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Den här delen förklarar analysmetoden, vad 
analysen innebär, vad den har för grundstruktur 
och vad för resultat man kan förväntas få av den. 
Dessutom förklaras också varför denna analys-
metod har valts.



Stadsanalysmetoder är en stor del av det stadsbyggnadstänkande 
som har varit modernt framförallt under 1900-talet. Men redan 
på slutet på 1800-talet skrev Camillo Sitte boken Stadsbyggnad 
och dess konstnärliga grundsatser. Det nya moderna systemet var 
han inte mycket för. Sitte ansåg att stadsbyggandet hade tagit fel 
vändning och han opponerade sig mot den nya tidens skala och, 
faktiskt,	problematiken	med	trafiken	och	dess	breda	gator.	För	att	
råda bot vände han sig till historien och framförallt till tiden 
mellan medeltidens och renässansens stadsbildningar. Han 
fokuserade på förhållandet mellan byggnader, monument och 
öppna platser och förklarade att det går att skapa ett genuint 
samband som kan tilltala människan och hennes perceptioner. 

Staden	bygger	på	att	flera	människor	väljer	att	bosätta	sig	inom	ett	
visst område för att kunna utnyttja närhetens fördelar. Ifrån början 
var just närheten den viktigare faktorn och därför också 
anledningen till varför man byggde tätt. Stadsmiljön växte upp 
efter människans mått och hennes möjligheter till transporter. 
Processen	var	ofta	utdragen	på	flera	hundra	år	vilket	har	resulterat	i	
variation och anpassning, vilket bland andra italienaren Aldo Rossi 
instämde i. Han menade att staden måste byggas succestivt under 
en längre tid. Stadens struktur bestod av byggnader och monument 
från	olika	tider	som	bidrog	till	att	staden	kom	ihåg	sitt	förflutna	
genom ett kollektivt minne.

Olika analysmetoder
Efter bilens frammarsch under framförallt mitten på 1900-talet 
kom stadsbyggandet att ta helt nya proportioner. Nybyggnationer 
och rivningar gjordes för att ge plats åt bilen. Resultatet som vi 
kan se i dagens samhälle är långa transportsträckor och fel di-
mensionerade stadsmiljöer. Feldimensioneringen är i första hand 
förhållandet till den mänskliga skalan då denna, många gånger, 
helt åsidosatts.  Detta fenomen kan man  återkoppla till det som 
Camillo Sitte för över hundra år sedan förespråkade: ”Ett gatunät 
tjänar alltid bara kommunikationerna, aldrig konsten, därför att det 
inte kan uppfattas med sinnena, aldrig kan överblickas, utom på en 
karta.” (Sitte, 1982, sid 76)

Stadsbyggnad och dess 
konstnärliga grundsatser av 
Camillo Sitte, 1889

The Architecture of the city 
av Aldo Rossi, 1966
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Det var framförallt kring 1960-talet som analyser i planeringen 
blev populära. En del av den tidens planerare kom att bli mycket 
influerade	av	de	naturvetenskapliga	analyserna	som	togs	fram.	
Den som förmodligen gjorde störst avtryck var Design with nature 
vilken poängterade värdet av naturens förutsättningar för 
stadsbyggandet. Syftet var att planerare genom att vara objektiva 
och med en rationell analys skulle kunna ta till vara på naturens 
kvalitéer och placera bebyggelse därefter.  

Den arkitekturhistoriska eller kulturhistoriska analysen var också 
en	metod	som	byggde	på	redan	befintliga	förutsättningar,	men	i	
detta	fall,	på	den	befintliga	bebyggelsen.	Tanken	med	
analysmetoden vara att nybyggnad och planering skulle utvecklas 
för att stämma överens med den bevarandevärda arkitekturen och 
kulturmiljön. Analysen bygger mycket av sin struktur på det 
synbart tilltalande och har därför också ett samband med de 
visuella analyser som också togs fram kring 60-talet. De bygger 
på det som är mottagligt för människans syn. Synen kan uppfatta 
bland annat skala, rumslighet, avgränsningar och hinder. Särskilt 
viktig blev  Kevin Lynchs The images of the city (1960). Boken 
innehåller en analysmetod som bygger på människorna i området, 
hur de rör sig och hur de ser på sitt samhälle. Analysen utförs till 
stor del med intervjuer med människor som bor eller rör sig i det 
aktuella området för att komma fram till var områdets/stadens 
noder,	stråk,	landmärken,	gränser	och	områden	finns.

