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Många områden i Stockholms 
halvcentrala band bebyggs och 

förtätas just nu. Här vill planerare 
och politiker skapa en myllrande 

innerstadsmiljö. Men grundformeln 
för hur en bra stad skapas tycks ha 
gått förlorad. Fastän planerare och 

arkitekter kopierar den historiska 
stadens form, blir staden sällan lika 
framgångsrik som den gamla. Vad 

är det som fattas och hur ska dagens 
städer planeras? Många har forskat 
kring ämnet och tagit fram modeller 

och teorier för att lyckas skapa en 
trivsam och väl fungerande stad. 
I följande kapitel redogörs för tre 

arkitekters syn på stadsbyggande, där 
var och en fokuserar på ett av de tre 
begreppen form, fl öde och funktion. 

3f analys
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FORM ENLIGT GORDON CULLEN
Arkitekten och författaren Gordon Cullen gav 1961 ut boken 
Townscape. I boken beskriver han sitt särskilda förhållningssätt till 
stadsmiljön och hur människor rör sig i den. Syftet är att ge arkitekter 
ett visuellt synsätt att använda när de gestaltar det offentliga rummet, 
vilket ska bidra till att stadens besökare får en större behållning 
vid förfl yttning i det offentliga rummet. Cullen var mycket kritiskt 
inställd till de många händelselösa miljöer som kom till under 1950-
talet när boken skrevs. Platserna blev fula, skräpiga och ovårdade. 
Detta berodde enligt Cullen på att de planerades utan det visuella 
synsättet.1

Cullen skriver att en stad är mer än summan av sina invånare. När 
människor samlas skapar de tillsammans mer än summan av vad de 
kan åstadkomma själva. Detta är en av orsakerna till att människor 
oftast väljer att leva i samhällen än isolerat. Paralleller kan dras till 
stadsbyggande. En byggnad som står enskilt upplevs som ett arki-
tektoniskt verk, men om den är lokaliserad i en grupp av byggna-
der skapas något som den enskilda byggnaden aldrig skulle kunna 
åstadkomma. I en byggnadsenklav skapar de enskilda byggnaderna 
ett förhållande av samband.2  Det är därför viktigt att vi ser stadsmil-
jön som ett ständigt förlopp och en helhet, ett ”townscape”. Gordon 
Cullen brukade säga att ”husen bor ju också någonstans”.3

Byggnader upplevs olika beroende på i vilket sammanhang de är 
placerade. I grupp framträder byggnadernas skalor eftersom de sätts 
i förhållande till varandra och därmed blir storleken realistisk. Cullen 
menar att i uppbyggandet av staden är det viktigt att skapa ett sam-
spel mellan stadens element, det vill säga mellan byggnader, träd, 
grönska, vatten, trafi k och så vidare. På så vis uppstår en dramatik 
som gör att staden upplevs som intressant, spännande och som ger 
staden en själ. 

Den omgivande miljön upplevs främst genom synen. När vi ser, ser 
vi ofta mycket mer än vad vi har för avsikt att se. Om vi exempelvis 
tittar på klockan för att se vilken tid den visar, ser vi mycket mer än 
bara klockans visare. Klockans form, tapeten bakom och tingen runt 
omkring klockan uppenbarar sig också. Alla dessa ting ger oss oför-
utsedda emotionella reaktioner. Det är dessa oförutsedda tankar och 
känslor som vi bör handskas med när vi skapar städer. Om miljön 
omkring oss skapar en emotionell reaktion, medvetet eller omedve-
tet, behöver vi förstå de tre sätt som detta sker på. 

01. Serial Vision
När en fotgängare rör sig genom staden, uppenbarar sig staden som 
ett antal vyer. Om vi exempelvis färdas längs en gata ser vi gaturum-
met som en vy framför oss, vy nummer ett. Vi viker av i en kors-
ning och ser ett annat gaturum, vy nummer två, plötsligt kommer vi 
fram till ett öppet torg, vy nummer 3. Denna företeelse kallar Cullen 
Serial Vision. Den mänskliga hjärnan reagerar på kontraster, och när 
två vyer möts, till exempel gatan och torget, skapas en klar kontrast. 
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Staden levandegörs genom denna dramatisering.4  Cullen tydliggör 
resonemanget med ”sekventiella perspektiv” där han använder sig 
av en systematiserad skissteknik för att tolka och förmedla upple-
velserna vid rörelsen genom staden.5

Cullen menar att den modernistiska staden ofta ger allt för lite sti-
mulans med dess raka och upprepade former. En lång rak gata har 
liten påverkan på betraktaren, då den redan inledningsvis avslöjar 
vad som händer långt fram på färden. Rörelsen längs gatan upplevs 
snabbt som monoton. I denna miljö uppstår ingen dramatisering och 
staden passerar ointressant och enformigt förbi.

