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 Sammanfattning 

I min avhandling Husens språk (1989) framförde jag en hypotes om 
arkitekturens språkliga karaktär: eftersom den är språk, kan arkitekturen 
bli en central ingrediens i vars och ens mänsklighet på samma sätt som 
modersmålet. Jag konstaterade också, att den nutida arkitekturen till 
största delen för de flesta människor är som ett främmande språk.  

Genom åren har jag gått vidare med avhandlingens teman, bl.a. i mina 
böcker Talojen kieli (1998) och Sinisilmäisyyden aika (2003) samt den 
tillsammans med Raine Mäntysalo skrivna Kaavoitus – suunnittelua? 
(2001). De teoretiska förutsättningarna för en arkitektur som fungerar likt 
modersmålet har klarnat.  

Utgångspunkten är, att människan liksom alla djur har ett speciellt 
miljöförhållande, men olikt de andra djuren är detta förhållande språkligt. 
Arkitekturens språk är beteendet hos den som brukar miljön representerat i 
föremålslig form. Men för det mesta är vi inte medvetna om att vi har 
sådana representationer. Vi brukar arkitekturen ’med kroppen’, omedvetet. 
Bara när någon ’störning’ ruskar om oss i våra rutiner återkallas 
representationerna i medvetandet. Dessa sällsynta tillfällen får i allmänhet 
avgöra, vad som menas med arkitektur.  

Men för brukaren är den medvetna upplevelsen av mindre vikt. Det 
väsentliga i arkitekturen är det kontinuerliga, omedvetna, rutinmässiga, 
kroppsliga brukandet som hör intimt ihop med vardagslivet – arkitektur är 
brukskonst. Där de andra konstarterna existerar på sina egna villkor och 
har en helt frivillig publik, hör brukskonsten oskiljaktligen den mänskliga 
livet till och existerar i första hand på sina brukares villkor.  

Det mesta av vår tids arkitektur däremot gör anspråk på att existera på 
egna villkor, men kommer därigenom i verkligheten att underordna sig 
byggnadsproduktionen och i sista hand penningen. Arkitekturen förstådd 
som brukskonst har tvärtom som sin förutsättning, att byggandets 
processer underställs brukarnas trivsel.  



 

Om arkitekten önskar en arkitektur av det sistnämnda slaget behöver 
hon ett språk, som hon kan dela med brukaren: det mänskliga 
miljöförhållandets språk. Om miljön är skriven på detta språk, kan 
brukarens kropp läsa den på ett sätt som motsvarar människoartens 
miljöbeteende – brukaren trivs.  

Underkunnig i detta språk finner arkitekten sin bestämmelse i att vara 
expert på ett miljöbeteende som är arttypiskt för människan. Man måste då 
anta, att människan som alla andra levande varelser har en inneboende 
benägenhet att reagera positivt på miljöbruk som befordrar artens fortsatta 
existens. Denna benägenhet kunde kallas sunda miljövanor. På grundval 
av sin yrkesskicklighet kan arkitekten passa in sin planering i en 
mönstring av den fysiska miljön som vuxit fram i människosläktets 
gryning, och håller så de sunda vanorna vid liv. 

På vad grundar sig denna arkitektens skicklighet? Enligt den 
föreställning jag förfäktade redan i Husens språk är arkitekturens konst till 
sitt väsen förmåga att åstadkomma representationer av ett mänskligt 
beteende som grundar sig i det för alla människor gemensamma 
miljöförhållandet. Alla goda arkitekter har denna för människoartens 
fortbestånd livsviktiga förmåga, även om den ofta hamnar i skymundan, 
eftersom enligt den rådande arkitekturuppfattningen trivseln inte är det 
primära i arkitekturskapandet. 
 
Nyckelord: Miljöbeteende, representation, system, kontext, mönster  



 

 Tiivistelmä 

Väitöskirjassani Husens språk (1989) esitin hypoteesin arkkitehtuurin 
kielellisyydestä: koska arkkitehtuuri on kieltä, se voisi olla keskeinen osa 
jokaisen ihmisyyttä, äidinkielen tavoin. Totesin myös, että enin osa 
nykyarkkitehtuurista on useimmille ihmisille ikään kuin vierasta kieltä.  

Olen vuosien mittaan jatkanut väitöskirjan teemojen kehittelyä (mm. 
kirjoissani Talojen kieli, 1998, ja Sinisilmäisyyden aika, 2003, sekä 
yhdessä Raine Mäntysalon kanssa tehdyssä kirjassa Kaavoitus – 
suunnittelua?, 2001). Äidinkielen tavoin toimivan arkkitehtuurin 
teoreettiset edellytykset ovat selventyneet.  

Lähtökohtana on, että ihmisellä kaikkien eläinten tavoin on erityinen 
ympäristösuhde, mutta toisin kuin muilla eläimillä tämä suhde on 
kielellinen. Arkkitehtuurin kieli on ympäristön käyttäjän käyttäytymistä 
representoituneena esineiksi. Mutta yleensä emme tiedosta, että meillä on 
tällaisia representaatioita. Arkkitehtuurin käyttö on ruumiillista. Vain 
silloin kun jokin ’häiriö’ ravistaa meidät irti rutiineistamme representaatiot 
palautuvat tietoisuuteemme. Nämä harvinaiset hetket saavat yleensä 
määritellä, mitä arkkitehtuurilla tarkoitetaan. 

Arkkitehtuurin tietoinen kokeminen ei kuitenkaan ole tärkeää sen 
käyttäjälle. Olennaisinta on jatkuva, tiedostamaton, rutiininomainen, 
ruumiillinen, jokapäiväiseen elämään liittyvä käyttö – arkkitehtuuri on 
käyttötaidetta. Kun muut taiteet ovat omaehtoisia ja niihin hakeudutaan 
vapaaehtoisesti, käyttötaide kuuluu erottamattomana osana inhimilliseen 
elämään ja on olemassa ensisijaisesti käyttäjiensä ehdoilla.  

Suurin osa aikamme arkkitehtuurista sen sijaan pyrkii omaehtoisuuteen. 
Todellisuudessa se joutuu silloin alistumaan rakennustuotannon ja viime 
kädessä rahan ehtoihin. Arkkitehtuurin ymmärtäminen käyttötaiteeksi 
edellyttää päin vastoin, että rakentamisen prosessit alistetaan käyttäjien 
viihtymiselle. 



 

Arkkitehti joka haluaa viimeksimainitun laatuista arkkitehtuuria 
tarvitsee kielen, joka on hänelle ja käyttäjälle yhteinen: ihmislajille 
ominaisen ympäristösuhteen kielen. Jos ympäristö on kirjoitettu tällä 
kielellä, käyttäjän ruumis lukee sitä tavalla, joka vastaa ihmislajille 
tyypillistä ympäristökäyttäytymistä – käyttäjä viihtyy. 

Tämän kielen taitajana arkkitehti määrittyy ihmisen lajityypillisen 
ympäristökäyttäytymisen asiantuntijaksi. Tällöin oletetaan, että ihmisessä 
muiden elävien olentojen tavoin on aikojen alusta sisäänrakennettuna 
valmius reagoida myönteisesti sellaisiin ympäristön käyttöihin, jotka 
edistävät lajin säilymistä. Tätä taipumusta voidaan sanoa terveiksi 
ympäristötavoiksi.  Ammattitaitonsa perusteella arkkitehti sovittaa 
suunnittelunsa niihin fyysisen ympäristön kuvioihin, jotka ovat kehittyneet 
ihmiskunnan alkuhämärissä. Näin hän edistää terveitä tapoja.  

Mihin tämä arkkitehdin taito perustuu? Oletuksena esitin jo 
väitöskirjassani, että arkkitehtuurin taide on olemukseltaan kykyä 
aikaansaada kaikille ihmisille yhteiseen ympäristösuhteeseen pohjautuvan 
inhimillisen käyttäytymisen mukaisia representaatioita. Kaikilla hyvillä 
arkkitehdeilla on tämä ihmislajin säilymiselle elintärkeä kyky, joskin se 
kovin usein jää piiloon, koska vallitsevan arkkitehtuurikäsityksen mukaan 
viihtyminen ei ole arkkitehtuurin luomisessa ensisijaista. 

 
Avainsanat: Ympäristökäyttäytyminen, representaatio, systeemi, 
konteksti, kuviointi 

 



 

 Abstract 

In my dissertation Husens språk (1989) I presented a hypothesis about the 
linguistic nature of architecture: since it is a language architecture can 
appear as a constituent element of the humanity of everybody in the same 
way as the mother tongue. I also pointed out that architecture for the most 
part to most people is like a foreign language. 

Through the years I have now and again returned to the themes of the 
dissertation (see my books Talojen kieli, 1998, and Sinisilmäisyyden aika, 
2003, and, with Raine Mäntysalo, Kaavoitus – suunnittelua?, 2001). The 
theoretical requirements for an architecture with the characteristics of a 
native language have become clearer. 

My point of departure is the claim that the human being, like other 
animals, has a particular relation to its environment, but, unlike other 
animals, this relation is linguistic. The language of architecture is the 
behaviour of the user of the environment represented as objects. But 
mostly we are unconscious of these representations. The user is the body. 
Only when some kind of ’disturbance’ shakes us up from our routines the 
representations are recalled to consciousness. These rare moments usually 
determine what is meant when speaking about architecture.  

But for the user the conscious experience is of minor importance. What 
is essential in architecture is its continuous, unconscious, routinized, 
bodily use, intimately relating to everyday life – architecture is 
Gebrauchskunst. The other arts exist on terms of their own and address a 
voluntary public; architecture belongs inseparably to human life, and 
exists above all on the terms of its users.  

Most of the architecture of our time, however, pretends to exist at its 
own terms. In reality it then has to subordinate itself to the production of 
buildings, and to money in the end. For architecture to become 
Gebrauchskunst it is necessary that the building processes be subordinate 
to the well-being of the users. 



 

The architect who aspires to that kind of architecture needs a language 
that she can have in common with the user: the language of the human 
way of relating to the environment. If the environment is written in this 
language, the user’s body can read it in a way that corresponds to the 
environmental behaviour characteristic of the human species – the user 
feels at home. 

When mastering this language the architect is defined as an expert on 
the environmental behaviour that is characteristic of man. It is presumed 
that the human being like all other living beings has an intrinsic 
disposition to react positively to such use of environment that promotes 
the survival of the species. This disposition could be called sound 
environmental habits. Guided by her professional skill the architect is able 
to adapt the planning to the patterning of the human physical environment 
that has been in existence since the dawn of mankind. Such architecture 
keeps the sound habits alive.  

What is this architectural skill based upon? According to the 
presumption I maintained already in Husens språk, the art of architecture 
is essentially ability to construct representations of the human behaviour 
which is founded on the environmental relation common to all mankind. 
All good architects have got this skill, so vital for the continued existence 
of the human species, although it is obscured by the prevailing tendency to 
regard the well-being of the users as secondary in the creation of 
architecture. 

 
Key words: Environmental behaviour, representation, system, context, 
pattern 
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 Förord 

Förordet till Husens språk börjar så här: 
”Världen är full av hus. Alla människor har hus som de lever med. 
Erfarenheten av vad hus betyder för människor är utan gräns. 
Ändå röjer det mesta av de nya hus som kommer till varje dag en 
märklig omedvetenhet om hur hus skall vara beskaffade för att 
människor skall kunna ha ett förhållande till dem.” 

Denna förundran har jag haft i bagaget ända sedan studietiden på 1960-
talet. Och tycker alltjämt att det är en bra frågeställning, rentav den 
viktigaste för en arkitekt. 

Man kan inte säga att jag kom särskilt långt i avhandlingen. Men jag 
föreslog några möjliga svar på min fråga och öppnade upp några 
tankevägar för mig själv att vandra vidare på. Under de nästan tjugo år 
som förflutit sedan formuleringarna i Husens språk kom till har 
problematiken inte lämnat mig någon ro.  

Nu som pensionär har det blivit en huvudsyssla att försöka reda ut de 
teoretiska förutsättningarna för den arkitekturföreställning jag i 
avhandlingen gjorde mig till tolk för: arkitekturen som ett ursprungligt 
mänskligt språk och arkitekturens konst som underkunnighet i detta språk. 
Så kom denna lilla skrift till.  

Jag tackar arkitekturavdelningen vid Uleåborgs universitet som öppnat 
upp sin publikationsserie för att alster på ett för denna högskola exotiskt 
språk. Mina lärare från tiden som forskarstudent professor Gunnar Olsson 
och professor Ingmar Pörn skall ha ett varmt tack för att de tog sig an 
uppgiften att granska manuskriptet. Framför allt vill jag tacka min 
medarbetare och vän docent Raine Mäntysalo: först för de många 
diskussionerna utan vilka jag inte kunnat välja mellan olika tankevägar; 
sedan för hjälpen med allt det publikationstekniska.  

Min nästa uppgift blir att presentera de onekligen synnerligen 
koncentrerat framförda insikterna i denna skrift på ett sätt som är 
tillgängligt för en vidare läsekrets. 

 
Ahvensalmi, november 2005





 Inledning 

I Husens språk1 föreslog jag som grund för en arkitekturens semiotik 
följande formel: 

S betecknare   tingslighet2

–     :     –––––––––  :  ––––––––––– Formel 1. 
s betecknat  intentionalitet 

 
Att omskriva Saussures semiotiska tecken på detta sätt till en relation 
mellan betecknare och betecknat med betecknaren som den dominerande 
termen härstammar från Lacan.3 Min idé var alltså, att som den osynliga 
’meningen’ (s) bortom den synliga, tingsliga framträdelseformen (S) i det 
arkitektoniska tecknet döljer sig en ’vilja’ att ge språkligt uttryck för ett 
eller annat arkitektoniskt. Denna intentionalitet behöver inte vara 
medveten. Som det arkitektoniska tecknets referens – det som tecknet 
hänvisar på, som det är fråga om – föreslog jag användningen av den 
arkitektoniska formationen.4 Dessa teoretiska föreställningar finner jag nu 
angeläget att ompröva i ljuset av några nya insikter. 

Att tänka i relationstermer och inte i termer av substanser och krafter 
var viktigt för mig i Husens språk. Hit hör föreställningen om det 
mänskliga tänkandet som i grunden paradoxalt: sanningsenlighet och 
trovärdighet går sällan att förena. Orsaken är att vi själva är del av de 
relationer vi försöker fatta.5 I paradoxaliteten såg jag följande Bateson en 

                                                 
1 Kaj Nyman (1989). Husens språk: den byggda tingslighetens och de arkitektoniska 
intentionernas dialektik. Doktorsavhandling.  Art House, Helsingfors och Atlantis, 
Stockholm. – I det följande HS. 
2 HS 75. 
3 Malcolm Bowie (1979). ’Jacques Lacan’. In: John Sturrock, red. Structuralism and 
Since. Oxford University Press, Oxford, 127-8. 
4 ”…jag förstår arkitekturens tecken, eftersom de refererar till det jag gör när jag 
använder den byggda miljön” (Kaj Nyman, 1998. Talojen kieli. Kustantajat Sarmala Oy, 
Jyväskylä, 87). – I det följande TK. Boken är en koncentrerad bearbetning av de centrala 
tankegångana i HS. 
5 Att dra upp gränser i verklighetens kontinuum kan inte göras utan paradox – men 
kommunikation förutsätter gränser. Teorin om paradoxens centrala betydelse för språket 
tar sin början i Gregory Bateson (1972). Steps to an Ecology of Mind. Ballantine Books, 



 

kreativitetens möjlighet men också risk för patologisering av det 
arkitektoniska budskapet.6  

Patologiseringsaspekten aktualiserades i en kritik av den finländska 
planeringslagstiftningen (med Raine Mäntysalo)7: hur kan det komma sig 
att så mycket av det goda som planerare vill och tror sig representera 
resulterar i något helt annat än det önskade? Vi tyckte oss förstå att 
orsaken står att söka i planerarens omedvetenhet om sin paradoxala 
situation. Han tror sig sitta i ett läge där han liksom från utsidan fritt kan 
manipulera sina planeringsobjekt. Men någon sådan Arkimedes’ punkt 
finns inte. Planerarens språk är självt en del av den verklighet det 
förändrar och blir påverkat av de förändringar i verkligheten som det får 
till stånd.8 Detta kan illustreras med följande figur9: 
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Figuren bygger på Russells teori om logiska typer, som bl.a. säger, att ett 
metabudskap om en logisk typ inte utan paradox kan vara av samma 
logiska typ.10 I figuren är ’utsagan’ och ’verkligheten’ som refererar till 

 
New York och utvecklas vidare i Anthony Wilden (1980). System and Structure. 
Tavistock, London. 
6 Gregory Bateson. ’Double Bind, 1969’. In: Bateson (1972), 271-278. 
7 Raine Mäntysalo och Kaj Nyman (2001). Kaavoitus – suunnittelua? Suunnittelun 
patologioita maankäyttö- ja rakennuslain sovelluksissa. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 
osasto. Julkaisu A 30 (URL: http://herkules.oulu.fi.issn03578704/). 
8 ”…det finns ingen utsiktspunkt på utsidan om erfarenheten av världen genom språket 
från vilken den själv kunde bli föremål [för observation].” (Hans-Georg Gadamer, 1979. 
Truth and Method. Sheed and Ward, London, 410). ”Språk går inte att skilja från liv” (HS 
51). 
9 Efter Mäntysalo och Nyman (2001), 20. 
10 Anders Wedberg (1947). Johdatus nykyiseen logiikkaan. Otava, Helsingfors, 132; 
Bateson (1972), 189. 