En annan visuell analys, vilken kanske är den som mest tar till 
vara det visuella är The Concise Townscape av Gordon Cullen. 
Analysen bygger på begreppet Serial vision. Med Serial vision 
menar Cullen att människan genom rörelse inte ser platsen som en 
bild utan som en rad bilder tagna i en följd. I denna rörelse är det 
platserna människan rör sig mellan, deras innehåll i kombination 
med kontraster, som avgör hur man uppfattar miljön. Tanken är att 
stadsbyggnad ska utvecklas för att skapa en mer innehållsrik och 
trivsammare livsmiljö. Genom att monotona element motarbetas 
kan människan överraskas i stadslivet och därmed få rikare 
upplevelser.

Design with nature av Ian McHarg från 1969
The Image of the city av Kevin Lynch från 1960

 Analysmetoder
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Vellinge	centrum	är	en	uppriven	miljö	med	flera	stora	ytor	och	
ofta glest mellan byggnaderna. Det stora torget i kombination med 
det norra och södra parkeringsområdet har skapat stora luckor i de 
centrala delarna. 

Efterfrågan på bostäder är stor och det kommunala bostads-
bolaget efterfrågar exploateringsmöjligheter. Det är redan klart 
att den gamla silon ska rivas och ersättas av ett åtta våningar 
högt	bostadshus.	Nyexploateringar	är	att	vänta	och	det	finns	stora	
utrymmen. Den intressanta frågan är hur en attraktiv miljö kan 
skapas.

Med Gordon Cullens analysmetod ska jag hitta brister och 
kvalitéer i centrummiljön. Idag uppfattas centrumområdet som 
trist och tråkig, monotont och fragmenterat. Resultatet av analysen 
kommer att visa hur centrum kan bindas ihop och bli en helhet och 
hur en omväxlande miljö för boende och besökande kan skapas. 
Analysen ska också ge svar på hur en nyexploatering kan fylla 
igen	de	luckor	som	finns,	för	att	gynna	helheten	och	livsmiljön	i	
centrum.

Val av analys

Omslaget till Gordon Cullens bok, 2001
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Precis som Camillo Sitte menade Cullen att historiska städer och 
dess äldre delar hade en egen och speciell karaktär, en personlighet 
som ger mer delaktighet till invånarna. Under tiden för Cullens 
verksamhet under 1960-talet, var städerna monotona och saknade 
ibland en egen identitet. Anledningen till detta var det den 
drastiska	utbyggnaden	av	trafiknäten.	Biltrafiken	och	övriga	
”moderna” planeringsideal skapade en ny sorts stadsmiljö som 
inte tog utgångspunkt från människan. 

Cullen ställer inte upp sina idéer som en bestämd teoretisk analys. 
Istället har han valt att genom bilder och framförallt skisser av 
platser som har en viss rumslighet och karaktär förklara sin metod. 
Tanken är att läsaren ska läsa och beskåda bilderna för att med sin 
egen erfarenhet kunna förstå vilka kvalitéerna och bristerna är.

Det som Cullen förespråkar är ett samband mellan elementen 
i staden, hur de ser ut och hur de är placerade i förhållande till 
varandra. Förhållandet mellan elementen skapar rumsligheter som 
vi sedan som människor upplever. Cullen menar att en byggnad 
som står ensam på, låt säga landsbygden, betraktas som ett 
arkitektoniskt verk. Men om man placerar en handfull byggnader i 
en grupp så skapas en annan form som är mer än arkitekturen. 