02. Here or There
Människor är ständigt medvetna om var i det föränderliga rummet 
de befi nner sig, påväg in, inuti eller påväg ut ur rummet. Det vill 
säga om de är här eller där, Here or There. När människor vistas 
i miljöer är de alltid medvetna om hur rummet upplevs. Det fi nns 
två upplevelsemässiga ytterligheter; exponering och omslutelse. 
Upplevelsen av total exponering kan till exempel vara när vi står på 
toppen av ett berg medan extrem omslutelse kan upplevas när vi är 
instängda i ett trångt utrymme. 

Eftersom det är en instinktiv och kontinuerlig vana hos kroppen att 
relatera sig själv till omgivningen, kan känslan av vilken position 
vi befi nner oss i inte ignoreras. Det är en faktor i utformandet av 
omgivningen. Om vi med tanke på detta ser stadsbyggandet med 
utgångspunkt från människor som rör sig genom staden, fotgängare 
eller bilburna, så är det lätt att se staden som en färd genom en rad 
miljöer som är exponerande eller omgärdande och som upplevs som 
öppna eller trånga. 

03. This and That
Stadens struktur påverkas av färger, textur, skala, stil och karaktär. 
Cullen skriver att de fl esta städer har vuxit fram under olika tids-
epoker och visar därför prov på skilda stilar, material och skalor. 
Idag fi nns tyvärr en strävan efter att skapa ordning och balans i 
omgivningen med raka gator och hus som liknar varandra i skala 
och uttryck. Denna likformighet skapar dock livlöshet och inte den 
stimulans och dramatik som påverkar människor positivt. Det gäller 
att inom en bebyggelsestruktur skapa klarhet men samtidigt mani-
pulera med nyanser av skala och stil, textur och färg. På så vis kan 
samspelet mellan de olika beståndsdelarnas egenskaper frambringa 
kollektiva fördelar. En samverkan mellan This and That skapas. 

Vid planering är det viktigt att ta hänsyn till Serial Vision, Here and 
There och This and That för att kunna åstadkomma en mänsklig 
stad.6
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LARS MARCUS SYN PÅ FLÖDET
Under senare år har stadsbyggandet präglats av en strävan att återskapa 
den traditionella staden och dess kvaliteter som en myllrande inner-
stadsmiljö. Lars Marcus, arkitekt och forskare på KTH i Stockholm, 
har kritiserat tillvägagångssättet på vilket städer planeras. Stadspla-
neringen har endast givit avtryck i den estetiska utformningen där 
de historiskt täta gaturummen återskapats och fasaderna efterliknats. 
Den funktionella aspekten hos den traditionella staden har varit svå-
rare att skapa i de nya stadsdelarna.8  

Estetik och funktion
Marcus menar att de nya stadsdelarna säger en sak men gör något 
annat. Tyvärr blev det alldeles omöjligt att tala om bebyggelsens 
funktionalitet efter funktionalismens brutala framfart i slutet av sextio-
talet anser Marcus.9 Det är svårt att försöka undkomma funktionens 
centrala plats inom arkitekturen. Vi bör därför återigen börja intressera
oss för funktionen i stadsbyggandet, men på ett nytt sätt.10

Flödet i staden
Tidigare har den funktionella sidan av stadsbebyggelse övervärde-
rats och nu övervärderas istället de estetiska värdenas betydelse för 
staden, trots att båda aspekterna av byggandet är lika viktiga11. Liten 
vikt har lagts på sambandet mellan form och funktion. Sambandet 
har dock nu tydliggjorts genom bland annat den engelske arkitektur-
forskaren Bill Hillier analysmetod Space Syntax.12 Metoden beskri-
ver vilket förhållande rum som helhet har till varandra och fokuserar 
inte på det enskilda rummets rumsliga form. Syftet är att beskriva hur 
tillgängligheten är i stadens olika rum och hur pass integrerade dessa 
är med resten av staden, den klargör relationen mellan det sociala 
livet och den rumsliga strukturen.13 I städer kan förhållandet mellan 
de offentliga rummen, det vill säga gator och platser, studeras14. Resone-
manget tydliggörs med hjälp av fi gurerna manget tydliggörs med hjälp av fi gurerna manget till vänster.