 
 
 

verklighet 

utsaga 

Figur 1. 
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varandra på samma verklighetsnivå eller av samma logiska typ, eftersom 
utsagan ingenting annat är än en del av verkligheten. Men delen har 
helheten som sitt objekt, vilket förutsätter att de på ett paradoxalt sätt 
samtidigt är hierarkiskt ordnade, dvs. av olika logisk typ. Den som inte är 
medveten om denna självreferensens fälla löper risk för att språket 
patologiseras, konstaterade vi och hittade i lagstiftningen en mängd 
exempel. 

Men det är inte bara denna negativa aspekt som är intressant ur Husens 
språks perspektiv, utan själva ’språkteorin’ som figuren implicerar. Att vi 
har ett språk innebär att vår verklighet är språklig och denna verklighet har 
i språket på ett paradoxalt sätt sig själv som sitt objekt.  

När arkitekturen uppfattas som ett språk blir den ett typexempel på 
paradoxaliteten i den språkliga representationsprocessen.11 Jag resonerar 
då på följande sätt: (1) Likt andra levande varelser har människan ett 
specifikt miljöförhållande, dvs. bildar ett system tillsammans med sin 
miljö12 och (2) olikt djurens är detta förhållande språkligt13. På samma sätt 
som hundens miljö är mättad med lukter, är människans miljö mättad med 
språk. Vi förhåller oss till vår bostad stödda på begreppet hem; vi söker 
stadsupplevelser som är oss bekanta från litteraturen; vi betraktar landskap 
genom glasögon som bilder vi sett har försett oss med – miljöförhållandet 
är språkligt. Jag påstår inte, att det inte finns förspråkliga miljö-
erfarenheter, men håller fast vid, att det som en gång tagit språkets form är 

 
11 Jag har utvecklat detta i artikeln ’Arkkitehtuuri ruumiillisuutena ja representaationa’. 
In: Raine Mäntysalo, red. (2004). Paikan heijastuksia: ihmisen ympäristösuhteen 
tutkimus ja representaation käsite. Ateena, Jyväskylä.  
12 ”Alla djursubjekt – såväl enkla som mera komplicerade – är på lika sätt anpassade till 
sin egen upplevda miljö. Enkla organismer har en enkel miljö, komplicerade en 
komplicerad.” (von Uexküll citerad i Timo Järvilehto, 1994. Ihminen ja ihmisen 
ympäristö. Pohjoinen, Uleåborg, 64). Härav följer, att organismen alltid bildar ett system 
tillsammans med sin miljö – varken organismen eller miljön har separat någon mening. 
Detta är utgångspunkten i Järvilehtos systemiska tänkande. ”Människan har sitt 
miljöförhållande alldeles på samma sätt som djuren och växterna har sitt. Den byggda 
miljön är ett djurs, människans, ekologi, men i kulturens narrdräkt.” (TK 83).  
13 ”Språket är inte bara något människan har att förfoga över i världen, utan det är 
förutsättningen för att människan över huvud taget har en värld. Världen existerar för 
människan på ett sätt som inte erfars av någon annan varelse. Men denna värld är språklig 
till sin natur.” (Gadamer 1979, 401). ”…begreppet ’värld’ är motsatt begreppet ’Umwelt’ 
som gäller för alla levande varelser… olikt alla andra levande varelser kännetecknas 
människans förhållande till världen av frihet från sin Umwelt. Att höja sig över sin 
Umwelt innebär att höja sig till ’världen’ själv, den sanna miljön. Detta innebär inte att 
hon lämnar sin Umwelt, utan att hon har en annan attityd till den, en fri, distanserad 
attityd, som alltid förverkligas genom språket.” (Ibid. 402-3). ”Vara som kan bli förstått 
är språk” (ibid. 432). ”Där naturen kan förlita sig på genetiska koder, måste människan 
lita till språkliga. Man kunde säga, att språk är det enda människan kan.” (TK 27). 
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och förblir språkligt14. Inte heller menar jag, att språket gör oss överlägsna 
andra djur; tvärtom har vi i vårt beroende av språket gått förlustiga mycket 
av naturligheten i umgänget med miljön. Människan är ensam om att 
målmedvetet utveckla sin egen art – vilket till betydande del tycks inne-
bära att göra våld både på sig själv och miljön. 

Resonemanget får en ny dimension när jag konstaterar, att vi sällan är 
medvetna om  miljöförhållandets språklighet. Vi upplever miljön spontant, 
oreflekterat – kroppsligt.15 Men inte alltid. Någon gång händer det, att en 
’störning’ skakar om i vårt rutinmässiga umgänge med miljön. Då blir vi 
plötsligt för ett ögonblick medvetna om att det vi har omkring oss består 
av tingsliga föremål som vi tagit i användning. Dessa ting har vanligen 
namn och begreppen bakom namnen står för den användning tingen har: 
stol, dörr, hus, gata… Det kroppen gör i miljön – den sitter på något, den 
förflyttar sig från ett rum till ett annat osv. – har blivit representerat som 
föremål med bestående existens. Miljön till den del den består av dessa 

 
14 ”Människan konstruerar tecken eftersom hon i själva sin verklighet är en skapare av 
mening, och hon skapar mening eftersom hon är ett dialektiskt överskridande av allt det 
enkelt givna. Det vi kallar frihet är omöjligheten att reducera den kulturella ordningen till 
en naturlig ordning.” (Jean-Paul Sartre, 1984. Till frågan om metoden. Arkiv förlag, 
Lund, 125, översättningen ändrad). Att ha språket och att vara fri att välja är samma sak. 
15 Människan är hel; kropp och själ finns inte separat. Men det hör till det paradoxala i 
människans situation att hon inte kommer begreppsligt till rätta utan dualismen mellan 
själ och kropp. (Knappast är det heller fruktbart att betrakta människan som en 
odifferentierad psykosomatisk klump). I denna artikel hänför jag tänkandet (med 
Järvilehto 1994, 194, egentligen tänkandets resultat) till själens sfär, även om det är 
lockande att som i Husens språk föreställa sig att ”kroppen tänker”. I stället hänför jag 
det omedvetna – från den inre sekretionen till vanelivet – till kroppen. Kroppen är 
sålunda inte heller den något oproblematiskt begrepp. För filosofer som Heidegger och 
Merleau-Ponty tycks kroppen inte höra hemma i biologin. Att kroppen som blott och bart 
biologi framstår som obegriplig är uppenbart, men för den skull behöver man inte förneka 
kroppen som ett system av biologiska funktioner. Enligt Merleau-Ponty kan någon klar 
skiljelinje mellan kroppsligt och själsligt kan inte påvisas: ”I det mänskliga beteendet är 
det omöjligt att urskilja en lägre ’naturlig’ nivå, påbyggd med en enkom framställd 
kulturisk och andlig värld. Allt i människan är både framställt och naturligt.” (Citat i Sara 
Heinämaa och Martina Reuter, 1996. ’Naisten tunneherkkyydestä: filosofinen keskustelu 
tunteiden järjellisyydestä’. In: Ilkka Niiniluoto och Juha Räikkä, red. Tunteet. 
Yliopistopaino, Helsingfors, 152). Psykologen och filosofen Lauri Rauhala däremot drar 
en klar skiljelinje mellan kroppen som organiskt skeende och själen som den instans där 
mening kommer till, och indelar sedan det själsliga i psykiskt, som finns också hos djur 
(t.ex. känslan av välbefinnande), och andligt, som är kännetecknande bara för människan 
(bl.a. begreppsligheten). (Lauri Rauhala, 1990. Humanistinen psykologia. Yliopistopaino, 
Helsingors, 38, 199). Ur min egen synvinkel är det problematiskt att förneka det 
kroppsliga i arkitekturupplevelsen (arkitekturen som ett ”kroppens språk”). 
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ting framträder i och med störningen som språklig.16 (Observera att 
representation är att bli ting – orden kommer till när tingen får namn). 

Man kan föreställa sig att representationsprocessen i tiden fick sin 
början i och med att den som sedan blev människan hittade på att fullända 
sitt kroppsliga görande med hjälp av redskap. Inget annat djur har gått så 
långt, även om några har kommit en liten bit på väg.17 En intelligent apa 
tar käppen till hjälp när handen inte räcker till, men det måste den varje 
gång ånyo hitta på: den har inga bestående redskap – ting – att ta i bruk. 
Så är det för att apan inte har språket. Apan behärskar inte sin miljö, den 
är sin miljö. Bara människan har en ’själ’ som förnekar kroppen genom att 
omforma det kroppsliga görandet till representationer och därmed gå över 
från differensernas oändliga mångfald till de avgränsade distinktionernas – 
tingens – värld.18 Människan skapar sig en egen mänsklig värld av ting. 

 
16 Representationsproblematiken finns inte i Husens språk. Med representation kan man 
mena många olika saker. Jag tar avstånd från den dualistiska föreställningen om 
representationerna som subjektiva motsvarigheter i själen till fenomen i den objektiva 
verkligheten. I stället tar jag som Järvilehto min utgångspunkt i att människan och miljön 
utgör ett och samma system (fotnot 12). Systemet uppvisar dock – och här följer jag inte 
Järvilehto – funktioner i vilka systemet på ett paradoxalt sätt blir sitt eget föremål (figur 
1), varvid världen förtingligas och abstraheras. (Se Raine Mäntysalos artikel ’Orientaatio 
ja representaatio’ in: Raine Mäntysalo, 2004, 116). Dessa funktioner är vad jag här 
benämner representation. Representationsfunktionerna är språkets förutsättning, också 
när språket uppfattas i vid mening (fotnot 13); detta är vad jag kallar språkets 
grundläggande paradoxalitet.   
17 Patrick Bateson refererar i sin artikel ’Djurs kommunikation’ papegojan Alex’ 
förvånansvärda språkkunskap och drar därav slutsatsen, att ”… några av de kognitiva 
förmågor som behövs för det mänskliga språket utvecklades långt före människan”. (In: 
D.H. Mellor, red., 2003. Kommunikationens vägar. Thales, Stockholm, 81). Gregory 
Bateson har visat att t.ex. hundvalpars lek uppvisar något av den abstraktion som 
kännetecknar språket (Gregory Bateson. ’A Theory of Play and Fantasy’. In: Bateson 
1972, 177-93). 
18 ”Det är framväxten av ett medvetande som skapade den situation, där organismen 
(människan) skenbart lösgör sig från miljön och liksom sätter miljön i motsatsförhållande 
till sig själv” (Järvilehto 1994, 99). ”I medvetandets uppkomst spelade… framväxten av 
kommunikation och språk en väsentlig roll” (ibid. 184). (Järvilehto definierar 
varseblivningen som inkorporering av nya miljöelement i systemet organism-miljö, och 
behöver sålunda inget representationsbegrepp. Om mitt eget representationsbegrepp se 
fotnot 16). – Ordet medvetande har i svenskan flera olika betydelser. I artikeln använder 
jag ordet i strängaste mening som den sfär i människosinnet där de språkliga 
representationerna (distinktionerna) hör hemma.  



 

 Arkitektur är representation 

Nu åter till figur 1. Vi ser hur ”ting” i resonemanget ovan motsvaras av 
”utsaga” i figuren och hur figurens ”verklighet” motsvaras av ”kroppsligt 
görande” eller noggrannare sagt ”användning av redskap”. Situationen är 
på motsvarande sätt paradoxal: den enda plats där representationen kan 
’höra hemma’ är kroppen – kroppen åstadkommer en representation av sitt 
eget görande. Den gör av sig själv ett ting som inte är den själv; i 
representationsakten objektiverar den sig själv, varvid tinget den 
åstadkommer omvänt blir en utsaga om sin verklighet, dvs. vad kroppen 
gör – stolen talar om vad det är att sitta (figur 2): 
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Språkets predikament (figur 1) visar sig vara representationsfunktionen, 
språket självt (figur 2). Och resonemanget är inte begränsat till 
arkitekturen som språk; man kan gott tänka sig, att det gäller för de 
mänskliga språken i allmänhet. (Det har sagts att bara 5% av mänsklig 
kommunikation är verbal).19 ”Miljö” är inte bara fysisk omgivning: 
Poppers alla tre världar är miljö för oss.20 Följaktligen blir orden, musikens 
toner, den älskade till ting varje gång kroppen upphör att likt apan vara sin 
miljö och går över i representation – behärskning av miljön21. Lyckligtvis 

 
19 Eero Tarasti (1992). Johdatusta semiotiikkaan. Gaudeamus, Helsingfors, 46. 
20 Poppers ’Värld 1’ är den fysiska världen, hans ’Värld 2’ den psykologiska världen, 
medan ’Värld 3’ innefattar allt det människoanden fått till stånd, bl.a. konstverk (Karl 
Popper, 1988. The Open Universe. Hutchinson, London, 114-116). 
21 ”Antingen/eller -tänkandet i vår kultur sönderdelar levande system i ’ting’ som kan 
behärskas…” (TK 97). Ingen har bättre än Buber kunnat uttrycka hur allt det människan 
skapar blir ting. I hans vision av människans tillkomst finns först endast relationen till ett 
Du. Men ju bättre människan lär sig forma sitt svar till detta Du, ”desto starkare binder 
[hon] Duet, förvisar det till föremålens värld… Varje svar binder Duet i Detvärlden. Detta 
är människan tragik och detta är hennes storhet. Ty på det sättet kommer kunskap till, så 

 
 

kroppsligt görande 

ting 

Figur 2. 
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sker detta bara momentant: vi inte ens kan vara medvetna om mer än en 
liten del av det kroppen gör.22 Å andra sidan är det som tingsliggörs för att 
som Descartes ville kunna tänkas klart och distinkt23 alltid viktigt och 
värdefullt för oss. (Men inte nödvändigtvis för andra). 

Det viktigaste elementet i figurerna är uppenbarligen pilen som 
paradoxalt förbinder delen med det hela och så får till stånd den språkliga 
situationen. Om det är sant att bara människan är mäktig representationens 
förnekelse av kroppen, så måste denna förbindelse spela en central roll i 
begreppsliggörandet av det mänskliga. Den måste representera den ’vilja’ 
som får till stånd språkets underverk – som gör människan till människa. 
Den måste vara den mänskliga intentionaliteten själv, viljan att göra sig 
själv till sitt eget objekt genom representationens process, och så bli 
förmögen att i behärskningen av självet behärska också miljön som självet 
är en del av genom att göra den till ting, till verktyg för planmässigt 
organiserad verksamhet. Det är alltså inte fråga om intentionalitet i 
allmänhet, t.ex. trädets intention att vara träd eller intentionen i DNA, utan 
om en specifikt mänsklig intentionalitet, som har sin boning i språket: den 
psykiska verksamheten innefattar alltid också det objekt den riktar sig 
mot.24 Intentionaliteten är för det mesta omedveten, men man kan försöka 
göra sig medveten om den.  

