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Förord
Stadsmässighet och urbanitet har blivit honnörsord som knappt gått att undvika
i stadsbyggnadsdebatten under senare år. Detta har lockat mig att ta reda på
mer om vad det egentligen innebär. I detta examensarbete har jag därför försökt
skapa mig en egen fördjupad kunskap om fenomenet genom att närmare studera
begreppet, vad olika stadsbyggnadsteoretiker har skrivit samt hur man har tolkat
det och realiserat det vid svenska stadsbyggnadsprojekt.
Arbetet har varit mycket givande och intressant, även om jag stundom varit
mycket trött på allt vad som hade med stadsmässighet och urbanitet att göra.
Men det ingår å andra sidan i ett examensarbete som omfattar 20 poäng av totalt
180 poäng på programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.
Anders Törnqvist har på ett föredömligt sätt handlett arbetet och hjälpt mig att
att hitta nya angreppssätt i synen på stadsmässighet samt uppmuntrat mig att
utveckla vissa tankegångar.
Jag vill passa på att tacka några personer som stöttat mig i mitt arbete och
varit kreativa bollplank i mitt ständiga tjatande om stadsmässighet under det
senaste året: min arbetskamrat och chef på Stadsmiljörådet Louise Nyström samt
vännerna och studiekamraterna Daniel Larsson, Petter Lindencrona och Ebba
Ohlén.
Eskilstuna den 1 januari 2003
Mats Lundström

Examensarbete i fysisk planering 20 poäng.
Programmet för fysisk planering (180 poäng),
Blekinge Tekniska Högskola.
Mats Lundström, fp97.

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad fenomenet stadsmässighet
innebär och att därmed få en djupare förståelse för detta stadsbyggnadsfenomen
och som följd av detta på ett bättre sätt kunna handskas med det i diskussion
och praktiskt planeringsarbete. Examensarbetet belyser vad ett stadsmässigt byggande innebär enligt vissa betydelsefulla stadsbyggnadsteoretiker. Finns det skäl
att bygga stadsmässigt och vad finns det för faktorer som försvårar möjligheterna
att skapa stadsmässiga städer? Vidare presenteras tre svenska stadsbyggnadsprojekt
där stadsmässighet har stått i centrum. Arbetet baseras på litteraturstudier samt
studiebesök.
Examensarbetet börjar med en kortfattad begreppsgenomgång där begreppen stad,
stadsmässighet, urban och urbanitet diskuteras. Stadsmässighet har en mer fysiskt
innebörd, medan urbanitet snarare handlar om ett socialt förhållningssätt.
Vidare diskuteras olika stadsbyggnadsteoretikers syn på staden och stadsmässighet.
Dessa är:
û
û
û
û
û
û

Jane Jacobs
Léon Krier
New Urbanism
Jerker Söderlind
Lars Marcus
Rem Koolhaas

De olika teoretikernas idéer presenteras och kategoriseras: fysiska/rumsliga, funktionella och sociala aspekter. Stadsbyggarna/arkitekterna (alla utom Jacobs) fokuserar de fysiska aspekterna av stadsmässighet, till skillnad från Jacobs som till
stor del sätter fokus på de sociala aspekterna (även om Söderlind anlägger ett
visst ekonomsikt perspektiv). Krier och nyurbanisterna lägger stor vikt vid stadens
gestalt, men för ingen direkt diskussion om hur ett vitalt stadsliv ska göras möjligt.
Kriers urbanism handlar om symbolisk form snarare än användningen av rummet.
Söderlind och Marcus, däremot, tar ett steg längre och funderar över hur staden
fungerar, såväl fysiskt som funktionellt. Koolhaas kritiska syn på den stadsmässiga
staden bryter mot de andra skribenternas synsätt.
I de följande kapitlen (4-6) fördjupas och breddas de tre olika aspekterna av
stadsmässighet, med stöd från andra teoretiker och forskare.
I fördjupningskapitlet om stadsmässighetens funktionella aspekter presenteras en
historik över den mångfunktionella staden samt orsaker till dagens funktionssegregerade stad, bl a samhällsutvecklingen och den modernistiska stadsplaneringen.
Vidare presenteras grundläggande förutsättningar för en fungerande servicesektor
i staden. Här diskuteras även begreppen funktionsseparering och -integrering samt
olika nivåer av integrering.