Förklaring av analysmetoden

Förutom	byggnaderna	i	sig	är	det	flera	saker	som	istället	infinner	sig.	
Nya	möjligheter	finns	i	utrymmet	mellan	husen,	människan	kan	passera	
en	byggnad,	gå	runt	hörn	och	förvånas	över	vad	som	finns	på	andra	
sidan.  Som Cullen skriver ”anta att byggnaderna är placerade i en grupp 
och att en människa kan ta sig in i gruppen, för att där upptäcka att 
rummet mellan byggnaderna har ett eget liv, som är större än de 
byggnader som skapar det och människans reaktion är att jag är inuti 
rummet eller jag går in i rummet”.(Cullen, 2001, sid 7)

Analysen bygger helt på det visuella och de känslor som det för med sig. 
“Om någon knackar på din dörr och du öppnar för att släppa in honom, 
kan det ibland hända att en vindpust följer med in och sveper runt 
rummet och ställer till oreda.” (Författarens översättning, Cullen, 2001, 
sid 8 ) Med detta menar Cullen att styrkan hos synen som sinne 
överträffar de övriga hos människan, men ibland ger den mer än vad 
som förväntats. 

63



Vi upplever vår omgivning främst genom synintrycken, men 
Cullen har valt att dela upp intrycken i tre delar, genom seendet, 
platsen och innehållet.

Seendet: Analysmetoden bygger på begreppet Serial vision, vilket 
innebär att en rörelse genom staden byggs upp av bilder man 
upplever. Huvudgreppet är att man minns den bild som motsvarar 
den miljö man lämnar, medan man rör sig in i nästa bild och miljö. 
Poängen med detta är att om man rör sig med en jämn hastighet 
så spelas bilder upp för en och skapar en bildsekvens, alltså Serial 
vision. (Cullen, 2001, sid 17)

 Analysmetoden

Sekvens av bilder
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Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5

 Analysmetoden

Exempel på serial vision, i form av 
bilder under en rörelse framåt. Efterhand 
förändras synfältet, nya bilder ger nya 
intryck. Från en vy av ett gaturum, 
öppnar sig en mer öppen plats med den 
röda byggnaden.
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Platsen: Människan har en naturlig instinkt som innebär att hon 
hela tiden försöker förhålla sig till sin omgivning. Hon påverkas av 
den	miljö	hon	befinner	sig	i	på	ett	bra	eller	dåligt	sätt.	Till	exempel	
kan hon känna sig stark och upprymd om hon är på en högt 
belägen plats, men hon kan också känna sig utsatt. På samma sätt 
kan hon också känna sig tryggare när hon går ner igen, mot den 
tryggare marknivån. Människor uppfattar också sin närvaro i att 
vara här eller där. Skillnaden kan förklaras genom att säga att hon 
går in eller går ut från en plats, men också om hon är inne eller 
utanför en plats. Kring dessa olika alternativ av platsbundenhet kan 
människan känna sig påverkad av sin omgivning. En trång gränd 
kan uppfattas som sluten, men som en skyddad miljö. Samtidigt 
kan torget uppfattas som öppen men också ett utsatt plats. 
(Cullen, 2001, sid 21-57)

 Analysmetoden

Tv. En högt belägen plats kan ge 
känslor av upprymdhet.

Överst till höger: en känsla av att 
vara på en plats men utanför en 
annan. 

Underst till höger: Ett slutet 
utrymme, men på väg till en annan 
plats. Jag är HÄR och ska DIT. 
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Innehåll: Detta innefattar allt som var och en av bilderna 
innehåller. Det kan till exempel vara olika färger, mönster, skalor, 
stilar, karaktärer, personligheter och unika företeelser. Alla 
sam-hällen har en historia, vissa har en äldre och andra en yngre. 
Utvecklingen genom historien har format samhällen till vad de 
är idag och vittnar ofta om olika epoker.  Olikheterna kan ses i 
strukturen men också i arkitekturen, skillnader och blandningar 
av skalor, stilar och material visar samhällets identitet. Samtidigt 
menar	Cullen	att	det	finns	tider	då	planeringen	går	åt	ett	annat	håll.	
Ett sökande efter raka gator med likartade utformning och 
symmetri skapar en monoton miljö som inte tillfredställer 
människan. Cullen menar att människan reagerar på kontraster och 
därför måste storlekar, stilar, färger mm i hela skalan användas och 
sättas i kontrast med varandra. (Cullen, 2001, sid 57-87)

 Analysmetoden

tv. exempel på hur olika färger 
förstärker kontrasterna i 
stadsmiljön. 

th ovan. exempel på hur olika 
skalor, färger och även mönster kan 
påverka variationen och kontrasten. 

th under. bebyggelse från olika tider 
och med olika karaktär. 
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