Förtingligandet är inte något plötsligt skeende utan förutsätter (både i 
mänsklighetens historia och i varje människobarn) ett föregående 
umgänge med det som sedan blir ting – en inlärning av dess användning. 
(Allt förtingligas ingalunda). 

 
blir verket till, så bilden och förebilden i den levande människovärldens mitt…” (Martin 
Buber, 1985. Jag och Du. Petra, Stockholm, 43). Det jag kallar ’ting’ är just Bubers 
Detvärld. 
22 Bateson (1972), 136-143: en själens ekonomi. 
23 ”Den första och mest grundläggande regeln är att betrakta sociala fakta som ting” 
(Emile Durkheim i Sociologins metodregler, citat i Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann, 1979. Kunskapssociologi. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 27). 
24 Jmf Brentano: ”…vi kan definiera psykiska fenomen som fenomen vilka intentionellt 
innefattar ting” (citat i Wilden, 1980, 42). ”Människan är en intentionell varelse, hon är 
ständigt på jakt efter sin egen målsättning och blir aldrig nöjd med de mål hon uppnår – 
det är hennes egentliga trumfkort framom djuren” (TK 89). ”Intentionaliteten… är det 
mänskligas hemlighet, skyddad av språket men ändå intersubjektiv” (TK 35). Figur 2 
illustrerar uppfattningen, att representation är människans sätt att förverkliga sin 
intentionalitet. Jmf. fotnot 16. I Merleau-Pontys föreställning kännetecknas kroppen av 
intentionalitet, av att i allt sitt görande vara riktad mot världen (Heinämaa och Reuter 
1996, 140-1). För Rauhala har både det psykiska och det andliga intention som sin 
grundkaraktär (Rauhala 1990, 160). – Intentionalitet som ändamålslighet (vad någon vill 
få till stånd, vad någon gör uppsåtligen) är något helt annat.  
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Pilen är som synes dubbelriktad: kroppen skapar ting av sig själv, men 
även om tingen är bestående i så mening att de hädanefter alltid står till 
buds, finns representationerna inte ständigt i medvetandet, utan rutiniseras 
snart åter till kroppslig omedvetenhet, återgår till ’naturen’, dvs. ’hård-
programmeras’ till vanor som sedan inte längre är tillgängliga för obser-
vation.25 Representationsprocessens organiserande verksamhet övergår i 
organiserad verksamhet. Vanorna bildar beteendemönster som inte 
behöver medvetandets stöd. Detta är djupt ändamålsenligt: själen slipper 
belastas av det den redan kan, den är fri att ägna sig åt nya 
representationsproblem. Tom. det talade språket är på detta sätt i huvudsak 
omedvetet26. Så blir det också begripligt hur intentionaliteten är obegriplig: 
vanorna står för det mesta av våra intentioner.27

Intentionaliteten präglas sålunda av dubbelhet: både en objektivering-
ens rörelse från omedveten kropp till medvetet ting, som möjliggör 
behärskning och manipulation av miljön,  och en rutiniseringens rörelse 
från medvetet ting till omedveten kropp, som genom inlärning och 
påföljande vanebildning skapar mönster för miljöbeteendet. Båda är 
processer som kräver sin tid. 

För arkitekturens del innebär det som just har sagts att vi normalt inte 
lever i en de arkitektoniska distinktionernas värld; vi brukar inte vår 
fysiska miljö på ett medvetet sätt (vi funderar t.ex. inte över hur vi ska 
placera fötterna när vi går); vi är inte medvetna om hur miljön är ordnad. 
Bara stundvis avbryts det vi gör  och vi blir medvetna om att vi använder 
några av tingen i miljön. I alla andra fall finns arkitekturen inte till för oss 

 
25 Bateson (1972), 142-3, 274. 1800-talsfilosofen Ravaisson: ”I takt med att vanan 
gradvis sänker sig från medvetandets klarare sfärer för den samtidigt med sig ljus ned i 
djupet, in i naturens mörka natt. Vanan är förvärvad natur, en andra natur, som har sitt 
yttersta skäl i den grundläggande [primitive] naturen, men ensam kan förklara denna för 
förståndet. Slutligen är vanan en alstrad natur [nature naturée], det fortlöpande verket 
och uppenbarandet av den alstrande naturen [nature naturante].” (Félix Ravaisson, 2002. 
Om vanan. Eithe, Paris, 80-1).  
26 ”…en av de mest seglivade och förödande myterna som vi fått i arv av Descartes är att 
det mentala till sin natur är medvetet, att det som vi inte kan uppfatta introspektivt inte 
heller kan försiggå i vårt sinne. Men numera vet vi att detta inte är sant, att det finns 
många omedvetna och undermedvetna mentala processer som vi inte alls kan se 
introspektivt, och att vårt mentala liv är mycket mer komplicerat än vi själva någonsin är 
medvetna om medan det pågår.” (D.H. Mellor. ’Att säga sanningen’. In: Mellor 2003, 
141). ”…människan är medveten om sin egen verksamhet bara indirekt, genom  sin 
värdering av verksamhetens resultat” (Järvilehto 1994, 193). ”Omedvetenhet om språket 
har inte upphört att vara språkets verkliga modalitet” (Gadamer 1979, 366). Huru mycket 
mer då arkitekturens språk: ”Vi är inte ens medvetna om att vi läser, men i gatans liv och 
rörelse, mitt ibland trafikens faror rör vi oss med samma säkerhet som ett vilddjur i 
djungeln” (TK 9). 
27 Anthony Giddens (1979). Central Problems in Social Theory. Macmillan. London. 
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som ting utan som ’natur’: det kroppsliga görandet är omedvetet.28 
Arkitekturen är dialektisk – den är miljö som både är närvarande 
(presenteras) som görande och blir föreställd (re-presenteras) som ting29. 
För det mesta är arkitekturen det förra: ren och skär rutinmässig 
verksamhet. Som sådan är arkitekturen en av den mänskliga kulturens 
viktigaste stöttepelare. I sitt vardagliga görande i miljön reproducerar 
människorna – ifall arkitekturen det tillåter30 – utan att veta om det 
mänsklighetens urgamla betydelser, ty livet måste fortgå mer eller mindre 
på samma sätt som det har fortgått i tiotusentals år. Arkitekturen är 
livsviktig. Om ett görande i miljön som blivit representerat på felaktigt sätt 
sedan rutiniseras, blir arkitekturen alienerad och underbygger inte längre 
en mänsklig kultur. Trafikmiljön erbjuder talande exempel. 

Arkitektens uppgift är att mer än andra vara medveten om den 
arkitektoniska representationsprocessen. Hus kommer inte till instinktivt 
som när fågeln bygger sitt bo eller spindeln knyter sitt nät – de förutsätter 
planering. Arkitekten väljer på alla andras vägnar ut de ting som dessas 
miljöbeteende skall representeras i. Detta innebär i själva verket, att han 
väljer ut viss användning av miljö att bli representerad i föremålslig form. 
En eller annan intention (alltid ”mänsklig”!) formar görandet i den fysiska 
miljön till ting i arkitektens föreställning. Mer eller mindre medvetet väljer 
han ut vad han menar med ”görande”. Hans ting blir olika beroende på om 
görandet är vad han tänker sig människorna göra när de använder hans 
arkitektur som sina redskap eller om görandet är vad han föreställer sig 
sina kolleger och kritiker göra när de använder hans arkitektur som 
jämförelseobjekt i värderingen av vad som är god arkitektur. Att arkitekten 
menar sig skapa konst ändrar inte på detta.  

Men om arkitekten verkligen är konstnär blir det representations-
skeende han deltar i lite annorlunda. Kännetecknande för allt språk är, att 
det konkreta tankeobjektet, ’tinget’ som kan hållas fast och behärskas och 
som man kan identifiera sig med, fås till stånd genom abstraktion – tinget 

 
28 Den Merleau-Ponty–påverkade arkitekturteoretikern Pérez-Gómez säger, efter att ha 
påpekat att kroppen som platsen för alla våra världsformuleringar består av rum och tid: 
”Att utvidga denna, med Husserls ord, ’erfarenhetens geometri’ bortom kroppens (och 
själens) rumslighet utgör drivkraften för arkitektonisk planering – skapandet av en 
ordning i samklang med kroppens.” (Alberto Pérez-Gómez, 1983. Architecture and the 
Crisis of Modern  Science. The MIT Press, Cambridge, Mass., 3). 
29 Arkitekturteoretikern Kenneth Frampton: ”Lika lite som andra diskurser kan 
arkitekturen fria sig från representationen” (Jukka Järvinen, 1996. ’An interview with 
Kenneth Frampton’. Datutop 18, Tampere, 135). Det är möjligt att göra sig medveten 
också om det kroppsliga görandet som görande, dvs. det som presenteras – dörren som 
handling till exempel – men kräver en stor själslig ansträngning och är nästan aldrig 
nödvändigt. 
30 ”Människan är både objekt och subjekt för arkitekturen; hon formas av sina hus, men 
bara genom att husen tar form i hennes själ” (HS 333). 
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som skapas i representationsakten är alltid ’mindre’ än det fenomen i 
världen som det säger sig representera. Utan den kategorisering som 
reduktionen möjliggör vore tänkandet omöjligt; sådan är vår mänskliga 
begränsning. Men genom att identifiera sig med ting i stället för att uppgå 
i världen förlorar människan sin äkthet. Hon är aldrig nöjd, hon söker 
alltid ’något annat’, som hon föreställer sig vara mera konkret, mera 
verkligt31. 

Det är här som konsten träder in. Konsten är människans möjlighet att 
ånyo knyta kontakt med det konkreta, som i den språkliga reduktionen 
förefaller att undfly alla försök att hållas fast32. Denna konkretisering har 
karaktären av ett under: konsten har bara språkets abstraktioner att ta till 
och vore därmed reduktiv också den, men när konsten kommer oss till 
mötes får vi en upplevelse av konkret verklighet.33 Konsten låter oss ana, 
att den försoning mellan ande och materia som det semiotiska tecknet 
egentligen företräder kunde vara verklighet, att i verkligheten allt är 
poesi34 – om vi bara kunde befria oss från begäret att använda vår förmåga 
till representation till att härska över oss själva och miljön. Konsten har 
styrka att konkretisera därför att dess egentliga hemvist är det konkret 
kroppsliga, som vi i vanliga fall inte kan göra oss medvetna om. Mer om 
detta senare. 

 
31 Observera att det inte är verkligheten som sådan som reduceras: den tvärtom berikas av 
de ting som representationen skapar. Men i den mån tinget ger sig ut för att vara en 
motsvarighet till verkligheten är det lögnaktigt. Men kunde det vara annorlunda? Språkets 
paradoxalitet igen. 
32 ”…den konstnärliga abstraktionen… uppnås utan generalisering genom direkt konkret 
förkroppsligande” (HS 121). 
33 Buber-citatet i fotnot 21 fortsätter så här: ”Men det som sålunda förvandlat sig till Det 
och stelnat till ett ting bland ting bär i sig mening och bestämmelse, att det ständigt på 
nytt åter skall förvandlas… flamma upp till närvaro…” (Buber 1985, 43). 
34 ”Husens skrift är poesi, ett språk av intuitivt uppfattade bilder i vilka ett nytt vara 
kommer till tals – den lyckliga människans vara” (HS 21, hänvisning till Gaston 
Bachelard, 1964. The Poetics of Space. Beacon Press, Boston). 
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 Brukandet, arkitekturens grundsten 

Jag återkommer nu till formel 1 för arkitekturens semiotik i början av 
artikeln, där det betecknade i arkitekturtecknet uppfattades som intentiona-
litet och användningen av arkitekturen intog referenternas plats. Är det för 
det första möjligt att kombinera det semiotiska tänkandet med det 
systemiska? Och kan för det andra resonemanget som illustreras i figurer-
na 1 och 2 hjälpa mig att ompröva mina ursprungliga föreställningar? 

Om användningen av de arkitektoniska redskapen – det kroppsliga 
görandet i miljön – har den grundläggande betydelse för själva språket 
som jag låter påskina, förefaller det motiverat att omvärdera betoningen av 
kategorierna intentionalitet och användning. Att ge användningen status av 
referens betonar visserligen dess betydelse. Men ännu kraftigare blir 
betoningen, om användningen får ingå i själva tecknet som det som blir 
betecknat (s) i varje arkitektoniskt budskap. ”Formen följer funktionen” – 
och vice versa (om vi för ett tag låter funktion vara liktydigt med 
användning):35

S          arkitekturtinget 
–     :     –––––––––––––––––––––  Formel 2. 
s arkitekturens användning 

 
Användning är görande, organiserad verksamhet; den är kroppslighet, 
’natur’, som streckets différance håller isär från den mänskliga 
medvetenheten om ting.36 Vilket inte betyder att tecknet kan tas isär: tinget 
finns inte an Sich utan sin användning; användning utan något att använda 
är nonsens. Formel 2 uttrycker på ett tydligare sätt än den ursprungliga 

 
35 ”I samma ögonblick som det uppstår ett samhälle förvandlas varje användning till ett 
tecken för denna användning” (Roland Barthes citerad i Umberto Eco, 1971. Den 
frånvarande strukturen. Cavefors, Lund, 294). Här är det själva användningen som blir 
ett tecken och tinget som används hamnar i skymundan. Preziosi å sin sida håller följande 
Jan Mukarovskys text från 1938 fast vid användningen som referens (Donald Preziosi, 
1979. The Semiotics of the Built Environment. Indiana University Press, Bloomington, 
92). Med Wittgensteins ”låt användningen lära dig betydelsen” kan användningen väl 
vara det som  blir betecknat i det arkitektoniska tecknet (Ludwig Wittgenstein, 1978. 
Filosofiska undersökningar. Bonniers, Stockholm, del II, 248 ). 
36 Eero Tarasti (2000). ’”Luonnon” ja ”organismin” metaforista’. Synteesi 4/2000, 7.  
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formel 1 hur arkitektur är språk med arkitekturtinget som den fysiska, 
sinnliga delfaktorn och användningen som den mentala ’meningen’. 

Saussures (och Lacans) binära arkitekturtecken har ofta kritiserats för 
att vara alltför reduktivt. Det har därför i olika sammanhang föreslagits att 
också detta beteckningssätt kunde uppfattas som triadiskt, det består ju av 
tre delar – den tredje är själva bråkstrecket, utan vilket där inte funnes 
någon relation mellan S och s. Strecket är därför minst lika viktigt som de 
två andra termerna.37  

I analogi med figur 2 kunde man nu tänka sig att den dubbelriktade 
pilen i figuren motsvaras av bråkstrecket i formel 2 – de har en 
motsvarande funktion. Strecket som får till stånd relationen mellan S och s 
vore sålunda intentionaliteten, precis som pilen i figuren får till stånd 
representationsrelationen mellan görande och ting. När tecknet är 
stringent, som i folkarkitekturen eller stormarknadens arkitektur, är det lätt 
att känna igen intentionerna (”tjockt bråkstreck”). Om åter tecknet är vagt, 
dvs. relationen mellan tingslighet och görande obestämd som i mycket av 
vår tids bostadsarkitektur, blir intentionen oklar (”tunt bråkstreck”). Ofta 
tycks intentionen att bygga vara tydligare än intentionen att bo. Att 
fabriker, skolor och sjukhus många gånger ser alldeles lika ut är ett annat 
exempel på oklar intention. 

Systemiskt kan formel 2 ta sig uttryck som figur 3. Intentionens 
dubbelriktade pil är bestämmande för vad slags ting arkitekturen kan bli i 
systemet av byggd miljö och mänskligt görande liksom också för vad 
slags miljöbruk som arkitekturen tillåter. 

 
37 Ibid. 7-8; Gunnar Olsson (1996). ’Die Projektion des Begehrens/Das Begehren der 
Projektion’. In: Dagmar Reichert, red. Räumliches Denken. Vdf Hochschulverlag AG an 
der ETH Zürich, 225-32. Bråkstrecket i det semiotiska tecknet som jag benämner 
’mänsklig intentionalitet’ heter hos Olsson helt enkelt ’människan’: ”Att vara ett 
semiotiskt djur, vilket människan inte kan undgå att vara, innebär, att involvera sig i ett 
slags tvåfrontskrig, som gäller fastläggandet av gränserna mot det fullkomligt 
främmande… att teckna två linjer… båda är horisonter för tigandet, två visioner av 
Ludwig Wittgensteins sats nummer sju: ’Vad man icke kan tala om, därom måste man 
tiga.’ Den ena av dessa linjer markerar tröskeln till Gudarna, till mening utan uttryck. Den 
andra markerar tröskeln till Stenarna, till uttryck utan mening… Historien är full av 
försök att finna slutgiltiga lösningar för att få slut på den eviga kampen mellan Gudar och 
Stenar, mellan kött och ord. Det finns många exempel, och de flesta av dem är närmare 
knutna till estetiken än till etiken. Ty vad skulle sanna konstnärer vara besatta av om inte 
den omöjliga drömmen att få ett slut på denna ontologiska familjetvist och så binda 
samman uttryck med intryck, intryck med uttryck? Vad annat har de att sträva till än att 
göra det osynliga synligt, att säga ut det outsägliga och att överskrida språkets gränser? 
Konst, mytologi, religion och politik brottas alla med samma problem, representationens 
problem.” (Ibid. 226-7). 
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Kanske inte ändå. Formel 2 har en större allmängiltighet. Även i 
                                                

Arkitekturen som konst kan med fördel indelas i ’autonom’ konst och 
brukskonst.38 Den ’autonoma’ konstpositionen närmar sig till de fria 
konsterna och brukskonsten till konsthantverket. Min egen position redan i 
Husens språk är brukskonstens. Det slår mig hur väl formel 2 med 
bråkstrecket som beteckning för själva viljan till en teckenrelation mellan 
ting och bruk passar min uppfattning om arkitekturen som konst för 
brukare av miljö. Och samtidigt att min kritik mot det jag kallat 
”arkitekternas språk” är just att användandet inte ingår i deras arkitektur-
tecken, utan på sin höjd blir något som tecknet refererar till. (Detta kunde 
man kalla funktionalism). Min formel 1 som Husens språk bygger på har 
inte varit tillräckligt radikal! Att det betecknade i formel 1 är inten-
tionalitet kommer i ”arkitekternas språk” att innebära ett sökande efter en 
egen intention som grund för arkitektens självuttryck. Medan det jag söker 
med mitt begrepp ”husens språk” är ett arkitektoniskt uttryck som styrs av 
en ’djup’ intentionalitet – av allt det mänskligheten lärt sig om förhållandet 
mellan människan och den byggda miljön39. I ”arkitekternas språk” är 
synvinkeln arkitekten som skapare av arkitektur, medan i ”husens språk” 
synvinkeln är husen som de används av sina brukare. 

