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1. INLEDNING 
Första gången jag såg en bild av Guggenheimmuseet i Bilbao blev jag uppspelt. 

Vad jag fascinerades över var hur någon ens fått för sig att bygga ett hus med 

den formen, den texturen och det utsökta mått av galenskap som onekligen 

måste ha krävts. Det var spektakulärt.  

I en tid då kapitalism och marknadsekonomi är en självklarhet för de 

flesta, måste byggherrar såsom kommuner och företag tänka nytt för att locka 

till sig eftertraktade hyresgäster, invånare och personal. Kommuner konkurrerar 

om invånare, som butiker om kunder. Staden ska kunna säljas som ett 

varumärke och representera en livsstil som många vill ha. City branding kan 

vara ett sätt att närma sig ämnet, med sin ambition att ge en stad en attraktiv 

image.  

I takt med ökat ekonomiskt kapital har alltfler kommuner bestämt sig för 

att bygga nytt. Ett sätt, som utvecklats de senaste 20 åren, att locka invånare 

och öka stadens anseende har varit att uppföra en spännande byggnad som gör 

stadsinvånarna stolta och visar utomstående att man i kommunen inte ligger på 

latsidan utan vågar satsa på nytt.  Redaktören Claes Caldenby beskriver 

förfaringssättet i Arkitektur.1 Spektakulär arkitektur används som ett sätt att 

lansera en antagen image eller ett varumärke. Vidare beskriver han hur 

”spännande” arkitektur kopplas samman med att synliggöra sin stad i en global 

värld.2 Sammanhanget gör det omöjligt att inte tänka just på 

Guggenheimmuseet i Bilbao och den så kallade Bilbaoeffekten, som fick hela 

regionen att blomstra.  

På senare tid har mindre städer i Sverige börjat utmärka sig i det här 

avseendet, senast Kalmar med sitt nya konstmuseum. Den svarta lådan i 

stadsparken, ritad av Tham och Videgård Hansson Arkitekter AB, är nog den 

mest spektakulära byggnaden i staden. Kalmar kommun har ca 60 000 invånare 

och en vision att öka antalet besökare med 20 % till år 2010.3 Kan nya Kalmar 

Konstmuseum vara ett steg mot det målet? Museet föregicks av en tävling utlyst 

i augusti 2004 som samlade 294 förslag, vilka resulterade i tre finalister; 
                                            
1 Caldenby, Claes, ”Varumärke och arkitektur”, Arkitektur, 2006:2 
2 Caldenby, Claes, 2006:2 
3 http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=32559 (091008) 
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Plattform av Tham & Videgård AB, #070504 av Anders Abraham och Non 

Serviam av Nyréns Arkitektkontor. Byggnaden invigdes i maj 2008. 

Kalmar Konstmuseum utsågs i skrivande stund till vinnare i det s.k. 

Kasper Salin-priset4 vilket gett ytterligare uppmärksamhet åt stadens senaste 

arkitektoniska tillskott. Uppmärksamheten har främst berört fasaden men även 

den öppna, betongtrappan som dominerar museets entré. Tillskottet som har 

väckt känslor och omnämnts som ”onödigt” och konstigt. Det är 

häpnadsväckande och spektakulärt för en ort mest känd för ett slott från 1592. 

Byggnaden har varit omdebatterad i lokalpressen, både vid utlysandet 

och senare. I en riksartikel berättas om hur bygget till och med varit motarbetat. 

Nu står det där, både ifrågasatt och älskat.5 En annan artikel beskriver 

byggnaden som granne med tvivlet, konstmuseets fortsatta fokus på 

verksamheten betvivlas. Artikeln ger fler svenska exempel där verksamheten 

blivit lidande på grund av fokus på lokalerna.6 Nya Kalmar Konstmuseum 

väcker onekligen känslor. 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är dels att analysera processen från utlysningen av 

arkitekturtävlingen till valet av det vinnande bidraget till nya Kalmar 

Konstmuseum, dels att utreda begreppet City branding i förhållande till Kalmar 

Konstmuseum. För att undersöka processen intervjuar jag jurymedlemmar och 

gör en arkitekturanalys. Analysen och begreppet ska sedan prövas mot varandra.  

1.1.1 Avgränsningar 
Den process som pågår efter juryns arbete fram till konstmuseets invigning, 

kommer inte att beröras och därmed inte heller själva uppförandet av museet 

eller arkitekternas roll i denna process. I min arkitekturanalys kommer jag inte 

heller fästa någon större uppmärksamhet vid planlösningen. 

                                            
4 Kasper Salin-priset delas ut i Sverige varje år till en byggnad av ”hög arkitektonisk klass.” 1962 
instiftades det till minne av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin. 
http://www.arkitekt.se/salinpriset (271108) 
5 Josefsson, Erika, ”Omstrid konstkub med skojig fasad”, TT Spektra, (080507) 
6 Forsberg, Nils, ”Bor granne med tvivlet”, Expressen, (080508) 
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Uppsatsen kommer inte heller att fördjupa sig i city marketing även om 

begreppet i viss mån kan komma beröras.7 Vidare kommer invånarnas åsikter 

inte att undersöka detta på grund av utrymmesskäl, även om det funnits starka 

känslor och hade varit intressant. 

1.2 Forskningsöversikt 

Kalmar Konstmuseum är en museibyggnad som byggts nyligen varför forskning i 

ämnet ännu inte publicerats. Konsthistorikern Andrew McLellan publicerade 

2008 The art museum – from Boullée to Bilbao, en historisk redogörelse för 

konstmuseets utveckling, där inte bara konstmuseet arkitektur utan också dess 

teorier och praktiker behandlas. Boken ger en god insyn i hur konstmuseum 

byggts, använts och vilket syfte det haft genom tiderna.8 Journalisten Mimi 

Zeiger har även hon skrivit om ny och ”nyskapande” museiarkitektur från de 

senaste åren, i New museum architecture: innovative buildings from around the 

world från 2005.9 Inledningsvis beskriver hon City branding och Bilbaoeffekten i 

viss mån och konstaterat dess genomslag i den nyare arkitekturen. 

City branding är ett relativt nytt begrepp och har först de senaste tio 

åren fått fäste, framför allt inom andra discipliner men också inom 

konstvetenskapen. Därför är den största delen litteratur från 2000-talet. 

Tomas Gustavsson skrev 2007 en D-uppsats, Staden som varumärke: en 

studie av city branding med Malmö som exempel. Sociologen Gustavssons 

fallstudie tar upp skillnader mellan stadens image och stadens identitet och 

varför ett slags glapp kan uppstå där emellan.10 Landskapsarkitekten Sigrid 

Lönnerholms examensarbete, Att bygga för att synas – city branding i 

stadsplaneringen, från 2008. Den berör till största del Helsingborg och dess 

norra hamn.11 Dessa uppsatser har främst använts för att ge mig en 

                                            
7 City marketing handlar om att marknadsföra en stad utåtriktat genom mer konventionella 
metoder än city branding. 
8 McLellan, Andrew, The art museum – from Boullée to Bilbao, Berkley, CA: University of 
California Press 2007 
9 Zeiger, Mimi, New Museum architecture: innovative buildings from around the world, London: 
Thames & Hudson, 2005 
10 Gustavsson, Tomas, Staden som varumärke: en studie av city branding med Malmö som 

exempel, D-uppsats Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, 2007 
11 Lönnerholm, Sigrid, Att bygga för att synas – city branding i stadsplaneringen, Examensarbete 
inom Landsarkitektprogrammet Alnarp, 2008 
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bakgrundsbild och vidare gett referenser till annan användbar litteratur. 

Författarna använder sig av City branding för att förklara varför Malmö och 

Helsingborg utvecklats med sikte på ett helhetsperspektiv för respektive stad. 

I sin doktorsavhandling beskriver konstvetaren Per Strömberg 

upplevelseindustrins turistmiljöer och behandlar till viss del City branding. 

Framför allt fokuserar Strömberg på arkitekturens förmåga att berätta historier 

och genom det locka turister. Vidare belyser han också front-page architecture, 

spektakulär arkitektur som når förstasidorna. Avhandlingen heter 

Upplevelseindustrins turistmiljöer – visuella berättarstrategier i svenska 

turistanläggningar 1985-2005 och lades fram vid Uppsala universitet under 

våren 2007.12 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Teorier behövs för att utreda och lyfta fram fenomen, strukturer eller tankesätt 

inom ett ämne. I mitt fall är teorier om City branding och spektakulär arkitektur 

relevant för att söka förstå hur Kalmar Konstmuseum kan tolkas. 

City branding kan beskrivas att beslutsfattare medvetet skapar en 

bild/varumärke med de värden och uppfattningar en stad vill förknippas med.13 

Det som kännetecknar spektakulär arkitektur som begrepp är en arkitektur som 

väcker uppståndelse och noteras i förhållande till omgivningen. Med spektakulär 

arkitektur avses arkitektur som väcker uppmärksamhet främst genom sin fasad.  