Fördjupningen om de fysiska och rumsliga aspekterna på stadsmässighet inleds
med en historisk beskrivning av stadens utveckling, orsaker och verkan från
antikens städer till dagens moderna städer. Här presenteras även vikten av blandad
bebyggelse samt hur man kan associera fysisk och rumslig utformning med olika
grader av stadsmässighet (Duany’s transekt).
Stadsmässighetens sociala aspekter fördjupas genom en historisk överblick om
livet på stadens gator och torg. Här diskuteras vidare det offentliga rummets roll
som en arena för social interaktion: bl a offentlighet, svaga band, ytliga kontakter,
serendipitet och tolerans.
I tre fallstudier presenteras hur man sedan slutet av 1970-talet försökt bygga mer
stadsmässiga städer i Sverige: Skarpnäck (Stockholm), Ladugårdsängen (Örebro)
och Hammarby Sjöstad (Stockholm). Det är tydligt att man under de tjugo
åren som gått har utvecklat kunskapen om hur man bygger stadsmässigt, även
om man fortfarande har problem med de sociala och funktionella aspekterna av
stadsmässigheten.
I den avslutande diskussionen diskuteras huruvida vi ska bygga stadsmässiga städer
eller ej. Faktorer som talar såväl för som mot tas upp. Vidare förs en diskussion om
stadsrummet som ett av allt fler medier för social interaktion samt att stadsmässiga
stadsdelar per definition är parasiter som dränerar servicesektorns befolkningsunderlag för andra stadsdelar. Avslutningsvis presenteras förslag till faktorer att
betänka vid stadsmässigt stadsbyggande: skilj på makro- och mikronivå, minimera
tiden i bilen, bygg främst i befintliga områden, bygg inte bara stadsmässigt samt
bygg stadsmässigt där det finns förutsättningar.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Utformningen och planeringen av våra städer har varit föremål för debatt sedan
långt tillbaka. Redan Aristoteles och Platon diskuterade hur den ideala staden
skulle byggas upp. Allt sedan dess har man funderat över och diskuterat om vad
som kännetecknar den goda staden.
I slutet av 1800-talet kritiserade Camillo Sitte den, enligt hans tycke, monotona
och oestetiska kvartersstaden som bredde ut sig. Han argumenterade för en
återgång till de medeltida städernas mer spännande stadsrum. Under den modernistiska epoken, det vill säga under större delen av 1900-talet, ratades däremot den
täta ”ohygieniska” staden. Sol, ljus och luft var de nya honnörsorden. Men fr o m
60-talet eskalerade kritiken mot modernismens monotona förortsbyggande. Man
ifrågasatte bland annat uppdelningen av funktioner, den rumsliga upplösningen,
de stereotypa upprepningarna samt bristen på respekt för platsen och traditionen.
Kritiken följdes av idéer om hur staden och ”stadsmässigheten” skulle återupprättas. Från 1960-talet och framåt har stadsbyggnadsteoretiker som Jane Jacobs,
bröderna Rob och Leon Krier, Congress for the New Urbanism, Jan Gehl, Jerker
Söderlind med flera förespråkat en återgång till den traditionella stadens kvaliteter.
Under mina studier på utbildningen i fysisk planering har begreppet stadsmässighet varit en ledstjärna från den allra första planeringskursen. Begreppet har
använts i alla möjliga situationer. Det har blivit ett ord som ofta användas
slentrianmässigt och utan eftertanke i snart sagt varje planeringsprojekt. Efter
hand har jag börjat fundera på vad detta begrepp egentligen betyder och varför det
är så eftersträvansvärt. Ett begrepp som visat sig vara så centralt i vår undervisning
förtjänar att behandlas på ett mer varsamt sätt. Därför har jag valt att närmare
studera vad stadsmässighet innebär i mitt examensarbete.
1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad fenomenet stadsmässighet innebär. Förhoppningen är att få en djupare förståelse för detta stadsbyggnadsfenomen
och att därmed på ett bättre sätt kunna handskas med det i diskussion och
praktiskt planeringsarbete.
1.3 Frågeställningar
Jag har inga pretentioner på att få fram en exakt definition av stadsmässighet eller
att beskriva vad en perfekt stadsmässig stad är. Däremot avser jag att belysa vad ett
stadsmässigt byggande innebär enligt vissa betydelsefulla stadsbyggnadsteoretiker.
Jag kommer även att studera några svenska stadsbyggnadsprojekt där stadsmässighet har stått i centrum och se hur det har gått i praktiken. Finns det skäl att
bygga stadsmässigt och vad finns det för faktorer som försvårar möjligheterna att
skapa stadsmässiga städer?
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1.4 Metod
Arbetet baseras främst på litteraturstudier: stadsbyggnadsteoretikers syn på stadsmässighet samt kompletterande och fördjupande kunskaper från andra teoretiker
och discipliner. För att jämföra teori med empiri gör jag tre fallstudier från
stadsdelar/stadsbyggnadsprojekt där stadsmässighet varit ett viktigt inslag. Dessa
fallstudier baseras på såväl litteraturstudier som intervjuer, studiebesök och statistiska uppgifter. I den avslutande analyserande delen jämför jag teori och empiri