Kan jag alltså konkludera, att formel 1 uttrycker teckenrelationen i 
”arkitekternas språk” och formel 2 teckenrelationen i ”husens språk”? 

 
38 Se Niels Albertsen (2002). ’Arkitekturværkets netværk: tre samfundsteoretiske teorier’. 
Nordisk arkitekturforskning 3/2002, 7-22. Albertsen använder ordet ’autonom’ något 
annorlunda än jag gör i denna artikel. 
39 ”Arkitektoniska fakta som de uppenbarats av erfarenheten, dvs. fortgående 
experimenterande över lång tid…” (Bruce Allsopp, 1977. A Modern Theory of 
Architecture. Routledge & Kegan Paul, London, 50). ”Det funnes ett slags arkitekturens 
djupstruktur som motsvarar människans omedvetna miljöförhållande med rötter oändligt 
långt tillbaka i tiden, och att uttrycka just detta arttypiska vore vad den ekologiska staden 
vill…Ytstrukturen kunde utan större risk vara modemedveten arkitektur om 
djupstrukturen är sund.” (Kaj Nyman, 2003. Sinisilmäisyyden aika: suunnittelun myyttejä 
1950-2000. Kustantajat Sarmala Oy, Jyväskylä, 99).  

 
arkitekturens 
användning 

arkitektur-
tinget 
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Om användningen av arkitekturen inte är det som tecknen refererar till 

                                                

”arkitekternas språk” kan det som betecknas förstås som ett slags 
”görande” – ovan antyddes redan att arkitekten kan uppfatta som görande 
det hans kolleger gör när de värderar hans arkitektur. Arkitekturtecknet fås 
alltid till stånd genom något slag av intentionalitet. Den kan vara ’djup’ 
eller ’ytlig’: intentionaliteten i det allmänmänskliga bruksförhållandet till 
miljön eller intentionaliteten i t.ex. det byggdas ekonomiska betydelse.40

Man kan fråga sig hur omedveten arkitekten får vara om d
entionalitet som styr hans val av tingsligt uttryck41. Är det moraliskt 

försvarligt att bara försöka vara medveten om sina egna intentioner och ta 
all annan intentionalitet som något kulturellt givet? Jag vill hålla före, att 
arkitekten i sitt val av attityd till sin konst väljer också hur tecken-
relationen fås till stånd av en eller annan intention. 

Men hur väljer man attityd? 

 Självreferens i byggnadskonsten 

(formel 1), utan användningen ingår i själva tecknet som dess betecknade 
(formel 2), vad blir då referensen? Enligt en gammal estetisk föreställning 
har konstverket sin egenart i att det refererar till sig självt. I vilken mån 
refererar också byggnadskonsten till sig själv? Hur långt kan arkitekten å 
andra sidan bortse från de praktiska hänsyn som med nödvändighet 
förknippar sig till varje byggnadsverk? När man bläddrar i arkitektur-
journalerna av i dag får man osökt en känsla av att arkitekturen ger sig ut 
för att vara konst på samma villkor som de fria konsterna – att den liksom 
dessa utvecklas genom att föra en diskussion med sig själv, inte med 

 
40 ”Som planerare står arkitekten ständigt inför en intentionernas konflikt. Är det kulturen 
– den påtvingade gemenskapen, eller människan – personen som förverkligar sin 
allmänmänsklighet, som det skall byggas för? Med olika intention blir också den 
tingsliga framträdelseformen olika. Arkitekten har att besluta på vilket sätt han vill 
reproducera kulturen…som kultur måste arkitekturen kunna förhålla sig kritiskt till 
kulturen. Arkitekten kommer inte undan, ty samhället har valt honom till expert på just 
dessa val av värderingar.” (TK 99). 
41 ”…arkitekterna märker inte att deras arkitektoniska språk, som ger sig ut för att 
representera det ’normala’, det ’enda tänkbara’, härrör ur en alldeles speciell kod, ett 
språk för arkitekter. Därför blir det också oklart både för arkitekterna själva och brukarna 
vems intentioner som kommer till uttryck i de byggda tingen.” (HS 341). ”Att arkitekten 
som samhällets sakkunniga har kunskap om människors boende innebär samtidigt ett 
befullmäktigande att påbjuda ett sätt att bo. Det blir arkitekten som står för både 
intentionerna och det tingsliga framträdandet.” (HS 37). 
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världen runt omkring. Det kan förekomma någon kritisk artikel där 
arkitekturens sociala, ekonomiska och trivselaspekter ventileras, men 
själva presentationen av arkitekturverken tycks alltid hänföra sig till en 
situation innan byggnaden tagits i bruk – eller, vågar man kanske säga, 
innan byggnaden besudlats av sin användning. Det är uppenbart att i 
tongivande arkitektkretsar finns en stark tendens till självreferens – till att 
bortse från arkitekturens betydelse som ram omkring både vardagslivet 
och samhällslivet. När arkitekturen omtalas i media är det i allmänhet i 
denna betydelse. 

Självreferens ä
gur 1) kan inte göras utan paradox: ”själv-” innebär en och samma 

logiska typ, medan ”-referens” förutsätter två olika typer. Paradoxerna kan 
inte upphävas. Man måste man lära sig leva med dem, annars blir man 
galen. Att leva med paradoxer kräver kreativitet; den paradoxala 
situationen är en uppfordran. (Mer om detta senare). Varje representation 
(figur 2) blir så ett löfte om kreativitet. Men risken är stor att det nya som 
kommer till blir en källa till ökad galenskap i stället för att visa väg till nya 
mänskliga möjligheter. Den moderna världen är full av exempel på båda, 
även om det hör modernismen till att inte låtsas märka när det går galet. I 
den moderna konsten är en sådan okritisk syn dominerande. Så också i 
byggnadskonsten. Den moderna storstadsmiljön måste mer än sällan anses 
vara ett fiasko också när avsikten varit att skapa byggnadskonst. 

Hur är det då i byggnadskonsten som brukskonst? Som i 
ste också här finnas ett mått av kreativ självreferens, annars vore det 

bara ett upprepande av beprövade  lösningar på planeringens  problem, 
och det gör slut på konsten. Men en brukarnas konst måste också vara 
stadigt förankrad utanför konsten i brukarnas värld. (I själva verket finns 
all konst i världen och måste ha någon form av referens till världen – 
teorin om konstens totala självreferens är en chimär). Förutom att 
brukandet ingår i arkitekturtecknet som dess betecknade bör det finnas en 
referens till den livsföring, eller med Wittgenstein ”livsform”, där 
brukandet ingår (formel 3).42 Om så inte är fallet förlorar arkitekturens 

 
42 ”…att föreställa sig ett språk är att föreställa sig en livsform” (Wittgenstein 1978, § 
19). ”Arkitekturen måste ge uttryck för vissa sätt att leva, den kan inte ställa sig neutral” 
(HS 179). ”Den levande staden kan komma till bara genom en process i vilken mönster 
skapas och bibehålls av människor som själva är en del av dem.” (Christopher Alexander, 
1979. The Timeless Way of Building. Oxford University Press, New York, 354). ”Städer 
har något att ge till envar, endast därför att och endast när de skapas av envar.” (Jane 
Jacobs, 1961. The Death and Life of Great American Cities. Vintage Press, New York, 
238). Även om Baudrillard har rätt i att den moderna kulturen tenderar att ersätta allt 
värde med blotta tecken för värde, behöver detta inte betyda, att  tecknet förlorar sin 
ursprungliga funktion i språket: om än den medvetna anknytningen till traditionen lyser 
med sin frånvaro, finns intentioner grundade i ursprungliga mänskliga livsformer alltjämt 
kvar under ytan och kan få sitt uttryck i arkitektoniska tecken, som på ytan är 
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”språkspel” sin autenticitet – förutsatt att arkitekturen uppfattas som 
brukskonst. När användningen ingår i tecknet, kommer detta inte att 
hänvisa till det någon råkar göra i (och med) sin miljö, utan till det sätt att 
leva som därvid förverkligas: 

           tinget 
–––––––––––– →       livsformen Formel 3. 
användningen 

 
Ifall arkitekturen önskar efterlikna de fria konsterna (och alltså inte vara 
brukskonst) blir situationen en annan. Då kan självreferensen få dominera, 
vilket samtidigt betyder, att det ”görande” som blir betecknat i 
arkitekturtecknet inte längre är brukandet av arkitekturen, utan i stället ett 
görande som äger rum inom arkitekturen som konstinstitution: 
yrkeskårens praxis, dokumentationspolitiken i arkitekturmedia, kanske 
också försök till ’teoribildning’ för arkitekturen i dagens värld. Och 
referensen? Arkitekturen finns i världen. Men om världen inte är 
brukarnas värld riskerar den att reduceras till den byggandets värld där 
arkitekturens praxis med nödvändighet ingår: teknikens, finansieringens, 
de politiska ramvillkorens värld. Arkitekturtecknets referens blir 
livsformen för den snäva krets av experter som ser till att arkitekturen 
kommer till som ting (formel 3). I arkitektens praxis blir denna livsform 
hans verklighet.43 Det han väljer som referens blir bestämmande för 
intentionaliteten i hans arkitektoniska tecken – ’djup’ eller ’ytlig’. ”Inten-
tionerna binder människor samman i delade livsformers mänskliga 
gemenskap”44, som för arkitektens del kan vara byggkretsarnas gemenskap 

 

vänds ’testas’ verkligheten genom jämförelse av perspektiv, 

ag kallar husens språk uttrycker ett mänskligt sätt att vara till i 

ultramoderna. Det avgörande är vilket slag av livsform tecknet refererar till. Jmf. Mark 
Gottdiener (1994). ’The System of Objects and the Commodification of Everyday Life: 
The Early Baudrillard’. In: Douglas Kellner, red. Baudrillard: A Critical Reader. 
Blackwell, Oxford, 25-40. 
43 ”Varje gång [språket] an
och skapas så garantier för verklighetens pålitlighet” (HS 319, hänvisning till 
Wittgenstein). I den klassiska semantiken är det intentionalitetens krav som anger 
synvinkeln för värderingen av referenternas ’duglighet’. Omvänt blir arkitektens val av 
referenter bestämmande för vilka krav hans arkitektur kan uppfylla och därmed också för 
intentionaliteten i hans tecken.  Och om han är omedveten om något av slutledningens 
moment kan han inte vara klar över vad hans tecken står för. Så har det inte alltid varit: 
”Före år 1800 var… formen ett förkroppsligande av en livsstil, ett omedelbart 
kulturuttryck, kanske mera i analogi med ett system av gester än med artikulerat språk” 
(Pérez-Gómez 1883, 12).  
44 HS 65. ”Den arkitektur j
världen tillsammans med andra. Arkitekternas språk är uttryck för en livsform som är 
kännetecknande för byggkretsarna; det uttrycker arkitektens sätt att vara till i byggandets 
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Denna skall inte i detta sammanhang närmare granskas. Räcker att 

eller, om han väljer annorlunda, gemenskapen med dem som kommer att 
använda hans arkitektur. Men är han fri att välja? 

Funktionalismens program var att referera till ’funktionen’ och 
därigenom frigöra tecknet för byggnadskonsten utan att för den skull 
bortse från brukandet. Men funktionalismens funktioner är inte det samma 
som brukarnas görande, utan de är reducerat görande – något arkitekten 
definierat som önskvärd och riktig användning av arkitektur och som 
brukarna därför har att anpassa sig till och åtlyda.45 En sådan livsform 
lämpar sig väl som referent för arkitekturen som autonom konstart: den är 
en arkitektens expertkunskap, som åter för sin del är en nödvändig 
ingrediens i varje byggprocess. (Och mycket av den funktionalistiska 
expertkunskapen är ju sunt!) En av funktionalismens främsta prestationer 
var att definiera arkitekturens plats och uppgift i samhällsmaskineriet som 
en relativt autonom samhällssektor, där arkitekterna i kraft av sin expertis 
kan tämligen fritt besluta om gränserna för arkitekturen (också 
arkitekturen som konst) – så länge de inte överskrider byggandets 
samhällsbestämda ekonomiska, tekniska och sociala ramar.46 Arkitekterna 
behöver inte fråga människorna om de trivs eller inte. Renodlad 
funktionalism är numera sällsynt, men senare tiders arkitekter har ärvt den 
nedsättande attityden. Arkitekturens språk är inte brukarnas, det är 
samhällets och förvaltas av experter.47 Samhället faller sönder om dess 
intentioner inte ständigt internaliseras.48

Men priset är att  brukandet av arkitekturen hamnar på utsidan om 
semiotiken sådan den förekommer i arkitekternas praxis. Brukarna gör ju 
sitt bästa för att hålla kvar sina egna miljöintentioner oberoende av vad 
arkitekterna satt dem att åtlyda: de möblerar annorlunda än arkitekten 
föreställt sig, de hänger upp romantiska gardiner, de tillochmed bygger om 
ifall det går att göra i smyg. För att kunna referera till sin egen livsform får 
brukarna lov att förse sig med en egen arkitekturanvändningens semiotik. 

                                                                                                                          
värld.” (TK 107). ”Användningen” (formel 3) blir nu byggkretsarnas användning av 
teknik, material och pengar för att få till stånd byggda ting. 
45 ”…planeringen gör människorna till kulturens objekt – till ting” (HS 203). 
46 ”Staten erbjuder en profession [dvs. arkitekterna] rättsskydd och potentiellt monopol i 
utbyte mot att den är pålitlig i sin hantering av ett visst kunskapsområde” (Jonathan Hill, 
2002. ’Building a Drawing and Drawing a Building’. Nordisk arkitekturforskning 4/2002, 
15). 
47 ”Samhället äger språken som medel för tvångsanpassning… Arkitekter är specialister 
på relevanta betecknare; de är de arkitektoniska intentionernas subjekt på den kulturella 
överbyggnadens nivå.” (HS 165).  
48 ”Kulturens makt grundar sig på det faktum att personligheten kommer till samtidigt 
med språket. För att slippa bekymra sig för ’egna’ meningar som kunde bli ett hot mot 
kulturen måste språket vara i samhällets ägo.” (TK 61).  
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När vi kommit så långt kan det vara på sin plats att fråga sig, om det som 

 är ett annorlunda och vidare 
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er annan kontext 
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konstatera, att arkitekturens språk är kluvet i ett språk för skapare av 
arkitektur och ett annat för arkitekturens brukare.49 (Och världen blir inte 
bättre av att arkitekternas funktionalism ersätts med en brukarnas 
funktionalism). 

 Två arkitekturens kontexter 

jag här kallat referens är värt sitt namn. Referens som avgränsning av en 
utsagas mening förutsätter (1) en yttre verklighet att referera till och (2) 
något sätt att knyta samman utsagan om verkligheten med denna 
verklighet för att kontrollera om utsagan talar sant. Också för den som 
liksom jag erkänner förekomsten av en yttre verklighet ställer det sig i 
ljuset av det som sades i början av artikeln svårt att påstå något mer än att 
sambandet finns, representerat av pilen i figur 1. I själva verket förnekar 
figur 1 all pålitlig referens. Det gör också figur 2: representation är 
självreferens, paradoxalitet. Representationen ger sig ut för att vara en 
sann utsaga om verkligheten men är kanske något helt annat. Om all 
representation är självreferens, tappar min argumentering mot den 
självrefererande arkitekturen då sin poäng? 

Men referens till livsformen (formel 3)
erensförhållande än ’tingets’ referens till ’görandet’ i representations-

processen (formel 2). Referensförhållandet visar sig vara hierarkiskt 
ordnat. Begreppet kontext är en bra beteckning för detta.  

Att varje representation äger rum i och är del av en ell
ler ”verklighet”, figur 1) som den hänvisar till, är uppenbart; informa-

tion utan kontext är brus.50 Men kontext är också något annat och mer än 
blott och bart referens. Kontexten markerar – för den som är tillräckligt 
uppmärksam – vilken logisk typ en utsaga hänför sig till, t.ex. att i 
begravningens kontext ett byggt ting, hur det än är utformat, troligen 
hänför sig till sakral arkitektur. Kontext är den nödvändiga förutsättningen 
för all kommunikation. Tack vare kontexten framträder utsnitt ur världen 
som mönstrade; ett budskap med detta mönster ingår i en större på samma 
sätt mönstrad helhet och framstår därför som meningsfullt – det har tagit 

 
49 ”…ett specifikt språk för arkitekter som arkitekturens brukare inte förstår; brukarna 
saknar rätten till detta språk” (TK 45). ”Människorna har fråntagits glädjen i att tillägna 
sig världen genom att själva bearbeta den” (TK 47). ”Arkitekterna använder språket 
momentant, brukarna kontinuerligt” (TK 153). 
50 Wilden (1980), 11. 
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form.51 I stället för att bara leta efter vad det arkitektoniska tecknet vill 
referera till blir det nu viktigt att försöka definiera den hierarki av kontext-
er där det ingår.  