Både City branding och spektakulär arkitektur är tämligen nya begrepp som 

främst använts sedan slutet av 1980-talet. Begreppen utreds i ett separat 

kapitel. 

 

1.4 Metod 

För att skapa en uppfattning om hur juryn resonerat kring de förslag som 

samlades in studerar jag tryckta material såsom tävlingsprogram, 

juryhandlingar och byggnadsplaner. För att ytterligare fördjupa materialet 

                                            
12 Strömberg, Per, Upplevelseindustrins turistmiljöer, Diss. Uppsala Fronton Förlag: Uppsala, 
2007 
13 Mommaas, Hans, “City Branding: The necessity of socio-cultural goals”, Patteeuw, Véronique 
(red), City Branding: image building & building images, NAi Publishers: Rotterdam, 2002, s 34 
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intervjuar jag tre av juryledamöterna. Juryns arbete analyseras utifrån 

tävlingsprogrammet och de mötesprotokoll som fördes under sammanträdena 

samt intervjumaterialet.  

Litteraturen studeras med syfte att utreda begreppet City branding och 

spektakulär arkitektur. Det material utredningen ger ställs senare mot analysen 

av konstmuseet för att urskilja eventuella likheter.  

Kalmar Konstmuseum analyseras semiotiskt och tonvikten i 

arkitekturanalysen läggs på exteriören, för att utreda de kriterier juryn gjort sitt 

urval. Som en förlängning av den nya byggnaden analyserar jag konstmuseets 

hemsida och de bilder som publiceras där. Hemsidan har analyserats med 

utgångspunkt ifrån hur man navigerar sig från startsidan. Varje skärmbild har 

undersökts i anslutning till den förra, vad som har förändrats visuellt och vad 

som är statiskt. Detta för att belysa hur bilden av museet framhävs, att det kan 

tolkas som front-page architecture. Vid besöket fotograferade jag konstmuseet 

och arbetade med bilderna digitalt för att belysa byggnadselement som spelat en 

avgörande roll för min analys. Även konstmuseets hemsida kommer att 

analyseras som en del av museets varumärke. 

 

1.4.1 Semiotisk analys 

För att göra en analys av Kalmar Konstmuseum, formulerar jag en 

konstvetenskaplig, semiotisk analysmodell. Modellen utgår ifrån den 

bildsemiotik som presenteras i Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds Möten 

med bilder14 och tar hjälp av arkitekturteoretikern Simon Unwins begrepp. 

Utifrån min modell besöker jag byggnaden och analyserar den därefter med hjälp 

av anteckningar och fotografi. Både anteckningarna och fotografierna hjälper 

mig återgå till detaljer och fungerar som stöd för minnet. 

Min modell bygger på teorier om City branding och konstvetenskaplig 

semiotik men tar även hjälp av Unwins verktyg för arkitekturanalys. Jag har 

valt en semiotisk analysmetod för att kunna analysera Kalmar Konstmuseum ur 

en kontext av spektakulär arkitektur och City branding. Med hänsyn till 

kontexten passar den semiotiska bättre än exempelvis en ikonologisk eller en 
                                            
14 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder, Studentlitteratur: Lund, 2004 
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formal analysmetod. En ikonologisk modell är olämplig på grund av att den 

fäster sig vid symboler och kräver litterära källor av mer historisk karaktär. En 

formalanalys tillåter mig inte att gå tillräckligt på djupet i bemärkelsen att 

enbart byggnadens form inte förklarar den upplevelse konstmuseet ger. En 

semiotisk analys däremot, ger mig möjlighet att analysera också de andra 

”bilder” av konstmuseet som förmedlats av konstmuseet själv och de bilder som 

spridits. Semiotiken ger utrymme för en sådan vidgning av analysen.15 Som jag 

nämnt är det främst exteriören som behandlas i analysen. Hemsidan belyses som 

en förlängning av det nya huset i och med att det är ofta den som en besökare 

möter innan det fysiska besöket. Hemsidan kan därför sägas ge en bild av hur 

Kalmar Konstmuseum vill uppfattas. Bilderna återfinns på hemsidan och i flera 

av de artiklar som presenterat, kritiserat eller på annat sätt berört Kalmar 

Konstmuseum. Som front-page architecture har bilderna figurerat och samma 

bilder har ständigt återkommit. 

1.4.2 Simon Unwins analysbegrepp 
För att kunna utföra analysen optimalt kommer jag använda mig av den 

brittiske arkitekturprofessorn Simon Unwins begrepp. Hans handbok, Analysing 

Architecture16, tar upp en rad användbara aspekter, vilka kan förklara hur man 

som besökare upplever byggnaden. Inledningsvis beskriver Unwin de mest 

grundläggande elementen.  

Markör är ett arkitektoniskt element som definierar en plats på det mest 

basala sätt, exempelvis genom en skylt eller en sten. Ett av Unwins begrepp som 

lätt kan förväxlas med markör är fokus som snarare är ett blickfång. Fokus 

anspelar på en upplevelse medan markören står för något konkret. Om man 

exempelvis stiger in i en hall med en stor trappa upplever man fokus uppåt. 

Barriärer skiljer en plats ifrån en annan; en häck, en vägg etc. Alla 

barriärer är inte konkreta utan ibland mentala/psykologiska barriärer som 

markerar i form av exempelvis en linje på golvet.17 Dessa barriärer kan innehålla 

länkar mellan de båda sidor som skiljs åt, såsom fönster eller broar. 

                                            
15 Eriksson och Göthlund, 2004, s. 40-41 
16 Unwin, Simon, Analysing Architecture, 2:e Ed, Routledge: London & New York, 2003 
17 Unwin, 2003 s 30 
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Kombinerade barriärer, fyra väggar, ger en inhägnad och markerar området 

innanför. Barriärerna skiljer på inne och ute och länkas ofta genom dörrar och 

fönster vad gäller byggnader. Glasväggar ska ses som fysiska, men inte visuella 

barriärer eftersom de både länkar visuellt och skiljer fysiskt.18 I en 

museibyggnad kan man tänka sig att glasväggar förbinder utsidan med insidan 

och således bjuder in offentligheten. 

I sin metodiska indelning blir nästa logiska steg hos Unwin element med 

dubbla användningsområden. Väggen får agera barriär och markör för ett hem, 

ett innertak i ett flervåningshus blir golv för nästa våning. 

När alla element samspelar organiserar de en plats och beroende på hur 

de placeras kan de berätta en historia. Historien kan förmedlas genom symboler, 

vilka inom arkitektur bli till en allegori; budskapet framgår genom associationer. 

Även mindre expressiva byggnader berättar historier. Under den tidiga 

modernismen kring 1920 berättas historien genom formen, vilket blir en symbol 

för modernismen själv.19  

Symbolismen i äldre arkitektur var tydligare då byggherrar, företag och 

kommuner brydde sig om vad deras byggnader uttrycker, då det kunde bli en 

symbol för staden/företaget. Unwin exemplifierar med Eiffeltornet i Paris, 

Parthenon i Aten och Operahuset i Sydney. Vad gäller Parthenon i antikens Rom 

var det en religiös byggnad och religionen uttrycks metaforiskt i arkitekturen, 

vilket gjorde och fortfarande gör den symbolisk. Operahuset i Sydney är 

symboliskt av andra anledningar, nämligen som ”förlängning av sitt 

nyhetsvärde”20.  

Unwin lanserar två begrepp, temple (tempel) och cottage (stuga). Hans 

poäng är att dessa, i sin mest renodlade form, är varandras motpoler. Templet 

representerar den monumentala och urbana byggnaden, medan stugan i sin tur 

står för det lilla, mänskliga och naturliga bygget.21 En spektakulär byggnad är 

snarare ett tempel än en stuga i författarens bemärkelse.  

                                            
18 Unwin, 2003 s 31 
19 Unwin, 2003 s 56-57 
20 Unwin, 2003 s 58 
21 Unwin, 2003 s 112-113 
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Det är min förhoppning att Unwins teori ökar min förståelse för 

konstmuseets uppbyggnad och på vilket sätt byggnadselementen samverkar när 

jag som besökare möter och upplever byggnaden. Analysen kan hjälpa mig att 

avgöra om byggnaden snarare är ett tempel än en stuga. En tillämpning av 

arkitekturanalysen baserad på ovanstående kan förklara varför och vilka 

element som påverkar min uppfattning att byggnaden. 

1.4.3 Intervjuerna 

Intervjuerna genomförs med en kvalitativ metod. Att jag valt en kvalitativ 

intervjumetod beror framför allt på att syftet med intervjuerna är att skaffa 

kunskap om hur resonemangen låtit under juryarbetet. Svaren blir härmed 

längre och mer uttömmande än exempelvis flersvarsalternativ vid en enkät. 