och diskuterar varför det har blivit som det blivit samt kommer med egna
ställningstaganden baserade på vad som kommit fram innan.
1.5. Avgränsning
Många är de som har tyckt till om och diskuterat den stadsmässiga, urbana
staden. Från att tidigare främst ha berört arkitekter och stadsplanerare har allt fler
discipliner börjat intressera sig för staden och planeringen av denna: ekonomer,
sociologer, historiker, miljöpsykologer etc. Listan kan göras lång.
Som allt annat har även ett examensarbete en begränsad tidsrymd att underkasta
sig. Detta innebär att jag tyvärr inte kan anlägga det breda perspektiv som
ett arbete som detta egentligen fordrar. Utan att förringa insatserna från andra
discipliner så kommer jag fokusera diskussionen om stadsmässighet som förts
inom stadsbyggnadssfären, dvs. där man framför allt finner stadsplanerare och
arkitekter. Denna avgränsning handlar inte bara om den begränsade tiden som
står till förfogande, utan även om att det är just stadsbyggarna som länge varit
tongivande i diskursen om stadsmässighet. Dessutom ligger min utbildning och
kompetens inom fysisk planering och stadsbyggande, varför denna inriktning blir
naturlig.
Tidsaspekten tvingar mig dessutom avgränsa mig till ett fåtal av de många
teoretiker som bidragit till diskursen om stadsbyggande och stadsmässighet. Jag
har valt att koncentrera mig på en handfull personer (samt en rörelse) som varit
tongivande och fått stor betydelse inom den svenska och internationella debatten
från 1960-talet och framåt.
Mina fallstudier bygger på några välkända svenska stadsbyggnadsexempel och
bygger på en övergripande kunskapsinhämtning och analys. Den begränsade
tiden gör det tyvärr inte möjligt att genomföra några mer omfattande statistiska
undersökningar eller djupintervjuer, varför studiebesöken vid de tre stadsdelarna
endast omfattar några timmars besök vid två tillfällen under höstterminen 2002.
Begränsade resurser gör det inte heller möjligt att besöka några utländska städer.
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2 Begreppsdiskussion
Begreppet stadsmässighet har flitigt använts i stadsbyggnadsdebatten under de
senaste decennierna - bland allmänheten är ordet relativt okänt. Enligt SAOB är
ordet stadsmässig ett adjektiv för att beskriva något som ”liknar, erinrar om, är
kännetecknande för eller som är vanligt i en stad”. I tyskan finns ett liknande ord
- städtisch - medan det i det engelska språket inte verkar finnas något motsvarande
begrepp.
Urban och urbanitet är två närstående ord till stadsmässig och stadsmässighet. I
tyskan används städtish och urban till vardags som synonymer, men egentligen
har de två orden olika innebörder. Städtisch handlar om fysisk struktur och
karaktär medan urban har en mer social och beteendemässig innebörd. (Hassenpflug s 3)
Om stadsmässighet handlar om egenskaper som är kännetecknande för en stad
behöver vi veta mer om vad en stad är. Dessutom kan man fråga sig om den tyska
distinktionen mellan städtisch och urban även gäller för svenskans motsvarande
begrepp? Låt oss studera detta lite närmare.
2.1 Stad och stadsmässighet
Ursprungligen användes ordet stad som en synonym till plats eller ställe; denna
betydelse lever fortfarande kvar i danskans och norskans sted. Stad kunde även
(och kan fortfarande) betyda kant eller stillastående/återstående (SAOB). Efter
hand som det svenska språket utvecklades började stad få ungefär den betydelse
vi lägger in i ordet idag, motsvarigheten till norskans och danskans by, franskans
ville och tyskans stadt. I engelskan finns de två orden town och city; town används
ofta för en mindre stad och city för en större, men i England innebär city att
staden har en katedral.
Definitionerna av stad är många, de varierar utifrån vilket perspektiv man har
på staden. I allmänhet skulle nog de flesta kunna enas om att ordet innebär en
fysisk plats med ganska många hus och människor samlade. Denna vaga definition
omfattar dock även platser som vi inte skulle betrakta som städer, begreppet tätort
ligger nog närmare till hands. En tätort innebär, åtminstone enligt svenska förhållanden, minst 200 hus samlade och där avståndet dem emellan inte överskrider
200 meter. Detta är knappast vad vi associerar till en stad; staden är alltså mer
än en samling hus.
I SAOB står att finna att med stad menas en
”(större) tätort utgörande centrum för administration, jurisdiktion, handel, industri,
kommunikationer … vilken i förhållande till sitt omland fungerar såsom en mer eller
mindre självständig enhet”. (SAOB)
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Nationalencyklopedien förklarar stad som ett
”geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition). I båda fallen består
en stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning”. (NE a)
Med stöd av detta skulle man kunna dela in förklaringen av vad en stad är i olika
kategorier: fysiskt/rumsligt, administrativt/juridiskt och funktionellt.
û