Vi är många gånger omedvetna om den kontext våra tecken ingår i. 
Men lika sant är att vi kan göra oss mera medvetna om kontexten, även 
om det inte är lätt, och att vår kommunikation kunde må gott av det. 

Så är det också med arkitekterna. Det är inte bara av högmod eller 
maktlystnad som arkitekterna finner sig bättre hemma i byggnads-
producenternas värld än i brukarnas. Situationen är ’normal’ och därför 
finns det inget incitament för att reflektera över kontexten, även om den 
domineras av ”den tekniska utvecklingen” och i sista hand av en 
kapitalackumulation utan några som helst mänskliga ändamål.  Brukarnas 
behov blir ju beaktade, även om de kommer i andra hand.  

Men den arkitekt som fått orsak att fundera över den kulturgivna 
kontexten för sitt arkitekturskapande kan komma att finna, att den 
’normala’ situationen är moraliskt ohållbar. Att byggandets värld är en 
arkitekturens kontext skall naturligtvis inte förnekas, men denna kontext 
måste för den skull inte vara primär. Arkitekturen är en central ingrediens i 
varje människas liv, hur omedveten hon än må vara därom. Hennes liv blir 
annorlunda om arkitekturen är annorlunda. När arkitekturen kommer till i 
första hand på produktionens, inte på brukandets villkor, har vi råkat ut för 
kontextförvirring. Brukarnas värld är den kontext där arkitekturskapandet i 
första hand borde höra hemma. Men ’normalt’ finns det först och främst i 
producenternas värld. Självreferensen i arkitekturskapandet som undan-
skymmer kontextberoendet får till stånd en patologisk praxis. 

Detta missförhållande är arkitekterna vanligtvis inte medvetna om. 
Omedveten om kontexten för sitt arkitekturskapande förblir arkitekten 
också omedveten om den intentionalitet som styr hans val av tecken: 
självreferensen i hans skapande, dvs. intentionaliteten (figur 2), blir utan 
hans vetskap avgörande för vad han skapar. I omedvetenheten om den 
kulturgivna kontexten förverkligas, styrt av intentionaliteten, det som i 
formel 3 benämndes ”referens till livsformen” – livsformen i byggnads-
producenternas värld i stället för livsformen i brukarnas värld.  

Situationen förtydligas: i stället för att bara referera till något förment 
yttre ingår tecknet i sin kontext – förverkligar livsformen och förverkligas 
av livsformen. Referensen är enkelriktad (formel 3), kontexten dubbel-
riktad: 

           tinget 
–––––––––––– ↔        kontexten Formel 4. 
användningen 

Systemiskt uttryckt blir förhållandet ännu tydligare: 

 
51 Bateson (1972), 130-1, 151-6. 
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brukaren och arkitekten som identifierar sig med byggnadsverkets 
användning ett ting med förankring i det liv som levs i byggnaden. 

Arkitekturtecknet, tinget i användning (figur 3) – del av och utsaga om sin 
kontexts verklighet (jmf. figur 1), som kan vara brukarnas värld eller 
byggnadsproducenternas värld. 

Motsatsförhållandet mellan referens och självreferens måste överges. 
Den ”yttre” verkligheten att referera till, som jag sade mig förutsätta, är 
alltid en kontext som arkitekten själv ingår i. Båda hans möjligheter 
innebär självreferens: antingen inom en konstinstitution som identifierar 
sig med skapandet av arkitekturtingen och betonar tecknets fysiska 
komponent, dvs. produktionens kontext, eller i kontexten av 
arkitekturtingens brukande, som betonar verksamhetskomponenten. I det 
förra fallet refererar arkitekturtecknet till en tidsenlig arkitekturpraxis 
sådan den förekommer t.ex. dokumenterad i arkitekturtidskrifterna; i det 
andra fallet refererar tecknet mer än annat till byggnadstraditionen – till 
människans urgamla sätt att bete sig i byggd miljö.  

I båda fallen innebär arkitektens användning av tecken också den 
självreferens som är referens till hans egen praxis. Vilket betyder att han 
lär sig – i den ena kontexten att få till stånd sådana arkitekturting som 
förväntas bli producerade i dagens värld, i den andra hur det också i 
dagens värld måste vara möjligt att åstadkomma arkitekturting som 
representerar ett urgammalt sätt att använda byggd miljö. 

Att ta kontextberoendet på allvar för med sig en radikal nytänkning av 
det arkitektoniska tecknet. Det visar sig att i användningens kontext 
tecknet får en annan innebörd än i produktionens kontext: som resultatet 
av en annan intention blir det ett annat tecken! I det ena fallet är 
synvinkeln åstadkommandet av ett byggnadsverk som engångsföreteelse 
med arkitekten som aktiv aktör, i det andra det oavslutade brukandet av 
detta byggnadsverk med brukaren som centralperson. Skillnaden är 
milsvid. Och ändå är det i bägge fallen fråga om samma planeringsuppgift. 
Men uppenbarligen inte om samma representation. Olika görande 
representeras av olika ting! För producenten och arkitekten som 
identifierar sig med produktionen är byggnadsverket ett ting som 
representerar byggnadsteknik, pengar, normering och planeringsidéer, för 

 
arkitekturens kontext

arkitektur-
tecknet 

Figur 4. 
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Den stora frågan blir följaktligen: Kan arkitekten på ett avgörande sätt 
välja sin kontext? Kan han, om han ser den mönstring som brukarnas 
görande inför i den mönstring 
produktionen fö kontext för sin 
planering, föreställa sig det han planerar som det ting som finns till för 

 Trivsel som arkitekturkontext 

 hans värld som primär jämförd med 
rutsätter och så väljer brukandet som 

brukaren när hennes brukande då och då blir representerat? Kan 
arkitekten, trots att byggnadsverket inte kunde finnas till utan att bli 
producerat, föreställa sig ’brukarens ting’ som primärt i förhållande till 
’producentens ting’? Brukskonsten står eller faller med svaret på denna 
fråga.  

Jag vill ingalunda påstå, att det inte också i det ’normala’ funnes ett 
mått av brukskonst. Men den undanskyms av arkitekturinstitutionens krav 
på skapande av en byggnadskonst som likt de fria konsterna är oberoende 
av praktiska hänsyn. Brukskonsten är inte ”fri” konst; den är konst som 
har brukarnas livsform som sin kontext, väl vetande, att det mänskliga 
sättet att leva i och med miljön i all sin mångformighet undandrar sig varje 
definitionsförsök. Brukskonsten förlitar sig på att människans 
miljörelation sådan den vuxit fram under miljoner år existerar i var och en 
med tämligen små individuella variationer och därför kan kännas igen 
varje gång den blir representerad. Brukskonsten har som sitt program att 
människorna i kreativ självreferens skall kunna knyta an till bruk av miljö 
som människosläktet sedan urminnes tider funnit vara meningsfull. Varför 
skulle människoarten i detta livsviktiga hänseende vara annorlunda än 
andra arter? Att människan har språket betyder inte att hon i alla 
avseenden är annorlunda än andra djur. 

I brukskonsten kan arkitektens intention inte vara att finna det adekvata 
uttrycket för sitt själv. Hans intention måste fastmer bli att så långt det är 
möjligt vara ett instrument för intentionaliteten i människans miljörelation, 
att de fysiska ting han väljer ut att förverkligas blir uttryck för det 
människor kan känna igen som sin egen intention. När han lyckas, 
förvandlar arkitekturens brukares miljöintention det hon gör i miljön till 
representationer av detta görande: det kroppen erfar omvandlas till 
språklig erfarenhet (figur 2). Tecknen blir läsbara, brukaren finner i dem 
sitt eget sätt att leva (formel 3). Men detta betyder inte att kroppens 
förnimmelser går över i intellektuell bearbetning av miljöerfarenheten. 
Språkligheten till trots blir upplevelsen kvar i kroppen, men berikad av att 
vara mättad med språk. Det kroppen känner är det slutliga testet på 
arkitektonisk kvalitet.52 Om trivseln tillåts vara ett centralt kriterium, 
                                                 
52 Jag hänför känslorna till kroppen och det omedvetna (Ilkka Niiniluoto, 1996. Företal 
till Niiniluoto och Räikkä, 9, och ’Tunne ja tieto’. In: Niiniluoto och Räikkä, 110), vilket 
inte hindrar att vi då och då blir medvetna om dem. Jmf. fotnot 15. Känslorna bildar ett 
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det att 
rep

r att hålla kvar. ”…helt plötsligt rör 
du

ett gudabenådat ögonblick som vi människor någon gång får som gåva.
                                                                                                                         

ställer byggnadskonsten inga krav på intellektuellt övervägande. Dess 
primära kontext är kroppen och det kroppen gör tillsammans med sin 
miljö (som till icke oväsentlig del består också av andra kroppar).  

För att förstå detta måste vi gå tillbaks till konstateran
resentationerna för det mesta inte är närvarande för medvetandet, 

eftersom medvetandet är begränsat och finns framför allt för framställning 
av nya representationer. Den stora massan av representerat material 
använder vi vanemässigt, utan reflektion – den har ganska snart efter sin 
tillkomst rutiniserats och blandats upp med sådant psykiskt material som 
aldrig blivit representerat. Inte desto mindre finns språkligheten kvar och 
aktualiseras då och då. De mest hemlighetsfulla miljörepresentationer kan 
vi känna igen när de kommer oss till mötes i litteraturen presenterade av 
någon språkets mästare. Långt vanligare är det motsatta fallet: någon 
’störning’ – en dörr knarrar, gatan är avstängd, solen bryter fram och 
belyser en fasad – gör oss medvetna om tingen i miljön, och vår 
verksamhet omorganiseras. Men bara för ett ögonblick. Snart är det andra 
ting som uppmärksamheten riktar sig mot – kanske abstrakta, kanske 
framtida, kanske tvångsföreställda… 

Inte heller skönhetsupplevelser gå
 vid mitt hjärta, du gör mig gott, jag blir lycklig och säger: ’Det här är 

vackert’. Det är Arkitektur. Konsten träder fram.”53 Skönheten tycks höra 
till det medvetna språkets, representationens, uppmärksamhetens sfär. Le 
Corbusier säger när ”konsten träder fram” att ”helt plötsligt” hans hjärta 
rörs och han blir lycklig. Att uppleva skönhet är lika lite som annat 
medvetet läsande av arkitektoniska tecken något vardagligt bestyr; det är 

54

 
kontinuum från förnimmelser djupt i kroppen, som med svårighet kan medvetandegöras, 

atten, den ursprungliga 

 äga rum bara stundtals: jag kan ha symbolerna som är huset bara genom 

till förfinade känslor (här framför allt skönhet), som kommer till sin rätt bara klart 
medvetna (jmf. Heinämaa och Reuter 1996, 138). ”Känslan är förnuftets miljö och 
egentliga grundval” (TK 25, hänvisning till Anthony Wilden, 1990. Kommunikationens 
strategi. Korpen, Göteborg, 273). ”…känslorna måste uppfattas som abstrakta principer 
för en psykets rörelse vilken gäller vitala relationer för oss som människor och däggdjur” 
(HS 291, hänvisning till Bateson 1972, 275,  464). Känslorna kännetecknas av 
intentionalitet, riktadhet (Heinämaa och Reuter 1996, 136). ”Liksom det verbala språket 
är det sociala livets medium kan man gott tänka sig husen vara ett medium för vitala 
mänskliga aktiviteter som gäller kroppen och kroppens förhållande till andra kroppar” 
(HS 167). ”Arkitekturen är ett kroppens språk” (TK 95). ”Husen som form hör på ett 
märkligt sätt till naturen, fastän de är kulturskapelser” (HS 275). 
53 Le Corbusier (1927/1985). Towards a New Architecture. The Architectural Press, 
London, 187. 
54 ”Drömmens hus kommer åter till mig som något jag glömt och inte kan få under 
kontroll: en regnbågsskimrande bubbla från botten av själens v
Jag-Du –relationen till huset. Symbolen är ogripbar, en flämtande låga, och kärleksmötet 
med huset kan
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m 
va

 
ark

surrogat för ett eget arbetsrum och är just vad man med kontorslandskapet 
ville undvika. Den som kan flyttar jobbet hem med allt vad detta innebär 

’Välbefinnande’ i en god miljö kan vi däremot fortgående känna i 
kroppen utan att göra oss medvetna därom. Vi kallar det trivsel. Att so

nligen görs begränsa byggnadskonsten till de ögonblick då vi är 
medvetna om vår miljö (”konsten träder fram”), förvisar det i arkitekturen 
som har den största mänskliga betydelsen till utsidan av konsten. Om 
trivsel som kroppsligt välbefinnande i miljön inte får vara ett av 
byggnadskonstens centrala kriterier, degenererar arkitekturen till ett 
visuellt njutningsmedel för en utvald krets av konnässörer. Att trivas är 
ännu viktigare än att då och då få uppleva skönhet.55 När känslorna i 
kroppen ger vittnesbörd om att de arkitektoniska tecknen är som de skall, 
kan görandet i miljön fortgå ostört.56 Medvetandets ögonblick (”detta är 
vackert”) är en ’störning’, men den är kortvarig och därför sällan menlig.  

Om däremot kroppens vittnesbörd uteblir, är följden förvirring som för 
en stund försvårar görandet i miljön. Så går det ibland i mötet med ny

itektur. Ifall görandet dessutom blir representerat på fel sätt eftersom 
känslornas bekräftelse har uteblivit, hamnar arkitekturens brukare i det 
tillstånd av förtvivlan som efter Bateson kommit att kallas dubbel-
bindning: hur jag än gör så blir det fel.57 Ett gott exempel är 
kontorslandskapet, som nästan ingen uppskattar som arbetsmiljö. Att 
försöka stänga till om sig med hyllor och skärmar blir bara ett dåligt 

för både hemlivet och arbetslivet, och arbetsutrymmet får stå tomt. Men i 
produktionens kontext är kontorslandskapet den perfekta lösningen på 

                                                                                                                          
att lära mig försaka dem.” (HS 331). ”[Arkitekturen] är en totalitet som upplevs endast 
stundtals. Arkitekturverket är ett fragment av arkitekturens totalitet men blir i de 
ögonblick någon möter det ett sinnligt helt, för det träder då i relation till drömmen om ett 
helt liv.” (HS 333). Men normalt är vi omedvetna om arkitekturen: ”I den omedvetna 
verksamheten ställs inga frågor och värderas inte verksamhetens resultat. Därför kan den 
omedvetna verksamheten inte vara rätt eller fel, bra eller dålig, vacker eller ful.” 
(Järvilehto 1994, 183).  
55 En bland arkitekter vanlig attityd kännetecknas av att ’trivsel’ blivit något av ett 
skällsord: ett fastighetsförmedlarnas Carl Larsson –begrepp, motsatsen till ’god 
arkitektur’. Arkitekterna märker inte, hur denna attityd samtidigt är ignorans av brukarnas 
legitima miljöbehov.  
56 Och vice cersa: när vi vantrivs är det för att ”[k]roppen är missnöjd, den finner miljön 
vara ’omänsklig’, miljön gör våld på kroppen” (TK 67). ”Eftersom kroppens funktioner 
organiserar sig på den omedvetna nivån i enlighet med verksamhetens resultat, förmedlar 
känslorna människan kunskap om hennes faktiska förhållande till verksamhetens 
målsättning” (Järvilehto 1994, 172). Känslorna i kroppen är högst rationella (jmf. 
Heinämaa och Reuter 1996, 148), känslor är kunskap. Men kroppen har ingen talan, 
vantrivseln blir utan argumentering. 
57 Fotnot 5. 
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 tar 
bru

åntas möjligheten att visa hur en trivsam 
arb

Dubbelbindningen har sin grund i den språkliga situationens paradoxalitet 
(figur 1). I formallogiken kan händelsen A entydigt ingå i kontexten B, 
men i det mänskliga språke själva verket är vi var och 
en mästare på att väva samm igt byta kontext (det kallas 
humor), uppfinna nya kontexter…, och så försätta varandra i situationer 
som kunde benämnas dubbelbindning, om det inte vore så, att de för båda 

                                                

kontorsarkitekturens problem: det kombinerar rationell byggnadsteknik 
med maximal flexibilitet för både ändrad verksamhet och ny kontors-
teknik. Överraskande sällan kommer någon att tänka på att denna kontext 
kanske inte är den rätta ens med tanke på det ekonomiska reslutatet.58  