Ytterligare fördelar är att jag som intervjuare kan uppfatta tonlägen och nyanser 

som annars gått mig obemärkt förbi. Av tolv jurymedlemmar har jag valt tre, 

nämligen Klas Börjesson, Birgitta Axelsson Edström (v) och Sune Johansson. 

Två av informanterna har kontaktats via telefon och den tredje via e-post. De har 

valts ut efter bakgrund och förutsättningar.22 

Jag stöder mitt tillvägagångssätt i de kvalitativa intervjuerna på Jan 

Trost. En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre standardiserad, vilket 

avgör i vilken mån intervjuaren eller den intervjuade styr situationen. En 

kvalitativ intervjumetod innehåller generellt en hög grad av struktur och en låg 

grad av standardisering.23 Det är viktigt att som intervjuare minnas skillnaden 

mellan samtal och intervju. I ett samtal utbyter två eller flera personer åsikter, 

känslor osv. medan en intervjuare alltid bör vara återhållsam med egna uttryck 

för att inte färga den intervjuade. De analytiska frågorna bör därför ställas till 

materialet och inte informanten.24 Det har varit min ambition att formulera 

sakliga frågorna som berör framför allt juryarbetet, och informanternas 

personliga ställningstaganden och tankar. Jag tog fram teman utifrån juryns 

diskussioner och tävlingsprogrammet. Intervjufrågorna återfinns i BILAGA 1. 

En fördel med intervjuerna har varit möjligheten att komplettera juryprotokollen 

                                            
22 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3:e Ed., Studentlitteratur, Lund 2005, s 19-21 
23 Trost, 2005 s 19-21 
24 Trost, 2005 s 34-35 
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och dessutom ger det personliga mötet möjlighet att uppfatta tonfall och gester 

som kan ha betydelse. Information som inte ansetts tillräckligt relevant för 

protokollet kan lyftas fram och ge djupare kännedom om processen. Dessvärre 

kan det vara svårare att lita på den information som framförs muntligt, vilket 

man som forskare måste vara medveten om. Därför är det viktigt att vara 

källkritisk mot informanternas svar. 

Det urval av informanter som gjorts har baserats på att Klas Börjesson 

är sakkunnig som konstmuseichef, Sune Johansson är tjänsteman och tekniskt 

kunnig samt Birgitta Axelsson Edström (v) som är politiker och av avvikande 

uppfattning. Samtliga intervjuer gjordes i Kalmar den 25 november 2008 och höll 

en tidslängd på trettio minuter. Jag förde anteckningar under intervjuerna vilka 

i direkt anslutning till avslutad intervju transkriberades. 

1.4.4 Semiotik 

Konstvetarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver semiotiken som 

analysmetod och ger en bakgrund till dess uppkomst i sin bildanalytiska bok. 

Semiotiken formulerades från första början av litteraturvetare och lingvister. 

Ferdinande de Saussure och Charles Sanders Peirce anses vara de första att 

formulera semiotiken inom litteraturen. Bildsemiotikens historia räknas 

generellt från 1964 då Roland Barthes publicerade en semiotisk analys av en 

reklambild. Semiotik inom bildanalys bygger på att en bild ”kan tolkas som ett 

tecken, vilka består av ett uttryck och ett innehåll liksom att det existerar 

bildkoder likaväl som andra språkliga koder.”25 Eriksson och Göthlund menar att 

en kulturs gemensamma förståelsenivåer utgör en kod för hur medlemmar i 

kulturen uppfattar uttryck. Inom semiotiken finns tre centrala begrepp som går 

att identifiera i bilder; 

 

� Ikoniskt tecken – Bygger på likhet i form och är en representation av ett 

föremål. 

� Indexikalt tecken – Pekar på något, till exempelvis ingen rök utan eld. 

                                            
25 Eriksson och Göthlund, 2004 s 36 
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� Symbol – Bygger på kulturell överenskommelse, en konvention inom 

kulturens kontext. 

 

Visserligen är det den sistnämnda, symbolen, om uttryckligen bygger på en 

kulturs konventioner, men också de två tidigare har olika betydelser beroende på 

kontexten.26 Barthes använde sig av två nivåer av mening i en bild. Det första är 

den denotativa nivån, vilket är tecknens grundförståelse. På den andra, och 

djupare, konnotativa nivån tolkar man vilka värderingar tecknen ger uttryck för. 

Kontexterna har avgörande betydelse; verkets/bildens inneboende, avsändarens, 

och mottagarens. För att skapa en förståelse för den inneboende kontexten måste 

man urskilja bildens delelement, tolka dessa i förhållande till varandra och 

utreda vilka betydelser de skapar tillsammans.27 Denna definition om semiotiken 

är spridd och erkända inom konstvetenskapen.28 Den specifika kontexten av 

spektakulär arkitektur och City branding bör man som analytiker också ta 

hänsyn till. Begreppen som kontext innebär att jag under analysens process 

söker indikationer på att arkitekturen kan knytas till det spektakulära. Det är 

vidare viktigt att låta City branding påverka analysen då denna menar att man 

skapa ett varumärke av en stad, varför jag således ämnar söka efter indikationer 

på att man medvetet skapat ett varumärke i byggnaden. 

1.5 Material 

I avsnittet kring juryns arbete har jag studerat det tävlingsmaterial som 

kommunen skickade vid arkitekturtävlingens utlysande. Som sekundärkällor 

använder jag mig av litteratur i ämnet, främst doktorsavhandlingar inom 

konstvetenskap, antologier rörande City branding och artiklar, från såväl 

dagstidningar som magasin. Artiklar från Arkitektur och Kritik ger fördjupad 

information medan lokalpressen i större utsträckning uttrycker åsikter. 

För att kunna återgå till detaljer har under mitt besök på Kalmar 

Konstmuseum fotograferat museet. Fotografierna används som sekundärkällor 

och behandlas digitalt med avsikt att tydliggöra mina argument.  

                                            
26 Eriksson och Göthlund, 2004 s 36-37 
27 Eriksson och Göthlund, 2004 s 38-39 
28 Roth-Lindberg, Örjan, Bildanalys – teorier, metod, begrepp, Gidlunds: Värnamo, 1999 s 64-67 
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På grund av tekniska problem kunde intervjuerna tyvärr inte spelas in 

utan transkriberades under pågående intervju. Direkt efter varje intervju skrevs 

anteckningarna om till text, för att återspegla intervjun som helhet och för att 

inte glömma informanternas resonemang. 

 

1.6 Disposition 

Det är min förhoppning är att genom att utgå ifrån exemplet för att sedan utreda 

begreppen låta läsaren följa en röd och pedagogisk tråd från början till slut. 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där Kalmar Konstmuseum 

presenteras, från tävlingsutlysande till invigning. Genom att följa 

tillvägagångssättet och tolka arkitekturjuryns resonemang söker jag se en 

helhetsbild av processen. Även resultatet av intervjuerna med juryledamöter 

redovisas här.  

Begreppet City branding förklaras och tolkas i det tredje kapitlet, i 

anslutning till spektakulär arkitektur. Fjärde kapitlet innehåller en 

kartläggning av konstmuseets grafiska material för att belysa att hemsida i 

likhet med lokalen har förändrats i och med nybyggnationen. Kapitlet fortsätter 

med en semiotisk arkitekturanalys av konstmuseet, med hjälp av Unwins 

begrepp och kontexten City branding. I det femte kapitlet prövar jag om Kalmar 

Konstmuseum kan anses vara spektakulär arkitektur och förstås som ett utryck 

för City branding. 

I sjätte kapitlet sammanfattar jag mina slutsatser och diskuterar 

resultatet i förhållande till uppsatsens syfte. Till sist gör jag en personlig 

reflektion över uppsatsens ämne och föreslår ämnen för vidare forskning. 
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Tekniska 
förutsättningar i 
korthet 
 
För konstmuseet  
1050 kvm bruttoarena 
 
Gatu- och parkkontoret  
150 kvm bruttoarena 

Figur 1 

Figur 2 #070504 

2. Startskott till konstmuseum 
Kalmar Konstmuseum var tidigare inrymt i det gamla sjukhuset, med Kalmar 

konstförening som huvudman. Då det inte bedömdes kunna uppfylla de krav på 

säkerhet och publiktillänglighet som behövdes, utlystes en öppen 

arkitekturtävling i augusti 2004.29 I december 2004 var sista dagen för deltagare 

att lämna in sitt förslag. Juryn bestod av tolv personer varav cirka hälften bestod 

av sakkunniga (arkitekter, ingenjörer och museichefen) 

och den andra hälften av politiker. 