Fysiskt/rumligt: Staden är ett geografiskt område som har en viss täthet
av bebyggelse och människor. Här kan det dock uppstå dispyter om vad
om är stad - bara de (oftast) tätbebyggda centrala delarna eller hela
tätorten (stadslandskapet)? Den förra betydelsen blir tydlig då många säger
att de ska ”åka till stan för att handla” och då syftar på de centrala delarna,
även om de bor inom själva tätorten.

û

Administrativt/juridiskt: Fram till mitten av 1800-talet fick vissa orter
s k stadsrättigheter och stadsprivilegier, vilket innebar att de enligt staten
fick rätt att idka handel och hantverk, ett slags rumsligt monopol på dessa
aktiviteter. Idag finns inte det juridiska begreppet stad då det har ersatts
med kommun, även om vissa städer - t ex Stockholm, Malmö och
Västerås - återigen kallar sig stad. Kommunen har rätt att beskatta sina
invånare och därmed också skyldighet att sörja för deras välbefinnande.
Det är också kommunerna som är ansvariga för planering och stadsbyg
gande, då de enligt Plan- och bygglagen är de mest aktiva och inflytelse
rika aktörerna inom det offentliga planmonopolet.

û

Funktionellt: Staden har en viss typ av markanvändning och är alltså
centrum för administration, jurisdiktion, handel, industri och kommu
nikationer. Dessutom är staden, som ovan anges, en mer eller mindre
självständig enhet i förhållande till sitt omland.