Dubbelbindning är förvirring i fråga om kontexten, i kontors-
landskapets fall misstaget att  byggnadsproduktionens villkor är 
tillräckliga för åstadkommandet av en trivsam arbetsmiljö. (Den som gör 
sådana misstag gällande kontexten i umgänget med andra människor 
definieras som schizofren).59

Låt oss föreställa oss, att arkitekten som skapat kontorslandskapet
karnas vantrivsel på allvar. Han inser att trivsel kan komma till bara på 

sina egna villkor och ifrågasätter därför i nästa kontorsprojekt 
produktionens villkor. Hur går det då? Om han håller fast vid sin nya 
övertygelse, ställs han troligen ingör hotet att bli avkopplad från 
planeringsuppdraget: han fr

etsmiljö kunde planeras. Måste han alltså svika sin övertygelse? Nu är 
det arkitekten som är offer för dubbelbindning, förtvivlad i sin 
kontextförvirring, sårad ända in i själen över att förklaras ha fel där han 
vet sig ha rätt.60  

 Välja kontext 

t är det aldrig så.61 I 
an kontexter, plötsl

 
58 Vivi Niemimaa & Jussi S. Jauhiainen (2001). ’Läpinäkyvää suunnittelua? Esimerkkinä 
Helsingin yliopiston Physicumin suunnittelu ja rakentaminen’. Yhteiskuntasuunnittelu 
4/2001. 
59 Bateson (1972), 245. 
60 Ibid. 208. I HS finns en not där mimintrollet i Tove Janssons Det osynliga barnet får 
lära sig dubbelbindning genom att undervisas i vad ’ironisk’ betyder. Noten fortsätter med 
en passus ur Arthur C. Clarkes 2010: andra rymdodyssén där datamaskinen Hal på grund 
av dubbelbindning beter sig som om den fallit offer för schizofreni. 
61 Bateson (1972),  281. 
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 All konst är i själva verket sådan. 
Oc

r vidare om arkitekten och hans kontorslandskap kanske så här:  

n 
ka

tt uppfatta produktionen som jämbördig med trivseln skapar 
ko

e inte kan vara tekniskt 
av

e kontext, som är livet vi människor lever i kroppslig 
                                                

parterna vanligen är njutbara. Utan sådana kryddor skulle det språkliga 
umgänget snart förlora sitt intresse.62  

Och vad är poesin annat än kreativa möten mellan kontexter som 
logiskt sett inte hör ihop: ”Dina ögon äro eldar och min själ är beck och 
kåda” – och världen blir annorlunda.

kså byggnadskonsten. Det som i det ena fallet är förvirring i fråga om 
kontexten, patologisk praxis, blir i det andra fallet kreativ överskridning av 
den förbjudna gränsen mellan kontexter av olika logisk typ, skapande av 
konst.  

Dubbelbildning är alltså ingalunda bara förtvivlan och smärta. Att 
överkomma en dubbelbindning kan leda över i oanad kreativitet.63 Om vi 
fantisera

För det första inser han, att de två kontexterna inte är utbytbara. Lika 
lite som vår arkitekt kan bortse från sin moraliska övertygelse, kan ha 
skjuta åt sidan produktionens villkor. För det andra upptäcker arkitekte

nske, att produktionens villkor kan tillgodoses också i det fall att 
produktionens kontext är sekundär. För det tredje uppenbarar sig så en 
insikt, att kontorslandskapet inte nödvändigtvis är den enda lösning som 
tillfredsställer produktionens krav på rationellt byggande. Sedan gäller det 
att vara kreativ. För det fjärde får vår arkitekt, om han lyckas, uppleva, att 
det kan vara ytterst stimulerande att överkomma sin dubbelbindning. Efter 
denna upplevelse är han aldrig mer den samma. Hans ’karaktär’ har 
förändrats. 

Nu närmar vi oss problemets kärna. För den arkitekt som vill skapa 
brukskonst gäller det att inse, att hans praxis alltid ingår i en hierarki av 
kontexter. A

ntextförvirring. Produktionen måste underställas trivseln: bara trivseln 
kan ge byggnadsverksamheten den motivering som en mänsklig arkitektur 
måste ha. Trivsel på produktionens villkor är patologiskt. Byggnadskonst 
som trivsel handlar i stället om att kombinera de två kontexterna av olika 
logisk typ. Det kroppsliga görandet, det omedvetna brukandet av miljön 
möter åstadkommandet av byggda ting. Det medvetna övervägandet 
erkänner betydelsen av kroppens känslor som inte kan rationellt motiveras. 
Situationen är paradoxal och inte utan risker. 

Att åstadkomma byggda ting i trivselns kontext skall jag i det följande 
för tydlighetens skull inte längre kalla ”byggnadsproduktion” utan i stället 
”byggande”. (Jag menar inte att byggand

ancerat). Att bygga har alltid varit en viktig komponent i människans 
existens. 

Det som händer när trivsel kommer till tack vare arkitektonisk 
planering är, att planeringen övervinner sin patologiska praxis och finner 
sin vidar

 
62 Ibid. 193,-6, 202-3. 
63 Ibid. 278; Wilden (1980), 117. 
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om

amvaron med andra som använder samma byggda miljö. 
Nä

 ramen för produktionen, men lämnar 
ob

kapitalackumulationen och en politik som blint förverkligar dessa båda. 

edvetenhet. Att stanna kvar i produktionens kontext, vars främsta krav 
är medvetenhet om teknik och ekonomi, är att avsäga sig kroppsligheten 
och därmed det omedvetnas hemlighetsfulla resurser. Det är också att 
avsäga sig konstens viktigaste karakteristika: den ’djupa intentionaliteten’ 
i den språkliga verklighet som existerar i var och en som vanor, rutiniserat 
görande. Det är inte de intellektuella övningarna, hur nödvändiga de än må 
vara, som är konstens egentliga kontext, utan kroppsligheten, det 
omedvetna. Bara i denna det mänskliga livets kontext kan arkitekten 
hoppas bli instrument för en intention som befordrar trivseln (figur 5).  

 
 

trivse
(liv

 
Förbundet både med byggandet och med livsföringen blir arkitektur-
tecknet en utsaga (figur 1) inte bara om att människor trivs (arkitekturen 
kännetecknas av ’trivsamhet’) utan också om ett byggande med trivsel 
som motivering. 

Och nu blir arkitekturens språklighet äntligen begriplig. De arkitekto-
niska representationer vi lärt oss som barn har kommit till i livets kontext, 
i den kroppsliga s

r dessa representationer rutiniseras återgår de till den kontext där de har 
sitt ursprung. Där finns de till hands att åter bli representerade i de 
ögonblick av medvetenhet då de behövs. Där finns de till hands också för 
arkitekten som har som sin uppgift att med byggandets medel skapa 
trivsel. Men livets kontext är omedveten. Bara som konstnär har arkitekten 
tillträde till den. 

Arkitekten som menar sig skapa byggnadskonst är i själva verket ofta 
omedveten om kontexten för sin praxis. Han är medveten om, och 
accepterar, att planeringen sker inom

eaktat, att han styrs av produktionens logik – av den ideologiska kontext 
i vilken produktionen försiggår, dvs. den tekniska utvecklingen, 
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Denna arkitekt lär sig ständigt mer om ’teknisk nödvändighet’, och det 
centrala i det han lärt sig blir så småningom planeringsvanor. När vi säger 
att kontexten är omedveten är det vanorna som omedvetet styr det 
arkitekten medvetet planerar. Hans vanor hör hemma i den djupare 
kontexten – teknikens, pengarnas och politikens kontext (figur 6). Denna 
konkurrerar med trivselns kontext på samma logiska nivå; dessa två är 
alternativa planeringsvärldar.64 Just därför kan arkitekturen, beroende på 
hur man väljer, bli antingen ett ’produktionens ting’ eller ett ’brukarens 
ting’. Men det vill arkitekterna sällan veta av. Trivseln antas komma till 
”på köpet” som resultat av sakkunnig planering, men en överväldigande 
evidens visar att kontexten avgör, hur väl det än planeras. 
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n 
på teknikens och ekonomins villkor, men också om en livsföring på dessa 
villkor. 

tänks då ha dessa bland sina naturliga förutsättningar. Men det är en sak 

                                                

Förbundet både med byggnadsproduktionen och med dess ideologiska 
kontext blir arkitekturtecknet i figur 6 en utsaga (figur 1) om produktio

Att också den arkitektur som låter trivseln sitta i högsätet är beroende 
av teknologi, pengar och politik skall inte förnekas. ”Byggandet” i figur 5 

 
64 Enligt Pérez-Gómez är det först kring år 1800 som tro och vetande skiljs åt i det 
västerländska tänkandet och vetenskapen blir den enda legitima tolkningen av 
verkligheten. Det är nu som ’stilen’ blir ett problem för den arkitektoniska planeringen, 
som har att komma till rätta både med en ’nödvändig’ struktur, det prosaiska byggandet, 
och ’tillfällig’ ornamentering. (Pérez-Gómez 1983, 10-2). Funktionalismen trodde sig 
kunna lösa problemet genom att utelämna ornamenteringen. Men problemet ligger 
mycket djupare än så. 
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t i några av dessa se planeringens grundläggande kontext. 

 att vår 
ark

lutet 
av

Jag föreställer mig, att för den arkitekt som finner människornas trivsel 
viktig kunde det var ed en arkitekturens 
semiotik där användn tens semiotik. 

Det har redan blivit sagt, att arkitekten mer än andra måste kunna göra 
sig medveten om den arkitektoniska representationsprocessen. Om detta 

ofta 
int

                                                

för den planerande arkitekten att känna byggandets förutsättningar, en helt 
annan at

Om arkitekten efter att gång efter annan ha måst konstatera, att det han 
med bästa vilja planerat har resulterat i vantrivsel, och så blivit försatt i 
dubbelbindning, kan han bli medveten om att kontexten för hans planering  
är oacceptabel. Då kan han inte längre förbli omedveten om sina gamla 
planeringsvanor utan blir tvungen att ifrågasätta dem. Låt oss anta

itekt alltså har lärt sig, att kontexten för vad han dagligdags lär sig om 
planering måste bli en annan.65 Nu är han medveten om att hans gamla 
kontext, byggnadsproduktion på teknikens, pengarnas och politikens 
villkor, inte resulterar i trivsel för brukarna – planeringsvanor som kommit 
till i denna kontext får till stånd en arkitektur han inte kan vara nöjd med: 
att ’bygga miljö’ är något helt annat än att ’producera miljö’. När han, mer 
eller mindre medvetet, i stället väljer trivseln, brukarnas livsföring, som 
sin kontext, utbildas så småningom nya omedvetna planeringsvanor.  

Vad representerar de nya vanorna? Om den medvetna planeringen 
omedvetet styrd av vanorna skall resultera i trivsam arkitektur, måste 
arkitektens planeringsvanor kännetecknas av en mönstring som motsvarar 
mönstringen i brukarnas kroppsligt omedvetna miljöbeteende. Uppenbar-
ligen är det i denna kontexternas kontext som mönstret skall sökas. S

 artikeln skall ägnas denna frågeställning. 

 Brukskonstens semiotik 

a värt försöket att bekanta sig m
ingen sitter i högsätet – brukskons

inte vore möjligt, vore planering för andra människor ett hopplöst företag: 
arkitekten kunde inte ens gissa sig till vilka ting som motsvarar 
människornas miljöbeteende. Visst är det sant, att planeraren ganska 

e är på det klara med vilken användning de ting han väljer ut lämpar sig 
för. Men är det inte då fråga om en dålig planerare? Med andra ord, ju 
bättre arkitekten kan återföra till sitt medvetande de arkitektur-
representationer som människor har, dess säkrare kan han vara på att 
arkitekturen när den förverkligas motsvarar deras miljöbehov. Han kan 
liksom på förhand i sin föreställning leva människornas liv. Förutsätt-

 
65 Bateson 1972, 304. 
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ivseln. De uppfattar inte att planering för byggnadsproduktion är 
en

ur 
läm

ningen är ett gemensamt språk för skapare och brukare – en gemensam 
kontext.66

Problemet med arkitekterna tycks vara, att de sällan kan föreställa sig 
en annan arkitektur än den de själva medvetet uppfattar som ting. 
Kroppens omedvetna beteende faller utanför deras intressesfär, och 
därmed tr

 alltför snäv arkitekturens kontext – att om världen som planeringen 
ingår i uppvisar produktionens mönster blir detta avgörande för 
arkitekturens form. (Observera att ”form” här inte är någon arkitektur-
tingets egenskap, utan det sätt på vilket tecknet motsvarar sin referens). 

Finns det då ett fält av arkitekturrepresentation, som man med fog kan 
anse företräda mänskliga miljöbehov och som den arkitektoniska 
sakkunskapen sålunda borde omfatta? Funktionalismens metod innebar i 
praktiken, att arkitekten definierade det görande som hans arkitekt

pade sig för. Allt annat som människor kunde önska göra i sin miljö 
hamnade på utsidan. Funktionalismen blev så reduktionistisk och är därför 
oacceptabel (som metod, inte som arkitekturstil).67 Om man i stället vill ge 
plats för så mycket som möjligt av mänskligt görande, ställs man inför 
individualitetens problem: variationen i de mänskliga miljöbehoven är 
gränslös men resurserna begränsade. Att konstruera allmängiltiga 
’strukturer’ som kan fyllas med mångahanda görande flyttar över 
arkitektens ansvar på personer som saknar miljöskapandets sakkunskap. 
Inför dessa svårigheter är det inte svårt att förstå, att arkitekterna vänt 
brukskonsten ryggen – vilket ju inte betyder, att brukarnas behov lämnas 
obeaktade. Men då användningen inte har den centrala position i 
semiotiken den borde ha märker arkitekterna inte, hur den glorifierade 
arkitektur de eftersträvar alltför ofta åsidosätter det viktigaste i deras 
kunnande – ett kunnande som faktiskt existerar i varje god arkitekt: att 
åstadkomma trivsel. 

Problemet med både funktionalismens metod och de metoder med vilka 
man försökt ersätta den är inte att de inte är tillräckligt rationella.68 
                                                 
66 ”…föreställningen om klyftan som skiljer arkitekt och brukare åt är konstlad. Den 
gemensamma kulturkontexten förenar dem… Den byggda miljön i sin materiella 
ovedersäglighet bildar en central del av denna kontext.” (TK 109). ”I konsten möts 

). Hon menar att det tämligen 

skapare och brukare; utan en avnämare finns konsten inte till. Brukaren är konstnärens 
partner, delaktig i skapandet av konstverket…” (TK 115).  
67 ”Arkitekturen minimerades till funktionalitet” (Nyman 2003, 61). Begreppet 
’funktionell arkitektur’ är Pauline von Bonsdorffs (1991. Arkkitehtuurin määrittely 
Suomessa 1940–1989. VTT forskningsrapporter 752, Esbo
väl täcker vad som hände i den finska arkitekturen under 1960- och –70-talet. 
Funktionalismen som ideologi dog inte ut med arkitekturstilen! 
68 ”Felet med funktionalismen var dess ’modernism’: att den övergav traditionen eller 
människosläktets erfarenhet som grundval för planeringen och ersatte den med 
rationalism” (Nyman 2003, 33). 
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Pr

eten en relation mellan ting och brukande (formel 2) – 
an

bygger nästan hela sin miljö. Men hur yttrar 
sig

och får så till stånd en meningsfull differens i sin existens. För människan 

   

oblemet är att de bortser från det grundläggande predikamentet i 
människans situation: att förhållandet mellan vår verklighet och vårt språk 
(figur 1), i arkitekturens fall mellan kroppsligt miljöbeteende och byggda 
ting (figur 2), är paradoxal och inte kan komma till uttryck genom ett 
rationalistiskt förnuftsresonemang. I den förment autonoma byggnads-
konsten, som tror sig kunna närma sig till byggnadsverket som ett Ding-
an-Sich, blir arkitekturen ett förtingligande av den omedvetna relationen 
mellan mänskligt görande och byggd miljö – en förnekelse av själva denna 
relation.69  

I brukskonstens semiotik är arkitekturtecknet i full medvetenhet om 
paradoxalit

vändningen erkänns vara det som blir betecknat i arkitekturen. Detta 
kan vara sant endast i det fall att det finns en specifikt mänsklig 
användning av miljö, ett fält av miljöbeteende, som skiljer sig från apans, 
fågelns eller spindelns sätt att använda sin miljö. Det är sådant arttypiskt 
sätt att bete sig i miljön som arkitekten borde vara sakkunnig i. Han 
behöver inte definiera vad det är människorna sysslar med i miljön. Inte 
heller behöver han veta vad människorna önskar göra. Det han måste vara 
expert på är människans specifika miljöförhållande, som är lika viktigt för 
denna arts välbefinnande och fortbestånd som de andra arternas 
miljöförhållande är viktigt för dem. Att människan tack vare sitt intellekt 
kan komma till rätta i illa passande, tom. farliga miljöer betyder ingalunda, 
att brister i miljöförhållandet inte skulle förorsaka henne lidande. Vantriv-
sel är livsfarligt!70 Men det är sällan som någon kan göra sig medveten om 
orsakerna till sin vantrivsel. 