I tävlingsprogrammet gavs instruktioner, 

framför allt att nybyggnaden ska inge en känsla av 

”vördnad” i stadsparken där den ska ligga. Vidare 

skulle den knytas till den befintliga restaurangen och 

”äga ett stort arkitektoniskt egenvärde”30. Programmet 

betonade starkt att byggnaden skulle ha ”/…/eget 

arkitektoniskt uttryck som kan ge nya kvalitéer till platsens landskaps- och 

byggnadsmässiga egenart.”31 

 Området låg inom Kalmars medeltida stadsområde och därför behövdes 

grunden pålas för att bevara möjligheten till arkeologiska utgrävningar i 

framtiden. Den arkeologiska förundersökningen hade gett förutsättningar för att 

en sådan grundläggningsmetod skulle vara enda 

alternativet för att undvika en fullständig arkeologisk 

utgrävning.  

Sedan tidigare fanns här restaurangen Byttan, 

uppförd 1939 med Sven Ivar Lind som arkitekt, tillåts 

inga ingrepp utöver möjligheten att nyttja dess 

befintliga entré, toalett och liknande som gemensamt 

utrymme. Byggnaden är av byggnadsminnesklass.32  

                                            
29 Tävlingsprogrammet utformades av delar av juryn och godkändes av Sveriges arkitekters 
tävlingsnämnd. Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation för arkitekter. 
30 Konstmuseum i Kalmar – program för allmän arkitekttävling, Kalmar kommun: Fastighets- 
och inköpskontoret 2004 
31 Ibid. 
32 Lewan, Thomas, ”Sven Ivar Lind – Arkitekt och pedagog”, Arkitektur 1994 (årg.94:4) 
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Figur 3 Non serviam 

 I slutskedet av tävlingen stod tre av de 294 förslagen som pristagare. Det 

vinnande bidraget Plattform behandlas senare. Som andrapristagare stod 

#070504 av Anders Abraham, arkitekt MAA, vilket är en icke konventionell 

byggnad.  

Tredjepristagaren blev Non 

Serviam av Nyréns 

Arkitektkontor. Thomas 

Lewan, den arkitekt som var 

arbetsledare när förslaget 

arbetades fram, känner 

mycket väl till Sven-Ivar 

Linds arkitektur och valde att 

tydligt knyta an, genom höjd, färg och materialval, till 

Byttan i sitt förslag.33  

2.1 Intervjuer 

Av de 294 inkomna förslagen till ett nytt konstmuseum i Kalmar valdes slutligen 

Plattform, #070504 och Non Serviam till finalister. Juryn bestod av tolv 

personer, till hälften politiker och till hälften sakkunniga. Informanterna ger 

delvis olika version av hur urvalet gick till, möjligen på grund av de har olika 

förväntningar på vad en ny museibyggnad skulle kunna innebära.  

 

2.1.1 Klas Börjesson – Konstmuseets chef 
Jag träffade museichefen Klas Börjesson i biblioteket på Kalmar Konstmuseum. 

Han var mycket informativ och berättade att konstföreningen länge velat bygga 

ut sina gamla lokaler, faktiskt ända sedan 1960-talet. Det var dock först i början 

av 2000-talet som Statens Boverk och Kalmar kommun ställde sig positiva till ett 

förslag om ett helt nytt konstmuseum, placerat i stadsparken. Konstföreningen 

och kommunen beslutade om en allmän arkitekturtävling och snart strömmade 

bidragen in. Börjesson kunde urskilja tre huvudsakliga kategorier på bidragen; 

                                            
33 Konstmuseum i Kalmar, Juryns utlåtande, Kalmar kommun, 2005-02-02 

Bild 2 Non Serviam 
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”Studentarbeten, dyra imitationer av Guggenheimmuseet i Bilbao och 

förlängningar av Sven-Ivar Linds Byttan.”  

Av bidragen var det ett antal som ”stack ut”, som var kontroversiella och 

oväntade i sammanhanget. Det vinnande bidraget var lämpligt på grund av 

parkens arkeologiska förutsättningar, men också då det inte upptog särskilt 

mycket av markytan. Förhållandet till Byttan var kontrastrikt och uppfattades 

som djärvt och sympatiskt. Börjesson spekulerade över att Sven-Ivar Linds 

svenska paviljong ritad för världsutställningen i Paris 1937 kan ha varit en 

inspirationskälla för arkitekterna. Det skulle i så fall vara en fin anknytning till 

den befintliga byggnaden. Han såg också medeltida referenser till platsen där det 

legat två klädesmagasin vilka i sin form påminner om det föreslagna museet. 

Dock, betonade Börjesson, hade han inte har några konkreta argument för det. 

Det är spånarkitektur i modern tappning och en byggnad att notera.  

På frågan om det i juryn någon gång diskuterades att sätta Kalmar på 

kartan genom nybyggnationen svarade Börjesson, att den åsikten visserligen 

hade kommit upp, men i liten utsträckning. Museichefen ansåg att spektakulär 

arkitektur utvecklats till en ”sjukdom” i arkitekturdebatten. Under både 

tävlingen och byggandet, fördes en lokal debatt med många kritiska röster. 

Debatten kommenterade Börjesson som en förutsättning men ingen garant för 

god arkitektur då det pekar på att arkitektur bör beröra. ”Annars blir det ännu 

en kommunal byggnad och de har vi nog av.”34  

2.1.2 Birgitta Axelsson Edström - kommunalpolitikern 
Kommunpolitikern Birgitta Axelsson Edström (v) tog emot på Stadshuset i 

Kalmar. Hon berättade att en av Konstförenings förutsättningar hade varit att 

all konst skulle vara i ett plan; det skulle förgylla stadsparken och bjuda in till 

konst. Denna förutsättning var dock inte omnämnd i tävlingsprogrammet.35  

De sakkunniga i juryn gjorde urval av bidragen där de försökte spegla 

variationen i bidragen. De tre finalisterna betecknade hon som ett genomförbart, 

ett som inte skulle gå att genomföra och ett som stängde ute konsten, nämligen 

                                            
34 Intervju med Klas Börjesson, genomförd 251108 
35 Denna förutsättning måste ha varit inofficiell och berörs inte av övriga informanter. Dessutom 
har det inte varit prioriterat, då det inte är omnämnt i tävlingsprogrammet. 
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Plattform. Den färdiga byggnaden uppfattar hon som ”elegant” på utsidan och 

”stor” på insidan. Däremot korresponderar den inte optimalt med platsen då det 

är helt ny arkitektur: ”det fanns inget stort och svart där innan.”36 Personligen 

förespråkade Axelsson Edström Non serviam, vilken hon uppfattar var en 

mötesplats som bjöd in till konsten inte minst genom att denna byggnad skulle 

ha legat i ett plan. Förslaget uppfattade hon som ”varsamt”, vilket hon trodde 

skulle ha uppskattats av kalmarborna. De övriga jurymedlemmarna ville, som 

hon minns det, ta ut svängarna och hon kunde inte tro att de först menade 

allvar.  Skillnaderna i resonemang var tydlig, de andra tänkte inte ekonomiskt 

och exempelvis fick de utrymmen som Gatu- och parkförvaltningen behövdes inte 

plats. Non serviam var ett vackert hus som korresponderade väl med Byttan och 

hade stora terrasser som skulle ha öppnat upp för besökare. Plattform var dess 

raka motsats och liknade på det sättet det gamla konstmuseet; traditionellt, 

gammaldags och stängt för andra som inte är insatta i s.k. finkultur. 

Barnverksamheten var en annan del som till en början inte fick plats i museet 

utan kom med först på slutet och då i källaren, trots att barnverksamheten har 

funnits med på originalförslaget.37 Axelsson Edström var inte nöjd med det nya 

konstmuseet främst för att hon anser den stänga ute invånarna. 

 

2.1.3 Sune Johansson - ingenjören 

Ingenjören Sune Johansson mötte mig på sitt kontor i centrala Kalmar. Han 

skötte det praktiska under byggprocessen och granskade förslagen utifrån de 

tekniska förutsättningarna. Johansson uttalade sig i positiva ordalag om 

#070504, särskilt beskriver han hur hans intresse genast väcktes när han såg 

det. Han frågade sig hur arkitekten tänkt sig byggnaden och tyckte att förslaget 

var ”mycket spännande”. Vad som skiljde ut Plattform från de övriga förslagen, 

var framför allt höjden och den eleganta anslutningen till Byttan. Han fäster sig 

vid hur fasaden diskuterades i juryn och plattorna hade kunnat bytas mot ett 

                                            
36 Intervju med Birgitta Axelsson Edström, genomförd 251108 
37 Möjligen kan den under byggnadsprocessen tillfälligt prioriterats bort och då uppsatsen inte 
berör byggnadsprocessen ansåg jag det inte nödvändigt att följa upp. 
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annat material som kostade mindre i underhåll än de träplattor som föreslogs i 

originalet. Av estetiska skäl valde man dock att behålla träplattorna.  