Ett rums geometriska form och dess storlek påverkar givetvis också, 
men det enskilda rummet isolerat från sin omgivning kan användas 
på många olika sätt. Rummets läge i förhållande till de andra rummen 
är istället det avgörande. Vad som påverkar ett rums användningsmöj-
ligheter ligger därmed till stor del utanför rummet i sig. Detta beror på 
hur övriga rum i byggnaderna är sammanlänkade oavsett om rummen 
har samma mått och om dess öppningar fi nns på samma plats.15

Funktionalism kontra Space Syntax
Funktionalismen innebar att olika områden eller rum i staden gavs olika 
funktioner, till exempel bostadsområde eller arbetsområde. Ofta ansågs 
inte funktionerna vara särskilt beroende av den bebyggda formen utan inte funktionerna vara särskilt beroende av den bebyggda formen utan inte funktionerna vara särskilt beroende av den bebyggda formen
istället gavs de en plats. Space Syntax däremot är inriktat på funk-
tioner som verkligen är beroende av den bebyggda formen. Space 
Syntax fokuserar på funktioner av rummet och inte på funktioner i 
rummet som funktionalismen gjorde.16

Vistelse och förfl yttning
Marcus skriver att funktionerna sova, äta och arbeta inte är beroende 
av den byggda formen. Istället söker han mera grundläggande fakto-

Figurerna visar enkla planer  
bestående av fyra rum med 

samma mått. Planernas geometri 
är mycket lik varandra, men 

fi gurernas topologi skiljer sig 
starkt åt. Detta visar vilken 

skillnad den funktionella 
förmågan har i de olika planerna. 
Det som avgör det enskilda husets 

användning är hur de olika 
rummen är sammanbundna och 

inte de enskilda rummens form. I 
den röda planer måste alla rum 
passeras för att nå från A till C, 

medan det fi nns en direkt koppling 
i den oranga planen. 
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rer för att fi nna funktioner för vilka den byggda formen verkligen är 
avgörande. Inom Space Syntax har man funnit två grundfunktioner 
som får skilda rumsliga konsekvenser, d v s vistelse och förfl yttning. 
Staden är ett rumsligt svar på dessa och stadens gator och torg är rum 
för rörelse medan dess tomter och kvarter är rum för vistelse.17 Har 
torget inte rätt förhållande till stadens övriga rum, kommer det aldrig 
att kunna bli något myllrande folkliv där. Det måste ligga strategiskt 
beläget i staden för att bli ett torg, ett stadens sällskapsrum.18

Att beräkna rumslig integration
Många forskare hävdar att det är attraktionskrafter som avgör om en 
gata eller ett område har ett starkt fl öde, men Space Syntax-analyser 
visar att gatustrukturens utformning utgör en starkare faktor. I en Space 
Syntax-analys av ett stadsområde ligger gatustrukturens inverkan på 
människors förfl yttningsströmmar i fokus.19 För att studera fl ödet av 
förfl yttningarna beräknas det så kallade integrationsvärdet 20.

För att kunna urskilja hur det enskilda rummet förhåller sig till andra 
stadsrum förenklas beskrivningen av förfl yttningar. Genom att defi niera 
förfl yttning som en rörelse längs en rät linje, kan stadsdelens kontinu-
erliga rum av gator och platser omvandlas till minsta antalet räta linjer.
Integrationsvärdet beräknas genom det genomsnittliga antalet steg 
en linje har till övriga linjer i systemet. Linjekartor används för att 
analysera hur tillgängliga gaturummen är i förhållande till varandra. 
Ett högt värde innebär att linjen är väl integrerad med övriga linjer i 
gatusystemet.

Resultatet visar att gator med höga integrationsvärden har ett större 
fl öde än lågt integrerade gator. På välintegrerade gator sker fl er för-
fl yttningar det vill säga, de är mer välbesökta. Om en gata är välin-
tegrerad medför det ofta andra konsekvenser, såsom att gatan lockar 
till sig många och attraktiva butiker vilket i sin tur leder till ännu fl er 
besökare. En följd av detta kan vara höjda hyror. Integreringsgraden 
får också sociala effekter eftersom välbesökta platser ofta upplevs som 
trygga. En låg integreringsgrad har däremot fördelen att dessa områ-
den är lugnare och mer ostörda. Integrationsvärdet redogör därmed för 
den funktionella potentialen hos en gata avseende trafi kfl öden vilket 
i sin tur inverkar på andra kvaliteter hos gatan.