Det specifikt mänskliga miljöförhållandet har sin grund i det faktum att 
människan olikt andra djur 

 miljöförhållandet? Måste man inte hålla med om, att människan 
använder dörrar, fönster och trappor, stiger ut och går in, vistas på en plats, 
rör sig längs gatan på ett sätt som inte liknar något annat djurs. En hund 
slinker genom en dörr som råkar vara dess för tillfället lämpliga färdväg 

som har språket är ’dörren’ detta, men dessutom namnet på en distinktion 
som kan stänga vägen för en annan eller förmedla budskapet ”nu vill  jag 
                                              
69 ”Byggnadskonsten ger det mänskliga en tingslig framträdelse. Arkitekturen är i sin 
beständighet mera tingslig än andra språk, varigenom den på ett ovärderligt sätt kan 
uttrycka det mänskliga. Alla kunde lära sig mänsklighet av sina hus… I tingsligheten 
ligger samtidigt arkitekturens största svårighet. ’Du skall icke göra dig något beläte eller 
någon bild’ [2 Mos. 20:4]. Att koncentrera sig på det synliga, sinnliga är en avgörande 
reduktion av den rörelse i själen, som symbolismen igångsätter.” (TK 35). ”Det 
omedvetna talar inte om ting, det talar genom relationer, framför allt de relationer vi 
själva ingår i” (HS 143, hänvisning till Bateson 1972, 139). Som sades i början blir 
budskap om relationer, där den som framför budskapet själv ingår, alltid paradoxala.  
70 TK 15, 85.  



 

 45  

 djur. Och 
de

 om arkitekturen som ting 
ko

hon är som människa.  Hon 
tri

                                                

vara ensam” (eller ”jag håller dörren stängd för att just du skall knacka 
på”). Djuret gör vad det måste göra och kan inte annat, och gör sällan 
misstag; människan som har språket väljer – och gör dumheter. 

Inte så att människans miljöbeteende alltid vore kvalitativt annorlunda 
än de andra djurens. För det mesta fungerar vi som de rutinmässigt på 
miljöns villkor omedvetet reagerande på vad som kommer före. Men till 
’blott och bart djur’ degenererar människan aldrig.71 Om jag när jag öppnar 
dörren inte erfar mig göra ett val, är jag just då inte mer än ett

t är ingenting att skämmas för. Men det speciella med människan är, att 
dörren mitt i detta ’djuriska’ (mao. kroppsliga) är och förblir ett redskap 
för användning av miljön och att jag kan bli medveten om detta när någon 
’störning’ (dörren är låst, den öppnar sig i annan riktning än jag föreställde 
mig, den knarrar) får mig att vakna upp från mina rutiner. Då blir 
redskapets användning representerat som ting.  

När så händer, upplever jag miljön på ett sätt som är specifikt för 
människan – som ändamålsenlig eller störande, som vacker eller ful, som 
’egen’ eller ’främmande’.72 Detta är arkitektens verksamhetsfält. 
Arkitekten skall mer än andra kunna göra sig medveten om arkitekturens 
representationer. För de andra är medvetenheten

rta ögonblick; arkitekten måste kunna hålla tingsligheten fast för så 
långa stunder, att den kan måttsättas och bli till ritningar. (Det syns på 
många hus att det inte är någon lätt uppgift).  

Då arkitekten har lyckats i sitt val av miljöföremål, blir föremålen av 
sin brukare uppfattade som representationer av hennes mänskliga sätt att 
bete sig i miljön. Kroppen blir av arkitekturen ledd att göra just det den 
vill. I umgänget med arkitekturen lär kroppen sig älska sin miljö. Brukaren 
upplever i sin kropp, att här förverkligas det 73

vs. Många av de bostadstyper vi fått i arv av funktionalismen är 
trivsamma på detta oreflekterade sätt – vi behöver luft och ljus. På detta 
plan har individualiteten begränsad betydelse, kanske föga större än för 
andra djur. Här är alla lika mänskliga. Den medvetna upplevelsen av 
skönhet är däremot individuell. Detta är innebörden i talesättet 
”smakfrågor skall man inte diskutera” – och just därför diskuteras sådana 
frågor. 

Om åter arkitekten har misslyckats, blir arkitekturföremålen till hinder 
och inte till hjälp för det brukaren gör i miljön. I sin kropp uppfattar hon 

 
71 Jmf. fotnot 15. 
72 I detta hänseende påminner mitt ’störnings’-begrepp om Heideggers motsvarande, men 
i mitt tycke kan störningen inte i första hand vara något eftersträvansvärt som hos 
Heidegger (och arkitekten Peter Eisenman). Störning är den nödvändiga förutsättningen 
för medvetandegörelse, men medvetande har organismer sällan råd med. 
73 Enligt Rauhala bildar upplevelserna ett kontinuum från omedvetenhet om mening till 
klar insikt (Yrjö Rauhala, 1995. Tajunnan itsepuolustus. Yliopistopaino, Helsingfors, 41, 
77, 115). Att tala om ”kroppsliga upplevelser” är sålunda inte absurt. 
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genting som kunde knyta an till människans specifika miljöför-
hå

De flesta arkitekter hoppas att människorna skall känna välbefinnande i 
den arkitektu är mänskligt 
att fela, säger lir följderna 
ofta allvarliga. Är det kanske så, att vilket som helst arkitektoniskt tecken 
kan visa sig representera ett vilsefört miljöbeteende? Finns det något som 

specifikt 
mä

                                                

dem som representationer av något annat än hennes egen mänskliga 
livsföring, hon kan inte känna igen sin egen livsform. I kontorslandskapet 
finns in

llande. Det blir man visserligen också van med, missbruk av miljön 
rutiniseras på samma sätt som det rätta bruket. Och människor kan ha en 
livssituation som gör att de trivs också i en dålig miljö. Men inte kan väl 
arkitekten vara nöjd med att människor trivs arkitekturen till trots? 

 De sunda miljövanornas arkitektur 

r de skapar. Men alltför ofta misslyckas de. Det 
 man, och det är sant, men när arkitekten felar b

planeraren av arkitektur kan lita till i sina försök att finna representationer 
för människors framtida görande i miljön? Det tycks ju ändå vara så, att 
många planerare med ganska stor säkerhet kan förutse människornas 
känslor och skapa en arkitektur som motsvarar dessa känslor. Och inte 
bara att brukarna blir förtjusta när arkitekturen kommer dem till mötes, 
utan att de när de lever med den kan, hur olika de än är, möta den på lika 
fot och knyta ett förhållande till den, som kanske med tiden utvecklar sig 
till ett kärleksförhållande.74 Det tycks finnas ett arkitektoniskt kunnande, 
som gör det möjligt att undvika misstag i valet av ting att bygga. 

I brukskonstens semiotik måste detta betyda, att det görande i miljön 
som blir betecknat i det arkitektoniska tecknet – det specifikt mänskliga 
miljöbeteendet – är tillgängligt för skaparen av arkitektur på ett sådant 
sätt, att de ting han medvetet formger blir adekvata uttryck för sådant 
görande och därvid både underlättar och understryker just detta 

nskliga.75 Jag säger alltså inte, att han är medveten om själva görandet, 
endast att hans kunnande gör det möjligt för honom att använda 
arkitektoniska tecken där detta görande blir betecknat.  

Att detta låter mystiskt skall jag inte förneka, men konstaterar 
samtidigt, att varje  kreativ process är i huvudsak obegriplig – det nya 

 
74 ”Kärleksrelationen är den mänskliga relationen till tingen, beredvilligheten att möta 
dem på lika fot, i stället för att sätta sig över tingen för att behärska dem” (HS 377). 

ttrycka själstillstånd” (TK 15). 

Buber exemplifierar ’Jag-Du –relationen’ med sitt förhållande till en dorisk pelare i 
Syrakusa (Buber 1985, 121). 
75 ”I arkitekturen finns bevarat det som ursprungligen har kännetecknat allt språk: 
expressiviteten, förmågan att u
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et avkall på kravet 
att

m undandrar 
sig

sätt livsviktigt? Så är det ju för andra djur.  

n av miljön som har 
be

baserar sig på det gamla men som sådant kan det inte ha något ursprung, 
ty i så fall vore det nya inte nytt.76 Att så är fallet åtminstone för konstens 
del erkänner alla. Att ta brukaren på allvar innebär ing

 arkitektur skall vara konst. Som konst och bara som konst kan 
arkitekturen knyta an till det specifikt mänskliga miljöförhållandet. Och 
det sker på ett sätt som inte kan begreppsliggöras. 

Men man kan spekulera över hur det går till. Det gjorde jag redan i 
Husens språk77 och har inte heller senare kunnat hitta någon bättre 
förklaring, men kan på grundvalen av resonemanget ovan nu vara lite 
tydligare. 

Tankegången är, att i miljöerfarenhetens kroppslighet so
 all rationalisering finns dold en motkraft till förnuftets felbarhet, i 

analogi med hur livsviktiga funktioner i människokroppen står utanför 
medveten kontroll.78 Kan man inte tänka sig också miljöförhållandet vara 
på samma 

Om så är fallet, har människan likt andra djur en medfödd tendens att 
reagera positivt på miljö som befordrar artens existens och därmed 
preferera sådana miljöer.79 I Husens språk kallade jag dessa miljöer 
arketypiska.80 Eftersom det ligger i sakens natur att sådana miljöer inte kan 
beskrivas och det dessutom egentligen är användninge

tydelse, talar jag nu för tiden hellre om själva tendensen att reagera 
positivt och kallar den sunda miljövanor. Ordet vana, som jag har efter 
Sheldrake,81 implicerar här både en möjlig genetisk komponent som hos 
andra djur och den för människoarten specifika förekomsten av ett 
kulturarv. Att tendensen är medfödd innebär, att det i varje människa finns 
beredskap för sådana miljövanor att växa fram: på intentionalitetens 
djupaste nivå finns redan ett mönster för beteendet.  

                                                 
76 ”Konstnärlig kreativitet är ofattbar men mycket verklig. Den är ofrånkomlig i 
mänskliga sammanhang. Men när den sätts under luppen finns det ingenting att se. 
Skapelsen är ur ingenting.” (HS 389).   
77 HS 139-153; även TK 89-95. 
78 Bateson (1972), 412-3. 
79 ”Positiva känslor är av väsentlig betydelse när systemet organism-miljö byggs upp; 
varje organism måste genom sin verksamhet få till stånd positiva resultat, annars kan livet 
inte fortgå” (Järvilehto 1994, 182). 
80 HS 147. 
81 …som har det från Pascal: ”Det sägs att vanan är en andra natur. Men vem vet om 
naturen bara är en första vana?” (Citat i Rupert Sheldrake, 1989. The Presence of the 
Past. Fontana, Bodmin, Introduction). Föreställningen om vanan som natur härstammar 
från Aristoteles. 
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ör också angenäm.  
Så

Jag menar alltså, att beredskapen att utveckla dessa sunda vanor har 
kommit till under oändligt lång tid, kanske miljoner år,82 och att de nu för 
oss innebär en böjelse83 att finna miljöanvändning som är viktig för det 
mänskligas fortbestånd vara meningsfull och därf 84

dan miljöanvändning hänför sig till vardagliga göromål – lek och annat 
arbete, matlagning och måltider, vila, barnavård, samvaro. Om dessa inte 
får fortgå ostört, krymper det i oss som är människa ihop. Miljön måste 
vara mönstrad på ett sätt som motsvarar mönstringen i det mänskliga 
miljöbeteendet. Så kan man förstå varför folkarkitektur från alla håll i 
världen tilltalar oss, liksom också hur det kan komma sig att folkarki-
tekturen är mera ekologisk än modern arkitektur – den har en större 
respekt för det som är livsviktigt för människor.85

                                                 
82 Bateson (1972), 259, 416. ”Liksom vi på det ontogenetiska planet i vår bostad vill 
drömma oss tillbaka till vår första boplats, moderlivet, så har de ’morfologiska känslorna’ 
[Alexander 1979, 263] sin historia i de upplevelser människan eller den som sedan blev 

 kraft eller 

iga sättet att bo bortom alla boendets funktioner” (HS 303). 

människan haft under miljoner år före medvetandets uppkomst – reminiscenser från 
djurstadiet präglar alltjämt vår bo-uppfattning” (HS 145, hänvisning till C.G.Jung, 1934. 
Det omedvetna i normalt och sjukt själsliv. Natur och Kultur, Stockholm, 83). 
83 ”Organisation förstås i växande grad utgående från böjelser eller tendenser. En böjelse 
verkar i en viss riktning utan att förutsätta någon form av överläggande avsikter. Om 
böjelsen siktar till någonting, är det på ett plan där det åsyftade är drivande
behov.” (Jan-Ivar Lindén i företalet till Ravaisson 2002, 30). 
84 Under de senaste åren har man, jämsides med evolutionspsykologin, kunnat bevittna 
framväxten av en evolutionsestetik. (Se Risto Pitkänen, 2004. ’Miksi kauneus ja taide?’ 
Synteesi 3/2004, 30-45). 
85 ”Folkarkitekturen bygger helt och hållet på vad som i upprepad användning visat sig 
vara gott och blivit vanor – das Gewohnte, the inhabited – vanorna som är människans 
Vara när hon bor, det mänskl
Lars Marcus reder i sin artikel ’The need for theoretical theory in architectural practice’ 
(Nordisk arkitekturforskning 4/2002, 37-41) ut begreppen. Han ställer folkarkitekturen 
mot vad han kallar arkitektoniskt byggande, dvs. byggande som är beroende av 
arkitekters specifika kompetens – arkitektur som ”teori tillämpad på byggande” (Bill 
Hillier). Utan att ta ställning för någotdera konstaterar Marcus, att ”folkarkitekturen i 
överväldigande grad är beroende av kunskap som grundar sig på beprövad erfarenhet. 
Sådan erfarenhet utvecklas dessutom i en given social och kulturell kontext som direkt 
reflekterar de behov och värderingar den innefattar. Den samhälleliga ordningen får på 
detta sätt sitt fysiska uttryck i den rumsliga ordningen och vice versa: den rumsliga 
ordningen understöder den samhälleliga. Man kan tom. säga, att den rumsliga ordningen 
är ett av de viktigaste sätten på vilket den samhälleliga ordningen reproducerar sig. Det 
nära förhållandet mellan dessa båda ordningar i folkarkitekturen gör det möjligt… att 
påstå, att folkarkitekturen i princip aldrig misslyckas utan i sin givna kontext alltid är 
tillfredsställande.” – Själv tar jag ställning för folkarkitekturen och menar som tydligt 
framgår, att den väl kunde tjäna som modell för ”arkitektoniskt byggande” eller uttryckt i 
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sammanhängande rumsföreställningar. Det viktiga är, att sådana medfödda 

Om jag har rätt är miljövanorna språk 86 som vi eftersom vi tillhör 
människoarten har en medfödd böjelse att lära oss:87 görande som i 
organiserandet av vars och ens verksamhet under barndomen blivit 
representerat som tankeobjekt, ting, arkitektur, och sedan vikit tillbaka i 
den organiserade verksamhetens omedvetenhet, dvs. genom inlärning 
blivit beteendemönster – vanor.88 Det här är alltså språk som för det mesta 
fungerar omedvetet;89 vårt miljöbeteende styrs genom vanorna av språket 
utan vår vetskap. Detta ”husens språk” måste vara minst lika gammalt som 
det talade språket.90 Dess ofantliga ålder förklarar den outtömliga 
rikedomen på mening som arkitekterna har att ösa ur.91  

Kroppen kan kanske lära sig vilka vanor som helst, men tack vare 
mönstringen på den djupa nivån har den en tendens att framför allt lära sig 
goda vanor. 