Under en utställning av alla bidrag gav juryn medborgare chansen att 

skriva ner sina synpunkter. Kommentarerna kunde delas in i tre grupper. 

Antingen att man inte alls skulle bygga i stadsparken, att man skulle bygga men 

att det skulle smälta in och att man skulle bygga så det syntes. ”Det ska sticka ut 

och det gjorde ju förslaget”, log Johansson.38 Han var nöjd med byggnaden även 

om han pekade på en rad byggnadstekniska brister som skapar 

underhållssvårigheter.  

 

2.2 Analys av intervjuer  

De tre informanterna har gett tre olika utgångspunkter för analysen. Där 

Börjesson koncentrerade sig på arkitekturen bekymrade sig Axelsson Edström 

om invånarna och Johansson de tekniska förutsättningarna. Alla informanter 

var generösa i sina svar. Axelsson Edström hade uppfattningen att det 

konstmuseum som byggdes blev för storslaget och långt ifrån den öppna 

mötesplats för medborgarna som hon hade föreställt sig. Men juryn hade bestämt 

sig för att ”ta ut svängarna” och som Johansson intygar skulle byggnaden sticka 

ut. Museichefen själv motsäger sig att ett av byggnadens självändamål skulle ha 

varit att vara spektakulär, utan önskade snarare en god arkitektur som kan 

beröra. Idag har spektakulär blivit ett skällord inom arkitekturdiskursen, vilken 

kan förklara varför Börjesson tydligt värjer sig mot det medan övriga 

informanter medger att byggnaden skulle väcka uppmärksamhet. 

Arkitekturskribenten Lena From, till exempel, skriver att spektakulär 

arkitektur blivit ett skällsord och att det råder en Bilbaotrötthet inom 

arkitekturdiskursen. Arkitekturen var under en tid viktigare än konsten, en 

uppfattning man nu värjer sig emot.39 Klas Börjesson önskade heller inte någon 

”kommunal byggnad”, vilket jag tolkar som ett grått och tämligen intetsägande 

hus enligt gängse normer i vårt kulturella sammanhang. Det är ytterligare en 

indikation på att huset skulle vara någonting extra. Av museichefens indelning 
                                            
38 Intervju med Sune Johansson, genomförd 251108 
39 From, Lena, ”Rum för konst”, Arkitektur, 2008:4 
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av förslagen kan jag visserligen förstå att förslag som var mer spektakulär än 

funktionella genast rationaliserades bort. Detta innebär att Plattform var både 

ett spektakulärt och tekniskt genomförbart förslag. Då det uppfyller de i 

tävlingsprogrammet angivna kraven, även om de utrymmena för Gatu- och 

parkförvaltningen inte fick plats.  

Man kan alltså påstå att byggnaden är betydligt mer spektakulär än vad 

dess funktion så att säga kräver, och detta har också lett till diskussioner i 

staden. Kalmar Konstmuseum ”tog ut svängarna” och har uppmärksammats 

framför allt för sin form och fasad. Särskilt fasaden då man valde det 

underhållskrävande och dyra trämaterialet istället för ett annat, som visserligen 

var dyrare i inköp men billigare i underhåll. Insidan av byggnaden har i mycket 

liten utsträckning berörts i dagspressen och det största ämnet har då varit 

betongens gråhet. Huruvida den var för ljus eller för mörk. 

Vad jag kan utläsa av informanternas svar var juryn grupperad mellan 

sakkunniga och politiker där politikerna förväntades lyssna till de sakkunniga. 

Merparten av dem gjorde, vilket resulterat i en spännande byggnad som 

uppmärksammats ordentligt i både internationell och nationell press. Börjesson 

var nöjd med byggnaden och upplevdes genuint glad för alla de priser den 

nominerats till. Denna uppfattning delades delvis av Johansson, som var nöjd 

men fokuserad på hur eventuella tekniska problem skulle lösas. Den tredje 

informanten, Axelsson Edström, var inte särskilt nöjd med byggnaden. Dock 

hade hon förhoppningar om att verksamheten skulle locka nya besökare, då hon 

inte trodde att byggnaden skulle göra det. 



 20 

3. Koncept: City branding 
Begreppet City branding har en kort historia men har de senaste tio åren 

behandlats i ett antal antologier. I en holländsk antologi med titeln City 

Branding: Image building & building images (2002) skriver kultursociologen 

Hans Mommaas ett avsnitt där han förklarar konceptet. City branding är en 

strategi för att skapa en bild/ett varumärke åt staden. Varumärket ska ha 

”kulturell signifikans” med vilket förstås en symbolik kring staden och 

därigenom öka det ekonomiska värdet. Den kulturella signifikansen innebär att 

det varumärke som skapas baseras på platsens faktiska kulturella 

omständigheter. I konstmuseets fall skulle detta innebära att byggnaden borde 

uttrycka värden förankrade i Kalmars kulturliv.  

Genom varumärkesbyggandet ska staden som turist-, region- eller 

affärsstad växa och öka i prestige och status. Mommaas poängterar City 

brandings sociokulturella effekter då ett varumärke, i det här fallet staden, 

hjälper oss att läsa varandra och omgivningen. Staden blir en källa till 

identifikation, kollektivism och kontinuitet.40 Detta kan i en vidare omfattning 

fungera som ökad marknadsföring. Genom att invånare, enligt mun-mot-mun-

metoden, sprider stolthet och positiva värden ökar stadens rykte och prestige. 

Tillämpat på Kalmar Konstmuseum borde byggnaden presenteras som en plats 

för invånarna. Det är viktigt att befolkningen får en positiv relation till 

byggnaden för att varumärket ska bli identifierande. 

Berci Florian delägare till ett företag inom City marketing och skriver i 

samma antologi att City branding kan ses som ett resultat av globaliseringen. 

Han menar att denna har förminskat världen vilket gett en ökad förståelse och 

förutsättningar för enklare möten mellan nationaliteter. Florian uppfattar dock 

också en negativ sida av City Branding genom att globaliseringen resulterar i en 

monokultur, trots att fler och fler eftersöker det exotiska som turister. Det blir en 

direkt konflikt då frihet är högt värderat utifrån ett västerländskt perspektiv och 

att mångfald är en förutsättning för frihet. Florian har en dystre tro på 

konventionell marknadsföring, vilken han anser ger likartade lösningar för 

                                            
40 Mommaas, Hans, 2002 s 34 
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städer och regioner trots att det aldrig varit avsikten. Om det funnit en regional 

uppdelning i världen skulle det inte ha varit något problem, men genom att hela 

världen uppfattas som en region är likformighet inget att eftersträva. Han ser 

det globala som något positivt i den bemärkelsen att det innebär att det 

någonstans i världen finns en publik som vill ha det som just ”din” stad/region 

har att erbjuda.41 Florian tror att det finns en lösning på problemet. En stad kan 

bryta likformigheten genom att analysera vad det är i deras stad som formar 

känslan och lojaliteten med och mellan människor. Att hitta sin egen identitet 

som stad skulle följaktligen ge sociokulturella effekter. På det här viset skulle en 

stad skapa en egen historia, eller med Florians ordval ”legend” specifik för 

platsen. Genom denna reflektion blir den urbana staden ”förnyad” vilket blir till 

ett egenvärde genom reflektionen i sig, men även ger en ny, unik identitet.42  

Applicerat på Kalmar innebär ovanstående resonemang att man stärker 

sitt kulturella kapital av ny arkitektur. Jag tänker på hur Byttan ansågs som 

djärv byggnad när den uppfördes 1939 och att man genom att välja ett djärvt 

förslag till nytt konstmuseum så att säga fortsätter i en sådan tradition. Även 

placeringen blir till en del av traditionen eftersom den ger ännu större kontrast 

till det gamla, slottet.  På det sättet skapas en möjlighet för kalmarborna att 

bejaka sin stad som en blandning av historia och moderna framsteg. 

Antologin Culture, Urbanism and Planning43 berör problemen med City 

branding, och således hur man undviker dem. Professor Graeme Evans redogör 

för tre övergripande problem, formulerade av Mommaas. Första redogörelsen 

betonar vikten av att det varumärke som sätts samman ska ha kulturell 

signifikans, något som jag tidigare berört. Om varumärket inte stämmer överens 

med invånarnas uppfattning bildas ett glapp och varumärkets trovärdighet 

ifrågasätts. Ett annat problem som uppkommer är att den specifika kulturens 

uttryck plockas ur sitt sammanhang för att generaliseras till ett konventionellt 

varumärke. Utan sitt ursprung sätts kulturuttrycket i nya kontexter, och dess 

                                            
41 Florian, Berci, “The City as Brand: Orchestring a Unique Experience”, Patteeuw, Véronique 
(red), City Branding: image building & building images, NAi Publishers: Rotterdam, 2002 s 20-22 
42 Florian Berci, 2002 s 24 
43 Evans, Graeme, “Branding the City of Culture – The Death of City Planning?”, Guárdia, 
Manuel & Manclús, Javier (red), Culture, Urbanism and Planning, MPG Books Ltd. Bodmin: 
Cornwall, 2006 
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innebörd appliceras på en spektakulär plats. Väl där har det för längesedan 

förlorat sin originalitet och kulturella signifikans. Sista problemet kan ges 

konkreta exempel genom större event i städer såsom Expoutställningar. Sådana 

händelser förknippas sällan med staden de äger rum i utan står för sig själva. De 

tillför inte staden något, samtidigt som städer gärna vill locka till sig dem. Men 

de motsätter sig ofta ytterligare ett McDonalds eftersom de vill bevara sin egen 

särart och underlätta för lokala restauranger. Städer blir mer och mer likartade 

trots allt, genom Expoutställningar, McDonalds och framför allt tillgängligheten. 