Space Syntax är en objektiv analysmetod som inte värderar resultatet. 
Metoden underlättar endast att förutse resultatet oavsett om låga eller 
höga integrationsvärden föredras.21

Gatustrukturens påverkan på fl ödet
Det fi nns ett samband mellan gatustrukturer och integrationsgrad. 
Rutnätsstrukturen och trädstrukturen är gatustrukturens yttersta 
kontraster och där emellan fi nns en mängd blandningar.  Nätstruk-
turen är vanligt förekommande i äldre stadskärnor. Den är lätt att läsa 
av vilket ger en god orienterbarhet. I en Space Syntax-analys ger nät-
strukturen högre och jämnare integrationsvärden än trädstrukturen. 
Trädstrukturen är vanlig i modernistiska förorter. Längs huvudgatan 
sker det huvudsakliga trafi kfl ödet medan övriga gator har ett lågt inte-
grationsvärde, då de ofta är återvändsgator och inte är hopkopplade 
med övrigt gatunät. I en stadsdel med nätstruktur är alla lägen för 
verksamheter i princip likvärdiga, medan det i en trädstruktur är gynn-
sammare att lokalisera verksamheter så nära stammen som möjligt.23

I en Space Syntax-analys ger 
nätstrukturen högre och jämnare 
integrationsvärden än 
trädstrukturen.  Längs 
trädstrukturens huvudgatan sker 
det huvudsakliga trafi kfl ödet 
medan övriga gator har ett lågt 
integrationsvärde, då de ofta är 
återvändsgator och inte är 
hopkopplade med övrigt gatunät.24
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JERKER SÖDERLIND OM 
FUNKTIONERS LOKALISERING 
Jerker Söderlind som är journalist och arkitekt har skrivit boken 
Stadens renässans. Söderlind menar att det funktionalistiska 
synsättet fi nns kvar i dagens planering och att de skrivbordsstäder 
som planeras endast fungerar i teorin. Stadsbyggnadsprinciper som 
rådde innan funktionalismens genombrott borde istället utgöra 
förebild, d v s fl exibla och funktionsblandade städer. 

Stadens tidlösa form 
Om den äldre stadsmiljön inte fungerat och inte uppfyllt vår tids 
krav, skulle den överges och byggas om till att mer likna förorts-
landskapet, menar Söderlind. De äldre stadskärnorna är fortfarande 
mycket uppskattade och funktionella. Byggnader och städer kan 
således bestå, medan verksamheter och politiska system förändras. 

1930-talets arkitekter lanserade uttrycket ”formen följer funktio-
nen”, det vill säga att varje funktion automatiskt gavs en viss form. 
Söderlind hävdar motsatsen, att funktionen anpassar sig till den form 
som erbjuds.  

Då vi inte helt kan förutse framtidens behov är det nödvändigt att 
skapa byggnader och planer som är så generella att de erbjuder en 
praktisk och föränderlig ram. Generella planer och hus behöver inte 
vara likformiga. En unik utformning som tar hänsyn till plats, klimat 
och kultur, kan också ge möjlighet till olika typer av användning.25  

Funktion kontra form
Söderlind poängterar att staden inte är en formfråga utan en sam-
lingsplats för olika funktioner. Det bör fi nnas olika funktioner av 
olika kvalitet blandade i samma stadsdel. Detta kan ge skilda hyres-
nivåer vilket ger förutsättningar för en socialt blandad struktur, både 
bland människor och verksamheter.26

Många nyare förorter ser ut som klassiska innerstäder trots att de till 
sitt innehåll mer liknar 1930-talets förortsområden. Stadsbyggandet 
har i dessa fall endast setts som en formfråga där det förutsätts att 
det fi nns ett samband mellan stadens grammatik (funktionssätt) och 
stadens ordförråd (gestalt). När form och funktion går isär uppstår 
förvirring.27

Funktionalisternas tanke att i förväg bestämma var olika funktioner 
i samhället skulle placeras skapade en mer ”välorganiserad” stad, 
men också en mindre levande och föränderlig miljö. 1930-talets 
stadsplaneidéer skapar städer som är socialt uppsplittrade, funktio-
nellt monotona, glesa och transportberoende. De har även blivit fula 
och otrygga. Delarna i en funktionsuppdelad stad är beroende av 
varandra och fungerar inte om de avskiljs från resten av staden. 
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Integrering kontra separering
Ekonomiskt
En tät stadsstruktur ger bättre förutsättningar för företagande, 
kontaktskapande, produktion och distribution av varor och tjänster, 
än en gles och utspridd stad. Principen om utbud och efterfrågan som 
talar för den blandade traditionella staden. Närheten i den täta staden 
är tidsbesparande både vad gäller varutransporter samt människors 
förfl yttningar. 