Vanor är något vi hänger oss åt omedvetet (”vanemässig” är en 
beteckning för omedvetet beteende). Det är därför vågat att försöka 
beskriva vad som ligger bakom vanan att uppleva viss miljö som 
meningsfull, men kanske man ändå kan föreslå, att det t.ex. har att göra 
med miljöförutsättningarna för att gå på två ben och därmed 

miljövanor, om de finns, är arttypiska och alltså en för alla människor 
gemensam benägenhet att uppleva användningen av vissa miljöredskap 
                                                                                                                          
mina termer produktionen underställas trivseln. I så motto är den brukskonstens semiotik 
jag föreslår omstörtande till sin karaktär. 
86 Om jag har orätt är miljövanorna instinkter. I så fall är människan i sitt förhållande till 
miljön inte mer än andra djur – men det medger inte många. ”Förhållandet mellan språk 
och förståelse skall ses framför allt i det faktum, att traditionen har som sin natur att 
finnas till i språkets medium” (Gadamer 1979, 351). Jag tar mig friheten att tolka 
Gadamers traditionsbegrepp som allt det människosläktet lärt sig från tidigaste tid. 
87 Jag ansluter mig här till Chomskys språkuppfattning (se t.ex. Noam Chomsky, 2003. 
’Språk och medvetande’. In: Mellor 2003), även om Chomsky  själv knappast skulle gå 
med på att utvidga sin föreställning om språket utöver gränserna för det verbala. 
88 Bateson (1972), 415-6. 
89 Det semiotiska tecknet kan uppfattas som en relation mellan medvetet och omedvetet 
(Tarasti 2000, 8). 
90 ”[Människosläktets begynnelsestadier] visar med nödvändighet prov på planerade 
redskap och därför också en form av arbete som är kvalitativt annorlunda än det 
’bearbetande’ av ekosystemet djurorganismen utför ’i’ ekosystemet. Redskapen är utan 
tvivel den första formen av bestående minnesspår – eller skrift – som uppkommer i 
förhistorien.” (Wilden 1980, 362). Några av de viktigaste redskapen måste ha haft med 
huset att göra.   
91 ”Språken företräder liksom det omedvetna där de har sin egentliga hemvist (langue) det 
kollektiva, det universella, men de kan användas på ett otal personliga sätt (parole)” (HS 
147).  
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som meningsfull (med en liten reservation för olikheter i kulturarv).92 
’Upplevelsen’ är för det mesta omedveten, kroppslig: det människan gör i 
(och med) miljön försiggår rutinmässigt, mödolöst, och själva denna 
mödolöshet är meningsfull och angenäm.  

Nutida stadsmiljöer saknar oftast denna mödolöshet. Staden som ett 
knappast mer än 10 000 år gammalt fenomen är i och för sig problematisk 
sedd mot bakgrunden av den miljoner år ga

r inte mindre av att modern ekonomi tycks kräva att alla skall bo i 
städer. Lyckligtvis finns det (åtminstone gamla) exempel på sådan kreativ 
utformning av urban miljö att de sunda miljövanorna kan leva vidare. Det 
är ytterligt viktigt att detta kulturarv inte förspills. 

Det arttypiska i miljöbeteendet, som sades utgöra kärnan i arkitektens 
expertis, visar sig vara den kontext som livsföringen ingår i. En ’mänsklig-
het’ som alla delar ger livsföringen dess form (jm

rarkin av byggande och trivsel fördjupas med ytterligare en kontext, 
som är ännu mer oåtkomlig för medvetandet än livsföringens omedvetna 
kroppslighet (figur 7). På denna djupa nivå hör de mänskliga miljörela-
tionerna hemma som kvintessensen i det människosläktet sedan urminnes 
tider lärt sig om att bygga och bo. Omvänt är mönstringen på denna djupa 
nivå den kontext som gör det möjligt för de sunda miljövanorna att växa 
fram som kroppsligt beteende. Detta å sin sida bildar kontexten för 
planeringen av ett byggande, vars mönstring stämmer överens med 
brukarnas miljöbeteende. Arkitekturen förstärker eller försvagar miljö-
vanorna, men miljörelationen på den djupaste nivån är konstant. 

 
92 ”Människans miljö innefattar hennes utvecklingshistoria och knyter henne samman 
med andra männniskor” (Järvilehto 1994, 192). ”’Alla levande varelser har ett system av 
medfödda böjelser’. Böjelserna har uppkommit genom naturligt urval. 
Urvalsmekanismerna fungerar alltjämt så, att de ’befordrar och stabiliserar böjelser som 
på bästa sätt uppfyller villkoren för livet och överlevnaden’. I ljuset av detta är det 
naturligt att förutsätta, att människans miljörelationer till sina viktigaste delar har sin 
boning i medfödda böjelser, lika eller nästa lika i alla människor.” (TK 91, hänvisning till 
biologen Franz M. Wuketits i Matti Kamppinen, Pasi Laihonen och Timo Vuorisalo, red., 
1989. Kulttuurieläin. Otava, Keuruu, 180-1). ”Det finns inget ’ursprung’ att falla tillbaka 
på, men det finns en historia, en samlad erfarenhet av ’arkitektoniska fakta’.” (HS 145). 
”…’vernacular of the hearth’ [Aldo van Eyck] – att de djupa känslor som är 
gemensamma för alla blir avgörande för arkitektens val av form…” (HS 398). 



 

arkitektur- 
tecknet 

byggande 

trivsel 
(sunda miljövanor) 

miljöförhållandet 
(husens språk) Figur 7. 

Jag föreställer mig, att den arkitekt som väljer trivseln som primär kontext 
för sin planeringsverksamhet i och genom sin konst har tillträde till 
miljörelationen i den djupa kontexten som de ”sunda vanorna” grundar sig 
i. Han förmår ge medveten form åt en omedveten kroppens visdom,93 
kombinera det medvetna i byggandets kontext med trivselns och i sista 
hand miljörelationens omedvetna. Arkitektens problem är inte längre att 
kontrollera alla miljöfaktorer. När han låter sig behärskas av husens språk 
som är gemensamt för alla människor behöver han inte ens söka efter en 
egen mening.94  Men det betyder inte, att arkitekturen blir ensartad. 
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93 ”När arkitekten kan arkitekturens språkregler så att de blivit en del av hans egen 
personlighet, blir han liksom till ett instrument att spelas av mänsklighetens erfarenhet” 
(TK151). ”Konst är en fråga om inlärning av ett speciellt slag som binder samman stegen 
i hierarkin av kontexter, framför allt de omedvetna vanorna med medveten verksamhet” 
(HS 307, jmf. Bateson 1972, 137). ”Om den byggda formens mening kommer till i det 
omedvetna som det Andras mening och blir arkitektens intention, kan han i och genom 
sin praxis, som är underkunnighet i husens språk, närma sig till den andra. Hans konst 
blir för andra en förmedling med det Andra, i vilken dessa ger form åt sitt själv.” (HS 
325).  
94 ”Det finns en och annan som har sitt eget språk utan att för den skull hemfalla till 
obegriplighet. Dessa språkets förnyare känner språkets gränser och vet därför var de går 
att tänja på. De har genom mödosamt arbete bekantat sig med det finmaskiga nät av 
strukturer som håller samhället och språket samman. De är experter på gemensamma 
värderingar, på formens inre relationer, och är i kraft härav fria att intonera de yttre 
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Tvärtom: arkitekten är fri att i kreativ självreferens använda språket på sitt 
eget individuella sätt95 – också att förverkliga sina klienters önskningar om 
de är kända. Byggnadstekniska innovationer blir ny arkitektur. Strama 
ekonomiska ramar kan sporra till kreativa lösningar på planeringens 
problem. Estetiska konnotationer i alla riktningar står fritt till buds. I 
mångfalden av arkitektoniska former kan brukarna finna fästpunkter för 
sin individualitet. 

Däremot är det också så, att där vi som medvetna individer är olika, är 
våra omedvetna miljöupplevelser och därmed sammanhängande känslor 
av trivsel eller vantrivsel tämligen ensartade. Vi väntar oss att miljön skall 
vara mönstrad på ett visst, för människoarten lämpligt sätt. Så måste det 
också vara – om miljöförhållandet är livsviktigt har arten inte råd med 
individuell variation. Dessutom är det nödvändigt att individerna beter sig 
likartat för att kunna förstå varandras beteende. Detta ’gemensamma 
psyke’ gör det möjligt att planera en trivsam miljö också för okända 
brukare. 

Paradoxaliteten i relationen mellan görande och ting (som är den 
egentliga orsaken till att den djupa miljöerfarenheten undandrar sig all 
rationalisering) blir här kreativitetens möjlighet.96 Konstens självreferens 

 
relationerna på sitt eget sätt. De är fria att ge sig hän åt sig själva. Uttrycket växer fram ur 
deras livsform och blir så ett levande uttryck. När uttrycket lever visar sig meningen. Vi 
kallar sådana människor konstnärer. De är människor som uppgett sin finalitet, försöken 
att uttrycka en egen mening, och vågar leva svävande i ovisshet om meningen. Då blir det 
i stället deras språk som självt oupphörligen närmar sig till meningen. Några av 
konstnärerna är arkitekter.” (HS 189). ”Det som kännetecknar en stor konstnär är just att 
han vågar låta sig själv ge mycket mer än han medvetet kan styra” (Tor Nørretranders, 
1999. Märk världen. Bonniers, Viborg, 545). 
95 ”…en i stort sett allmängiltig sammanlänkning mellan skicklighet och mönster i 
estetiken” (Bateson 1972, 148).  
96 ”…illegitimt byte av logisk typ, accepterandet av paradox, är vad kreativitet i 
verkligheten är. Att skapa är att dristigt överskrida sitt språks gränser.” (HS 355). ”Vi 
kommer till rätta med paradoxen när vi medger att den är verklig. Då öppnas för oss den 
metakommunikationens möjlighet som också kallas att växa till som människa, och vi 
blir på det klara med att det nya alltid är paradoxalt – det förutsätter ett under.” (TK 145). 
Språkets paradoxalitet är djupt meningsfull: det finns ingen slutgiltig mening och just 
därför blir det alltid rum för ny mening att komma till. Människan är fri. Wittgenstein 
tycks vara inne på samma tankegång när han varnar för de kristallklara begreppens 
”glatta is”, på vilken man inte kommer någon vart. ”Vi vill gå; då behöver vi friktionen. 
Tillbaka till den ojämna marken!” (Wittgenstein 1978, § 107). Människans värld 
kännetecknas av obestämdhet, säger Merleau-Ponty (Heinämaa och Reuter 1996, 141). 
Jmf. också den postmoderna föreställningen om världen som fundamentalt oenig (Jean-
Francois Lyotard, 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester 
University Press, Manchester). 
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överbryggar den klyfta där logiken kommer till korta.97 När 
arkitekturskapandet får ingå i den livets kontext som också är konstens, 
behöver arkitekten inte frukta att bli vilseledd av sin självreferens. 
Mönstringen som miljön måste kännetecknas av för att motsvara 
brukarnas intentioner finns i hans egen själ. I sin föreställning uppfinner 
han nya adekvata uttryck för relationen mellan mänskligt miljöbeteende 
och byggda ting: hans arkitektur blir representationer av görande i miljön 
som i brukarnas livsföring producerar omedveten miljöanvändning rotad i 
de arttypiska miljövanorna.98 Och denna av arkitekturen förmedlade 
livsform upplever brukarna som meningsfull och behaglig. De känner sig 
tillhöra sin miljö: de trivs. Trivseln förstärker de sunda miljövanorna.99 
Arkitekturen tar sitt ansvar som en av de viktigaste faktorerna i 
bibehållandet av det mänskliga.100

 
97 Bateson (1972), 308, 438. 
98 ”Människans livsviktiga miljörelationer finns att läsa i arkitekturen, vars betydelser 
ligger integrerade i vanor från tusentals år tillbaka i tiden. Det kommer an på arkitekturen 
om dessa miljörelationer reproduceras på ett sätt som bibehåller människan eller om 
slumpartade faktorer får bli dominernade.” (TK 15). ”Arkitektur innebär en ständig 
nyupptäckt av beständiga mänskliga egenskaper översatta till rumslighet”, säger Aldo van 
Eyck. 
99 ”Brukskonstens rum organiserar våra vanor och vice versa. Den goda staden förstärker 
goda vanor.” (Nyman 2003, 111). ”… förvandlar vanan även i själens aktivitet småningon 
aktionens vilja till ofrivillig böjelse. Sedvänjorna, moraliteten formas på detta sätt. 
Dygden är till en början en uttröttande ansträngning och blir enbart genom praktik 
tilltalande och lustbetonad, blir en håg, som kan glömmas och lämnas obeaktad för att 
den verkar spontant och som till slut närmar sig oskuldens heliga ingivelse. I detta ligger 
hemligheten med all uppfostran, som syftar till att främja det goda genom motsvarande 
aktioner och genom att på så sätt etablera en böjelse. Så formas en andra natur.” 
(Ravaisson 2002, 93-4). ”Världen är inte något främmande att övervinna och ta i 
besittning, skickligt disponera över, utan snarare omständigheter av alla de slag, 
gynnsamma och mindre gynnsamma. Sådana möjlig- och omöjliggörande omständigheter 
är vanligtvis inte heller singulära fenomen utan en mångfald av bidragande faktorer. Det 
som låter ske undflyr inte bara objektivitet utan även objektets singularitet. Så ställd ger 
frågan förvisso också en anknytningspunkt till Ravaissons filosofi om vanan. Det kunde 
nämligen tänkas att dessa mer eller mindre möjliggörande omständigheter, det som låter 
något ske eller inte låter det ske, måste förstås som mönster…Människan som vill förstå i 
en värld av görande och låtande vårdar sig om lyhördheten för hur och om 
omständigheter ännu finns.” (Lindén i företalet till ibid. 37). 
100 ”Arkitekturen är i dagens värld både konst och planering – varje byggnad är ett 
ställningstagande till samhälleliga värderingar” (Nyman 2003, 45). ”Arkitekturen är en 
viktig kulturbärare eftersom ingen kan undfly den; kulturens intentioner förmedlas till oss 
av husen och blir våra” (TK 39) ”…som den arkitektoniska formens estetiska moment 
kan man definiera ett uttrycksfullt framställande av de arketypiska miljörelationerna. 
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Ingenting hindrar att arkitekturen också till någon del är ’skön konst’. 
Men det kan inte få vara huvudsaken. I den mån byggnadskonsten vill 
ersätta trivsamheten med sina egna värden motverkar den konstens 
innersta strävan: att försvara det som är mänskligt i människan. Och 
byggnadskonstens publik är alla som använder arkitekturen, oberoende av 
hur mycket de ’förstår’. 

Semiotik är att försöka begripa hur kommunikation försiggår och hur 
mening därvid kommer till. En arkitekturens semiotik är meningsfull bara 
för den som uppfattar arkitekturen som kommunikation. Den kommuni-
kation det här är fråga om är det synnerligen delikata meningsutbyte som 
äger rum människor emellan när de delar samma miljö. Vi lär oss, i 
synnerhet som små barn, av andra som delar samma kontext de mänskliga 
mönstren för bruk av miljö, men också de begrepp – ting – som brukandet 
stundvis representeras i.101 Detta försiggår i huvudsak omedvetet.102 Vad 
arkitekten medvetet vill kommunicera till brukaren är inte viktigt. 
Däremot är det av avgörande betydelse för arkitekturens meningsfullhet i 
vilken mån arkitekten är ett instrument för intentionaliteten i de mänskliga 
miljörelationerna. När så är fallet kan brukaren få upptäcka, att arkitektu-
ren är ett språk som hon kan. I denna kontext har den brukskonstens 
semiotik jag föreslagit sitt förklaringsvärde. 

 
Formens etiska moment är på motsvarande sätt den nödvändiga respekten för dessa 
livsviktiga relationer.” (TK 155). 
101 Jag tar här avstånd från föreställningen om arkitekturen som självkommunikation som 
präglade både HS och TK (t.ex. ”…det är den som använder byggnaden som är de 
arkitektoniska budskapens huvudsakliga avsändare”, HS 79). Språkens meningar kommer 
till i en social värld; individen i sin enskildhet kan varken skapa eller upprätthålla språk. 
Däremot är det sant att var och en tack vare självkommunikation har sin egen synvinkel 
på språket och i denna mening ett ’eget språk’. (Se Raimo Silkelä, 2000. ’Juri M. 
Lotmanin (1922-1993) semiotiikka’. Synteesi 2/2000, 44-53).  
102 ”…[språket är] väsentligen… kommunikation om analoga relationer, mycket sällan 
om distinkta ting” (HS 394, hänvisning till Wilden 1980, 10). Människans relation till sin 
miljö är en sådan väsentligen omedveten analog relation. Jmf. fotnot 69. 
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Har människan likt andra levande varelser ett specifikt 
miljöförhållande? Och kunde föreställningar om ett sådant hjälpa 

oss förstå vårt behov av arkitektur? Frågor som dessa var 
utgångspunkten för avhandlingen Husens språk (1989), som 

försökte reda ut villkoren för en arkitektur, i vilken envar kunde 
känna igen sina egna intentioner. 

Nu nästan tjugo år senare har de teoretiska förutsättningarna för 
en sådan arkitektur blivit tydligare. Det finns ett mönster för det 

mänskliga miljöbeteendet som vuxit fram genom tusentals 
generationer. Det vi gör i miljön följer alltjämt detta mönster – om 

arkitekturen inte ställer hinder i vägen. 
En miljö som uppvisar det urgamla mönstret uppfattas av sina 

brukare som trivsam. Men det moderna samhället ställer krav som 
gör det svårt att åstadkomma sådan arkitektur. 
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