Om man ska locka en bred befolkning/publik kommer det specifika ofta i andra 

hand. Därför kan man ifrågasätta på vilket sätt Kalmar Konstmuseum är unikt, 

i och med att det i många både utländska som inhemska städer finns 

konstinstitutioner med spektakulära lokaler.  

Evans förklarar att en stads varumärke ger förutsättningar för att öka 

konsumentens lojalitet med det symboliska, men också med stadens fysiska 

värden. Alltså kan Kalmar förbigå den nationella identiteten, om de har 

internationella ambitioner. 

Man kan fråga sig ifall kalmarborna delar uppfattningen om att Kalmar 

värnar såväl sin historia som sin framtid. Då måste invånarna övertygas om att 

konstmuseet är deras och inget skrytbygge ämnat för att locka turister istället 

för att tillföra Kalmar något som stad.44 

3.2 Spektakulär arkitektur 

Att säga att en fastighet är spektakulär gör att de flesta associerar till en specifik 

byggnad. Dock kan det vara oklart vad man faktiskt avser, vilket jag ska försöka 

förklara det följande kapitlet. Konstvetaren Per Strömberg behandlar i sin 

doktorsavhandling City branding och City marketing. Framför allt betonar han 

den spektakulära arkitekturens relation till begreppen. Med avsikt att nå 

tidningars framsidor anstränger byggherrar sig för att uppnå en viss grad av 

spektakulär form när man bygger nytt. Front-page architecture är ett namn på 

företeelsen. Författaren menar att det finns tre kategorier av spektakulär 

arkitektur. Den första omfattar märkesarkitektur av namnkunniga arkitekter 

                                            
44 Zarwieja, Joanna, ”Vykort från Kalmar”, Arkitekturtidskriften KRITIK 2008:3 
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och storslagna landmärken som blir till symboler. Exemplen hittas företrädesvis 

i stadsmiljöer såsom Guggenheimmuseet i Bilbao. Strömberg benämner denna 

företeelse som ”skulpturala institutionsbyggnader för kultur”45 vilket förklarar 

att det i en majoritet av fallen rör sig om kulturbyggnader vars målgrupp är 

allmänheten. En aspekt som är typiskt för dessa byggnader är att exteriören och 

fasaden uppmärksammas i större utsträckning än interiören. Strömberg 

poängterar betydelsen av identifiering och differentiering när spektakulär 

arkitektur planeras i anslutning till en stad. Byggnaden bör laddas och uttrycka 

positiva värden som representerar platsen och stadens kontext. Identitetsarbetet 

bör rikta sig både inåt, mot invånarna, och utåt, mot besökare, för att förankras 

väl i sitt sammanhang.46 

Strömberg reflekterar över att City branding och dess positiva effekter 

förminskas i och med att fler och fler städer använder sig av konceptet. Genom 

upprepning utarmas innehållet. Men, vilket Strömberg påpekar, vad vore 

alternativet?  

Den andra kategorin gäller återanvändningen av gamla lokaler till något 

nytt. Strömbergs exempel hämtas från allt industrilokaler som byggs om och 

profilerar sig som designhotell. Sista kategorin är den mest extrema där 

arkitekturen bygger på en gimmick vilken anspelar på surrealism och exotism 

draget till det absurda. Strömberg exemplifierar med Stoor’n på gränsen mellan 

Skellefteå och Arvidsjaur som exempel. Projektet är i planeringsfasen och idén är 

att bygga en 45 meter hög älg med restaurang, konferenslokaler och 

konserthall.47 Kalmar Konstmuseum passar in i en av kategorierna, vilket jag 

behandlar i ett kommande kapitel.  

                                            
45 Strömberg, 2007 s 191 
46 Strömberg, 2007 s 193 
47 Strömberg, 2007 s 193-194  



 24 

Figur 4 Logotyp 

4. Konstmuseum under luppen – en semiotisk analys 
Byggnaden invigdes i maj 2008 och är belägen i Kalmar stadspark, i anslutning 

till restaurang Byttan. Inför min resa besökte jag museets hemsida. 

4.1 Det grafiska material och vikten av hemsida 

En grafisk formgivare, Sweden Graphics, anlitades för att utforma en ny logotyp 

och hemsidan. Det innebär att konstmuseets grafiska profil förändrats i och med 

nybyggnationen, vilket tyder på en medveten om vilka signaler ett grafiskt 

material kan ge.  

På startsidan finns en mörkare box i blickfånget, med den gula logotypen 

längst upp till höger, som en annons för tjänsten som museichef. Några veckor 

tidigare då jag besökte hemsidan innehöll en liknande box på samma plats en 

annons om arkitekturen och byggnaden i stället. 

Konstmuseets hemsida byggs upp av en svart bakgrund på vilken ett 

fotografi av interiören, en trappa i betong i gråskala, placerats. Ovanpå denna 

finns ett antal gula, kantiga former. Längst upp till vänster återfinns den gula, 

vridna kvadraten med ett stort och ett litet k utmejslats. Bokstäverna är 

transparenta; man ser bilden av byggnaden i bakgrunden genom dem. Nedanför, 

fortfarande i vänstermarginalen, finns åtta liggande rektangulära former som 

agerar meny. Den nedersta är något mindre och anger vilken teckenstorlek man 

som användare brukar. För varje klick man gör på hemsidan byts 

bakgrundsbilden ut till en annan gråskalad bild av interiören. Framför allt lyfts 

den gråa betongens råhet upp i bakgrundsbilderna och även trappan figurerar på 

flera bilder. Dessa bilder är desamma som motiven på de vykort som säljs i 

receptionen; samma bilder återfinns också på arkitektkontoret Tham & 

Videgårds hemsida.48 

 När man tryckt på någon av menyerna dyker en 

större, fortfarande gul och kantig, låda upp till höger 

om menyraden. I denna finner man informationen i 

svart text. Till höger om brödtexten hittas en bild, 

                                            
48 http://www.tvh.se/main.php (051208) 
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Figur 5 Konstmuseet från stationen 

om sådan finns i anslutning till texten. Vanligast är en exteriörbild av museet, 

endast om man går in på avdelningen ”Utställningar” finner man en bild som 

inte är ansluten till museets byggnad, utan på något av konstverken som ställs 

ut.49 

4.2 Byggnaden 

Följande semiotiska analys genomförs i en kontext av spektakulär arkitektur och 

City branding. Jag vill undersöka om det i arkitekturen finns element som i 

förhållande till varandra och i sin helhet kan uppfattas som spektakulära.  

Redan när tåget rullade in på stationen 

fick jag syn på den nya byggnaden i 

Stadsparken. Trots att den delvis doldes 

av stora träd utmärkte den sig. Den stod 

svart och rakryggad bland de mjuka, 

organiska träden. Under min promenad 

till stadsparken lade jag märke till 

slottsbyggnaden som tronade på sin ö ut 

mot havet. Formmässigt utgör 

byggnaderna varandras motsatser; där 

slottet framstår som enormt och med lång 

historia är konstmuseet litet och 

”historielöst”. Förenklat står museet för 

tradition medan konstmuseet står för 

nyskapande. De runda tornen på slottet 

stod också i kontrast mot den geometriska rakheten hos konstmuseet. Från den 

vinkel jag mötte konstmuseet försvann snart slottet ur synfältet och byggnaden 

tornade upp sig. Visserligen upplevde jag byggnaden ”mindre” än vad bilderna, 

vilka återfinns bland annat i presentationen i tidskriften Arkitektur50, visat men 

på grund av sin strävan uppåt gav den ändå ett mäktigt intryck.  