Socialt
Funktionsuppdelade områden kan lättare ge upphov till en intolerans 
mot annorlunda funktioner. Funktioner som avviker i ett renodlat 
område kan upplevas som störande. En funktionsblandad struktur 
ger ett större mentalt utrymme för olikheter och skapar därigenom 
möjlighet till större frihet.28

Funktionsblandade områden ger fl er möjligheter till möten 
mellan olika typer av människor. I naturens värld skapar en hög 
artrikedom och variation mer robusta och utvecklingsbara system 
än monokulturer. Den blandade staden ger också en rikare mänsklig 
kultur än den moderna separerande staden.29

Ekologiskt
En kompakt och blandad stad är ekologiskt mer uthållig och 
resurssnål än en perifer och funktionsuppdelad. Den blandade 
stadens kortare avstånd minskar behovet av transporter och gör det 
möjligt att hålla nere energianvändningen, utsläpp och föroreningar. 
Den ger dessutom lägre kostnader för infrastrukturdragningar, som 
gator och ledningar. En hög befolkningstäthet ger förutsättningar för 
kollektivtrafi k med hög turtäthet och bättre lönsamhet.30

Funktionsuppdelning på två sätt
Söderlind anser att en funktionell urbanisering, där människor samlas 
i samma arbets-, bostads-, och serviceområde kan uppnås på två sätt. 
Den fysiska strukturen i staden kan planeras och byggas med en 
stadsmässig täthet enligt den traditionella stadens framväxtmodell, 
vilket ger människor och funktioner en ökad närhet. Ett annat sätt 
är att planera och bygga staden för att åstadkomma en ökad hög 
rörlighet mellan stadens funktioner. Detta ger ett ökat transportbehov 
i likhet med den perifera och utspridda staden.31
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Refl ektion 
Hur påverkar form, fl öde och funktion intrycket av 
det offentliga rummet? 
Hur påverkar form, fl öde och funktion intrycket av 
det offentliga rummet? 
Hur påverkar form, fl öde och funktion intrycket av 

Söderlind och Marcus menar att form inte har särskilt stor betydelse 
för upplevelsen av staden. Jag menar att formen inte ensam kan 
skapa en trivsam stad men den är en viktig faktor som påverkar 
trivseln i staden. Stadens form påverkar den visuella upplevelsen. 
En händelserik stadsbild skapar spänning och variation och ger 
besökaren en större behållning än en monoton och förutsägbar 
miljö. Rum kan både kännas för storskaliga och för trånga för att 
inte vara trivsamma, avvägningen är ofta hårfi n. Ofta har samspelet 
och dynamiken mellan olika rum en stor påverkan på upplevelsen. 

Flödet är ofta en konsekvens av stadens struktur och funktion. 
Jämnt integrerade gator utan barriärer ger ett jämt fl öde och en god 
tillgänglighet. I vissa områden kanaliseras fl ödena vilket bidrar till 
mycket höga eller låga fl öden. Olika fl öden ger olika förutsättningar 
för användningen av ett område. Ett stort fl öde ger underlag för 
service, en levande gata, men skapar också anonymitet. Ett litet fl öde 
ger lugna och tysta miljöer med få okända människor. Funktioner 
kan i sig alstra starka fl öden.

Blandade funktioner genererar ett jämnare fl öde under en större 
del av dygnet jämfört med funktionsuppdelade områden. Det är 
idag svårt att visuellt och funktionellt åstadkomma spännande och 
omväxlande bebyggelseområden på grund av de krav som fi nns 
på exempelvis tillgänglighet, brandsäkerhet och bullernivåer. Vid 
planering bör vi dock sträva efter kortare avstånd mellan olika 
funktioner, vilket även möjliggör samutnyttjning. 

Nyckeln till ett trivsamt område behöver inte vara en total 
funktionsblandning med ett myllrande folkliv. Staden bör erbjuda 
områden med olika egenskaper som kan ge förutsättning för både 
puls och gemenskap samt lugn och avskildhet. För de som planerar 
gäller det att ta vara på ett områdes grundförutsättningar och 
förstärka dessa i rätt riktning. Det går t ex inte att bygga en tät 
innerstadsmiljö i förorten utan här bör kvaliteter som närhet till 
natur, ljus och rymd tas tillvara.
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