Både Jerker Söderlind och Lars Marcus är kritiska till begreppet stadsmässighet,
som de menar är alltför ytligt och symboliserar synen på staden som en fernissa:
en estetisk mask som ser ut som en stad utan att den fungerar som en sådan.
Denna studie ger inte möjlighet till någon heltäckande bild över användningen
av begreppet stadsmässighet. Men som en illustration kan vi studera hur ordet
används i beskrivande text i Nationalencyklopedien (se bilaga 1). Då finner vi
att Hassenpflugs påstående även verkar ha bäring inom det svenska språket.
Gemensamt för dessa beskrivningar är att stadsmässigheten här handlar om den
fysiska staden: kvarters- och gatustruktur, byggnaders placering, byggnadsmaterial
och rumslig slutenhet. Denna syn på vad som är stadsmässigt har till stor del
dominerat bland stadsplanerare och arkitekter. För att bredda begreppet behöver
vi studera begrepp och ord som har en liknande betydelse, men en något annor-
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lunda infallsvinkel.
2.2 Urban och urbanitet
Urban kommer från latinets urbanus som betyder artig eller belevad, men det står
också för någon/något som hör till staden(med ursprung i urbs - stad). På svenska
är det ett adjektiv som betyder ”som har att göra med (den större) stadens sätt
att fungera” eller världsvant artig. (NE b) Urbanitet handlar således om att vara
världsvan i sitt uppträdande. (NE c)
Urban och urbanitet kan alltså ses som kompletterande begrepp till stad och
stadsmässighet. Då de förre har en mer fysisk, juridisk och funktionell betydelse
står urban och urbanitet för de sociala aspekterna i en stad.
På latin skiljer man mellan urbs och civitas. Det förre står för stadens struktur
och byggnadskultur, medan det senare står för själva livet i staden. Betydelsen har
alltså ändrats från fysiskt till socialt, vilket Tage Wiklund påpekar i Det tillgjorda
landskapet (s 116).
Det verkar alltså som att det är en viss skillnad mellan stadsmässighet och
urbanitet. Etymologiskt har ordet stad kopplats mer till en plats, till den fysiska
strukturen medan urbanitet snarare handlar om ett socialt förhållningssätt.
2.3 Studieobjekt: tre aspekter av stadsmässighet
Även om de administrativa/juridiska frågorna om staden är intressanta och
viktiga så lämnar jag dem därhän. De har inte riktigt med ämnet stadsmässighet/
urbanitet att göra och är snarare studieobjekt för statsvetare.
I det fortsatta arbetet tänker jag förhålla mig till stadsmässigheten och urbaniteten
genom att dela i den i tre kategorier:
û Fysiska/rumsliga aspekter
û Funktionella aspekter
û Sociala aspekter
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3. Stadsmässighet i teorin
Under senare decennier är det många som förespråkat en mer stadsmässig stadsbyggnad. Men under senare år har en viss kritik riktats mot det stadsmässiga
byggandet och dess förespråkare. I det här kapitlet kommer vi att undersöka vad
några av de viktigaste stadsbyggnadsteoretikerna har skrivit om stadsmässighet,
urbanitet och stadsbyggande.
Urvalet i detta examensarbete har gjorts med tanke att visa hur diskussionen har
utvecklats under de senaste decennierna. De teoretiker som diskuteras kan ses som
några av de mer framträdande personerna i stadsbyggnadsdebatten från 1960-talet
och fram till idag. Dessa personer är:
û
û
û
û
û
û