Som jag nämnt får byggnaden ett stramt uttryck då linjerna är raka och 

framför allt vertikala. Detta ger intrycket av att byggnaden strävar uppåt mot 
                                            
49 http://www.kalmarkonstmuseum.se (171108) 
50 ”Nya Kalmar konstmuseum”, Arkitektur, 2008:4 
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Figur 6 Fasadplattorna 

himlen. Fönstren är asymmetriskt men genomtänkt disponerade. De återfinns på 

samma höjd horisontellt eller vertikalt, vilket gör dem okonventionellt 

rytmiserade. Som visuella länkar fungerar fönstren då de ger besökaren ett löfte 

om vad byggnaden innehåller, men samtidigt särskiljer insidan från utsidan. Det 

fokus som initialt fångade min uppmärksamhet, var byggnadens höjd och mörka 

yttre.  

Konstmuseets sockel är närmast obefintlig om man närmare sig 

byggnaden ifrån centrum, då byggnaden sträcker över olika marknivåer. De 

spånskivor vilka fasaden är byggd av överlappar varandra ända ner till marken 

och döljer den platsgjutna betong som utgör stommen till huset. Vid ingången 

finns däremot en betongsockel med en trappa som leder till den inglasade foajén. 

Då foajén inte ligger i marknivå måste man ta sig ett par steg uppåt för att nå 

den, en indikation på ett tempel. Trappan fungerar också en länk mellan parken 

och museet, även om länken också utgör en psykologisk och delvis fysisk barriär. 

Denna foajé fungerar som länk mellan den nya byggnaden och den befintliga 

restaurangen Byttan. 

Ett av det första byggnadselement jag lade märke till var givetvis den 

mörka fasaden, bestående av plattor som delvis ligger över varandra. 

Konstmuseets väggar, de kombinerade barriärerna, gör tydlig skillnad mellan 

den organiska parkmiljön och det ordnade 

konstmuseet. Att skillnaden är skarp är 

en indikation på att byggnaden snarare är 

ett tempel än en stuga.  

Fasadplattorna är av olika bredd vilket 

ger en strukturerad och intressant verkan. 

Jag föreställer mig att endast en storlek 

skulle ha blivit slätstruket och enformigt. 

Byggnaden ger ett massivt intryck genom sin smala huskropp och sina få 

fönsterpartier. Den smala huskroppen må inte ha en stor volym men en hög 

densitet i bemärkelsen att byggnaden upplevs kompakt. Jag tolkar det som ett 

slott för konsten. Byggnaden har en verkan av stabilitet och beständighet trots 

att sockeln inte är markerad. På grund av det massiva intrycket och den robusta, 
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Figur 7 Entrén 

om än inte synliga, förankringen i marken inbjuder Kalmar Konstmuseum till 

lugn snarare än rörelse. Parken är i sig inte särskilt fylld av rörelse utan 

befolkas framför allt av parkarbetare. Det kan ha sin förklaring i att jag varit på 

besök under kontorstid på hösten men också eftersom parken inte innehåller 

några andra naturliga platser att besöka. Utöver konstmuseet och Byttan är den 

enda anledningen att gå genom parken att ta en genväg för att komma till 

slottet. Under vintern inbjuder kanske inte parken att gå dit. På sommaren 

förmodar jag att parken har fler besökare.  

 När man kommer rumt museet och 

når dess entré ser man den enda text som 

finns för att ange vad det är för byggnad; 

den gula skylten med bokstäverna Kk på. 

Denna tydliga markör är knallgul och 

saknar sockel, utan upplevs nerstucken i 

marken utanför entrén. Särskilt 

informativ för den som inte vet vad Kk 

står för är den knappast, även om den 

ingår i den grafiska profilen för museet 

och används flitigt på hemsidan51. Skylten 

bör ses som ett indexikalt tecken på 

konstmuseet. Formen på skylten kan 

uppfattas som ikoniskt tecken då den i sin form påminner om husets siluett på 

den bild som förekommit på framsidan till Arkitektur52. Eller om det omvänt är 

siluetten som ska ses som ett skapat ikoniskt tecken för Kalmar Konstmuseum. 

Det är inte byggnadens ”faktiska” form som återkommer i logotypen, utan en 

form som uppstår då byggnaden fotograferas ur en särskild vinkel; alltså en 

vidare användning av en medvetet fabricerad bild.53 Jag ser medvetenheten som 

ett incitament för att man använt såväl formen som bilden för att förstärka 

varumärket Kalmar Konstmuseum. Hemsidan är stram och återhållsam i sin 

gråskala. Den gula färgen uppfattas direkt vilket gör att man minns den och ser 

                                            
51 www.kalmarkonstmuseum.se (171108) 
52 Arkitektur, 2008 (årg.108:4) 
53 På ett liknande sätt använder Bonniers Konsthall sin planlösning som logotyp. 
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den som ett indexikalt tecken för konstmuseet. Logotypen fungerar även genom 

sina egenskaper som tecken, både indexikalt och ikoniskt. 

Byggnaden i sig äger ett symboliskt värde i ett större sammanhang. Likt 

Operahuset i Sydney kan konstmuseet ses som en symbol för det nya, 

intressanta Kalmar genom sitt nyhetsvärde. Konstmuseet har utökat sitt 

nyhetsvärde genom att aktivt och genomtänkt använda de bilder som tagits av 

den erkände arkitekturfotografen, Åke E:son Lindman. Bilderna figurerar inte 

enbart på hemsidan och presentationen i Arkitektur utan säljs dessutom som 

vykort i receptionen. 

Det spektakulära ligger som jag nämnt i nyhetsvärdet, formen och 

fasaden. Ett svart, högt och linjärt hus mitt i en organisk park där den enda 

tidigare byggnaden var en låg och i sammanhanget modest funkisrestaurang. 

Höjden har en avgörande effekt på hur man uppfattar huset. Den gör att 

byggnaden inte håller mänsklig storlek, vilket inte heller ett typiskt tempel gör, i 

Unwins mening. Nyhetsvärdet kommer med tiden att falna, men då en nyhet 

ofta väcker debatt och exponeras återkommande i media förvandlas nyhetsvärdet 

till ett historiskt värde. På sätt och vis skapas en legend kring hur konstmuseet 

kom till.54  

Naturligtvis blir konstmuseet ytterligare kontroversiellt i staden då det 

ur vissa vinklar skymmer Kalmar slott, en byggnad mycket väl förankrad på 

platsen. En byggnad som varit det främsta turistmålet i staden har kanske 

rentav förlorat något av sin prestige när dess storhet tävlar med en svart låda. 

Även om det givetvis kan bli tvärtom, att Kalmar som turistmål blir mer 

intressant då man kan besöka både slottet och konstmuseet. 

                                            
54 Florian, Berci, s 24 
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5. City branding eller inte? – Diskussion 

Kalmar Konstmuseum och City branding, kan ställas i relation till varandra. 

Konstmuseet har onekligen skapat rubriker även utanför hemkommunen och 

säkerligen har ett antal turister gästat staden på grund av byggnaden, däribland 

jag. Det stora nyhetsvärdet och indikationerna på att konstmuseet, i Unwins 

bemärkelse, snarare är ett ”tempel” än en stuga, underbygger att det är 

spektakulär arkitektur. En spektakulär arkitektur som med sitt nyhetsvärde 

projicerar en utåtriktad bild av staden till resten av Sverige, för att inte säga 

världen. Världen med tanke på att byggnaden har nominerats i ett antal 

internationella arkitekturtävlingar.  

Byggnaden som sådan har skapat uppståndelse delvis på sitt smått 

”brutala” sätt att kontrastera mot Byttan i första hand men också med Kalmar 

slott.55 Det nya i att förlägga en rak och svart fastighet i en parkmiljö ger även 

det associationer till det spektakulära. Det finns en antydan till att inom juryn 

vilja bygga något som syntes, en spännande byggnad. Skulle juryn istället ha 

eftersökt en byggnad som fyllde sin funktion och mötte de tekniska 

förutsättningarna utan att vara alltför iögonfallande men ändock estetiskt 

tilltalande, hade troligen det tredje förslaget valts. På grund av att såväl första 

priset som andra priset kraftigt särskiljer sig, står för sig själva och kan anses 

vara spektakulära, drar jag slutsatsen att förslagens nyhetsvärde hade en 

avgörande roll i urvalsprocessen. 

Även om Kalmar Konstmuseum inte ses som ett sådant extremt projekt 

som Stoor’n, vill jag ändå hävda att byggnaden är spektakulärt. För att 

återvända till Strömbergs kategorier skulle jag hävda att Kalmar Konstmuseum 

tillhör hans första kategori, då exteriören och fasaden framförallt har 

uppmärksammats. Det är ju också en byggnad för kultur. På ett liknande sätt 

används den grafiska profilen för att förstärka det varumärke som byggts kring 

konstmuseet. En knallgul, vriden kvadrat som väcker intresse. 

Mommaas argument för City branding med kulturell signifikans kan 

appliceras på stadsparken genom hur byggnaden knyter an till platsen. 

