 stegs Human emotion
and cognition, och menar att om en produkt/system inte fungerar 100% men är charmig,
vacker och kul står vi ut med lite strul. Även här samsas Norberg-Schulz och Norman och
menar att förutsättningen för att människan skall uppskatta en produkt/system eller
omgivning handlar till stor del om det icke mätbara, det kvalitativa, det vill säga våra sinnens
reaktioner och det räcker inte enbart funktion utan emotionell upplevelse.
Genius loci är den plats där människan dwells det vill säga är i hela dess omfattning. Nya
Hovås och Uggleberget, som är en produkt av stadsplanering visar, som jag ser det efter min
undersökning, ett genius loci. Det är en totalitet i dess egentliga mening det vill säga, alla
livets skeenden ges möjlighet till mening här. Det är också ett bevis på god design eftersom
den är rik på spännande kaxig arkitektur, funktionell struktur och är lättorienterad i en brokig
miljö. Den är förföriskt elegant i all sin naturnära prakt tillsammans med en touch av urban
karaktär. Det vilar en atmosfär över området som inspirerar individen och det sociala mötet
präglar platsen, denna allt-i-ett miljö. Badande i naturens sköte är Nya Hovås byggt efter
naturens form och speglar ett respektfullt samspel mellan individ och de förutsättningar
naturen avklätt sig. Det finns en bro mellan Christian Norberg-Schulz Stedteori från 1967 och
dagens stadsplanering där vi lärt av Miljonprogrammets misstag och numer inser att känslan
av tillhörighet, tillgodosedda behov och mening, är avgörande för individen och hennes
utveckling. Att människan har behov av närhet grönska och ljus, att social interaktion,
trygghet och vackert designad engagerande miljö är avgörande för trivsel är idag en
självklarhet. Med människans totala livskvalitet och behov i fokus, med materiell hållbarhet
över tid i centrum, byggt med respekt och i samklang med naturens givna förutsättningar är
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Nya Hovås enligt min undersökning förföriskt, hänförande vackert, kaxigt urbant,
välstrukturerat och för individen ett meningsfullt genius loci av god design.

7. Reflektion över Nya Hovås och Uggleberget

Nya Hovås denna oas, men för vem? I början av denna undersökning hade jag bestämt mig
för att inte beröra ekonomin. Ju längre in i arbete jag trängde och framförallt när läste jag
texterna av Catharina och Håkan Thörn samt undersökningen från WHO växte frågor fram
som skavde. Vad får skönhet kosta, var går gränsen för vad vi kan betala för vår existens och
välbefinnande? Även om Nya Hovås med Uggleberget tillsammans med de kommande
projekten (Bild 39, grå markeringar) är en stadsplanering med människan i centrum måste
samhället beakta den segregering som kan bli följden av kostsamma bostäder. Vår bostad är
en produkt som vi alla måste hantera oavsett pris och den blir sålunda en klassfråga.
Norberg-Schulz talar inte ekonomi i sin teori, men det är en avgörande faktor för vår
utveckling som individ att vi har en inkomst som tillåter en livsstil där vi mår bra. Livsstil har
ett pris och måste vi lägga en allt större del av vår inkomst på vårt boende hamnar andra
viktiga delar av vårt liv i skymundan, tex minskade semesterresor, träning osv. Norman tar
upp priset i sin definition av god design dvs priset för produkten skall vara försvarbart men
kan bli sekundärt om vi emotionellt påverkas positiv av produkten eller får högre status av
den. När det gäller boende för en stor del av befolkningen, finns inte möjligheten att välja
fritt. WHO definierar hälsa: “A state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity”.54 Den frustration och oro det innebär att inte
ha råd att leva det liv man önskar förtar glädjen att finna mening med livet. När livet som hos
många idag handlar om att få vardagen att gå ihop hamnar hälsan i kläm och leder till social
destruktivitet. Då hjälper det inte att områdena är snygga eller organiserade för finns inte de
ekonomiska incitamenten till kunna utnyttja områdets faciliteter kan det snygga och
organiserade får negativ effekt hos individen. Negativa effekter av tråkigt boende ses
områden som Rosengård i Malmö och Tensta utanför Stockholm.
Till de kommande utvecklarna och de som forskar i ämnet om vår miljö och boende vill jag
skicka en uppmaning till att aktivt söka lösningar så vi slipper gentrifiering och de
konsekvenser som renoviction innebär. Genius loci och god design utgår från människans
behov och välbefinnande utifrån hela livets aspekter som gäller alla och är en rättighet för
alla oavsett. Inga undantag.

Bild 39
https://www.nyahovas.se/om-nya-hovas/#15-sekunder

54 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/152184/RD_Dastein_speech_wellbeing_07Oct.pdf
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8. Populärvetenskaplig sammanfattning

Design omger oss överallt och alltid. Design finns i smörkniven såväl som i den vackra
järnvägsstationen, torget, och vår bostad. Vi designar också våra liv med de val vi gör. Design
påverkar oss betydligt mer än vad vi tror och det på många olika plan. Design är en lösning
på ett problem, kalkylerad, analyserad och genomtänkt baserad på människans behov.
Staden/platsen är en form/produkt av design som påverkar våra liv på alla plan, därför är dess
utformning så oändligt betydelsefull. Vårt fotfäste i tillvaron är den plats som vi identifierar
oss med, känner samhörighet med och är vårt nav och utgångspunkt, vårt genius loci. Där vi
bor har avgörande betydelse för vår utveckling som individer. Nya Hovås och angränsande
Uggleberget är en nybyggd stadsdel söder om Göteborg. Med havet som granne och en
oändligt vacker natur har man byggt en småskalig blandstad med karaktärer från
världsmetropoler och mysiga kvarter i Köpenhamn och Paris. Stadsdelen har medvetet skapat
en sammansvetsad miljö av snygg fräck arkitektur blandat med grönområden där bäckar och
små raviner inramar området. Nya Hovås och Uggleberget är en stadsdel som erbjuder allt
precis som en komplett stad av större mått. Ugglebergets skogslika miljö är betagande och
man slås av den panoramaliknande utsikten uppe på berget. Här kan man nog få se både
rådjur och älgar om man har tur. Stadsdelen är långt ifrån färdigbyggd och i de kommande
planerna syns att Hovås Allé kommer att behålla sin plats som navet i området. Nya hovås
och Uggleberget är byggt med människan och dess välbefinnande som utgångspunkt. God
design som präglar ett gediget genius loci, men för vem?

Tack för mig,
Linda Carlén
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