                                            
55 Josefsson, Erika, ”Omstridd konstkub med skojig fasad”, TT Spektra, (080507) 
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Konstmuseet förankras till en äldre, för sin tid spännande byggnad i stadsparken 

ritad av en namnkunnig arkitekt och följer således en tradition av djärvhet och 

nyskapande. Givetvis är det troligt att man kringgick behovet av servering i det 

nya konstmuseet genom att ansluta till Byttan. På samma sätt utgår jag ifrån 

att Kalmar Konstmuseum ska väcka lokalpatriotismen hos kalmarbon och göra 

de stolta över sitt nya museum. Efter att ha genomför mina intervjuer kan jag 

konstatera att byggnaden väckt känslor hos lokalbefolkningen och skapat en 

plattform för åsikter. Detta har inneburit en medial exponering och kanske är all 

reklam, god reklam? Inte något kalmarbo torde vara ovetande om att det byggts 

ett nytt konstmuseum. Bilderna av museet har publicerats på tidningars 

framsidor, bland annat Arkitektur och DN Kultur56. 

I min byggnadsanalys har jag sett flertalet tecken på att byggnaden är 

ett tempel. Det förstärker varumärket Kalmar Konstmuseum som institution och 

turistmål. Byggnaden ger intryck av att vara bestående och har därigenom 

avsikten att bli en del av stadens kultur och historia. Konstmuseet är inte heller 

någon diskret byggnad som smälter samman med parken och befintlig 

bebyggelse.  

Sammanfattningsvis vill jag påvisa att Kalmar Konstmuseum kan 

förstås som ett uttryck för sin tid. En tid då City branding och spektakulär 

arkitektur inte är något man gärna skyltar med, men som ändå har stor 

påverkan i nya byggnadsprojekt. Särskilt om dessa byggnadsprojekt gäller en 

kulturinstitution.  

                                            
56 Arkitektur, 2008:4, DN Kultur (181208) 
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6. Att knyta ihop säcken – Sammanfattning 
 
I maj 2008 invigdes nya Kalmar Konstmuseum. Fyra år tidigare hade en allmän 

arkitekturtävling utlysts och 294 förslag hade skickats in. Av dessa utvaldes tre 

till finalister och till slut stod Plattform av Tham & Videgård AB som vinnare. 

Utan större kompromisser genomfördes byggandet enligt det ursprungliga 

förslaget.57  

Ett av de viktigaste materialen för den hör uppsatsen var intervjuerna 

med jurymedlemmarna. Tre av de intervjuades för att få inblick i arbetet som 

föranledde utnämningen. Juryn ville ha en spännande byggnad, något som ”stack 

ut” även om delvis andra ord användes.  

Ett medvetet arbete med att profilera Kalmar Konstmuseum utåtriktat 

har genomförts, där byggnadens form ur ett grodperspektiv fått spela 

huvudrollen. Byggnadens form återkommer i grafiskt material, hemsidan och på 

vykort. Att använda det konsekvent innebär att varumärket förstärks och 

förknippas med konstmuseet och Kalmar.  

Genom min analys har jag kommit fram till att byggnaden är att 

uppfatta som spektakulär. Resultatet av analysen är att byggnaden är ett 

”tempel” i Simon Unwins mening genom sin urbanitet och sitt iögonfallande 

yttre. Dessutom genom sin placering i stadsparken särskiljer den sig, 

omgivningen står i klar kontrast till huset. Konstmuseet korresponderar också 

kontrastrikt med kringliggande arkitektur. 

City branding är en strategi för att marknadsföra en stad genom att 

exempelvis bygga en spektakulär byggnad vilken som, på sikt, förknippas med 

staden. Kalmar har tidigare kopplats ihop med sitt slott i mycket hög 

utsträckning och ur City branding-perspektiv kan man nu påstå att det genom 

Kalmar Konstmuseum nu finns en spektakulär och modern kontrast. 

Konstmuseets varumärke utstrålar framsteg, djärvhet och pretentioner. För en 

stad av Kalmars storlek får byggnaden ett stort, medialt utrymme som nyhet och 

                                            
57 Juryn var inte enig, Birgitta Axelsson Edström (v) hade hellre sett tredje pristagaren som 
vinnare. 
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blickfång. Kalmar Konstmuseum är ett starkt varumärke för staden och kan, 

rätt förvaltat, skapa positiva sociokulturella och socioekonomiska effekter. 

 

6.1 Slutdiskussion 

Min personliga uppfattning har ändrats från en kritisk ståndpunkt till en positiv 

genom min undersökning. För även om byggnaden genom sitt formspråk kan 

sägas stänga ute oinvigda snarare än bjuda in till samtal, ställer jag mig 

frågande till vad en mera funktionell men mindre uppseendeväckande arkitektur 

hade gett. Plattform tar, uppfattar jag det som, sin uppgift på allvar och skapar 

en intressant plats att möta konst på. I vår västerländska kultur är 

konstmuseets roll att sprida bildning och ge förutsättningar för möten. En 

mötesplats som denna är inte allmän i samma bemärkelse som ett torg, utan 

sluten och koncentrerad för att ge besökaren en upplevelse. Att besöka ett 

konstmuseum ska inte vara likställt med att besöka en vän eller shoppa på ett 

köpcentrum. Skulle arkitekturen uppfattas på det viset förlorar ett besök på 

konstmuseum sina rituella och upplysande dimensioner. Konst bör vara 

tillgänglig för alla och en byggnad för konst ska inkludera besökaren i en större 

upplevelse. Ett starkt varumärke i form av ett konstmuseum fungerar som vilket 

annat varumärke som helst, fast med den skillnaden att produkten inte är en 

produkt, i bemärkelsen att man köper en fysisk vara. Att Kalmar genom sin 

tillämpning av City branding kan uppnå positiva resultat såsom ett ökat antal 

turister, större medial uppmärksamhet och förhoppningsvis en lokalpatriotisk 

stolthet är, ur en konstvetares perspektiv, något positivt. Detta stärker 

kulturens position bland beslutsfattare då de ser vikten av ett rikt kulturliv. Med 

det inte sagt att det saknar poänger. Ut ett kommunalt perspektiv kan City 

branding vara viktigare än att kunna erbjuda en spännande konstupplevelse. Ett 

spektakulärt konstmuseum kanske snarare är något att stoltsera med än 

besöka? 
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7. Slutord 
En hel del, enligt min mening, återstår att undersöka gällande Kalmar 

Konstmuseum. Även om konstmuseet kan kallas spektakulärt och i någon mån 

kopplas samman med City branding vore det intressant att utreda huruvida det 

medför ”problem” för regionen. Problem gällande kulturell signifikans, utifrån ett 

monokulturellt perspektiv, och rörande hur man ser på byggnaden efter att 

nyheten ebbat ut. En spektakulär arkitektur väcker en förhoppning om ett 

engagerande inre, och det vore intressant att undersöka hur väl varumärket 

stämmer överens med verkligheten. I höstas stoppades exempelvis Lars Vilks 

utställning ”Vilks retro - från 70-talet till 2006”.58 Nationellt vore även en 

jämförelse spännande, huruvida en spektakulär byggnad blivit ett ”måste” för en 

medelstor svensk kommun. 

Man kan undersöka ifall turistantalet ökat, om kommunen uppnått sitt 

mål om en tjugoprocentig turistökning till 2010 och om man i så fall kan knyta 

det till konstmuseet. Vidare ifall medborgarna i större utsträckning besöker 

museet efter nybyggnationen. Jag tycker att en sådan undersökning dock kunde 

vänta då museet behöver ett par år att etablera sig. Inte enbart för konstmuseets 

skull utan också för att se om ett eventuellt ökat turistantal bygger på nyhetens 

behag eller en ökad tillgänglighet för verksamheten. Om några år spår jag en 

förändrad attityd mot museet, då invånarna har en mer positiv inställning till 

institutionen. Däremot ska det bli intressant att se ifall det ekonomiska klimatet 

och turistnäringen, genom detta kommunen, ökat i och med nybyggnaden. Det 

vore lyckligt om utveckling blev mer positiv än i Bilbao, där regionen blomstrat 

men beställaren fortfarande dras med byggnadsskulder… 

                                            
58 Petri, Gunilla, ”Vilks stoppas i Kalmar”, Barometern (081122) 
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BILAGA 1 Intervjufrågor 
 
Varför valdes du som jurymedlem? 
 
I tävlingsprogrammet efterfrågas ett förslag som ska äga ett stort arkitektoniskt 
egenvärde, hur tolkar du det? 
 
Diskuterade juryn någonsin vad som eftersöktes? 
 
Tävlingsprogrammet söker en byggnad som ger nya kvalitéer till platsens 
egenart, på vilket sätt gör det vinnande bidraget det? 
 
Vilka kvalitéer var avgörande för att utse Tham & Videgårds förslag Plattform 
till vinnare? 
 
Tycker du att valet blev lyckat? 
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