Jane Jacobs
Léon Krier
New Urbanism
Jerker Söderlind
Lars Marcus
Rem Koolhaas

Alla, utom Koolhaas, kan man saga förespråkar en stadsbyggnad som främjar
stadsmässighet eller urbanitet, även om synen till vissa delar skiljer sig åt dem
emellan. Koolhaas intar en särställning, då han är mer kritisk till detta fenomen.
I ett arbete som detta kan man av naturliga skäl inte ta med alla aspekter eller alla
teoretiker som har behandlat frågan om den stadsdsmässiga staden (vilket redan
har diskuterats i delkapitlet ”avgränsningar”).
3.1 Jane Jacobs
I och med boken The Death and Life of Great American Cities (1961) blev
Jane Jacobs, amerikansk journalist och författare, en av de mest framträdande
kritikerna av det rådande stadsplaneringsparadigmet. Hon går till hårt angrepp
mot det modernistiska, anti-urbana stadsbyggnadsparadigmet under vilket modernismens planerare skapat värre problemområden än de slumområden som de
avsåg att bli av med. ”This is not the rebuilding of cities. This is the sacking of
cities” (Jacobs s 14).
Jacobs utgångspunkt är att skapa en förståelse för (stor-)staden och hur den fungerar (hennes analyser grundas främst på erfarenheter från sin stadsdel Greenwich
Village i New York City, men även innerstäder i andra storstäder). Hon använder
inte orden stadsmässighet eller urbanitet, utan tar snarare upp de egenskaper som
hon anser vara viktiga för goda - ekonomiskt och socialt vitala - städer.
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3.1.1 Fysiska och rumsliga aspekter
Den fysiska stadsplaneringen ska, enligt Jacobs (s 139):
1.
2.
3.

4.

Skapa livliga och intressanta gator
Skapa gatunät med ett så kontinuerligt nätverk som möjligt över hela
stadsdelen.
Använda parker, torg och offentliga byggnader som en del av gatunätet
och för att intensifiera och binda samman nätets komplexitet och fleraanvändning (inte användas till att skapa gränser mellan olika använd
ningar eller områden).
Accentuera den funktionella identiteten hos områden som är tillräckligt s
tora att fungera som stadsdelar (districts).

Punkt 4 uppstår automatiskt om 1-3 är uppfyllda.
Jacobs betonar att vi inte rutinmässigt och ytligt ska försöka återskapa eller
kopiera gator och stadsdelar som är framgångsrika. Arkitektonisk antikvarieverksamhet är inte lösningen, utan vi måste lära oss förstå de principer för hur städer
och stadslivet fungerar. (Jacobs s 150)
För att skapa trygga stadsmiljöer är det viktigt att gränserna mellan offentliga
och privata rum är tydliga, de får inte smälta in i varandra som i modernismens
förorter.
3.1.2 Funktionella aspekter
Jacobs är motståndare till städer uppbyggda av grannskap som självförsörjande,
introverta enheter. Det kan fungera i mindre städer, men inte i storstäder; de
många band som finns bland folk i småstäder (t ex gamla klasskamrater, arbetskamrater m m) finns inte bland dem som bor i samma stadsdel i en storstad.
Och att anpassa ett grannskaps storlek efter skolors elevunderlag fungerar inte,
eftersom synen på vad som är rätt underlag skiftar. Nostalgiska återblickar på
småstadsliv är, enligt Jane Jacobs (s 124), ofruktbart.
Stadsfolk är mobila: de väljer från hela storstaden, inte bara stadsdelen de bor
i. Det gäller jobb, fritidsaktiviteter, vänner, shopping, nöjen m m. Det är ju
också det som är själva vitsen med storstaden - det stora, diversifierade utbudet.
Storstadens stora kund- och leverantörsunderlag ger utrymme för specialister,
både i stadskärnan och utanför. Självförsörjande grannskap i storstäder, med
konstgjorda småstads- eller byliv, är alltså enligt Jacobs sätt att se på det meningslöst. I staden finns nätverk av gator, överlappande grannskap, men inga isolerade
grannskapsenheter med isolerande gränser (Jacobs s 130).
En av stadsplaneringens viktigaste frågor är att skapa stadsdelar med blandade
funktioner, detta för att underlätta vardagslivet (det är bekvämt med affärer och
service i det område man bor i), öka säkerheten och tryggheten i det offentliga
rummet, förbättra valmöjligheterna och stödja ett levande kulturliv (Jacobs s 156).
Men också för att, som tidigare nämnts, skapa trygga och levande stadsdelar.
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Småföretag måste, enligt Jacobs, ligga i städer så att de är nära marknaden och
stödjande tjänster från andra företag. Dessutom är det viktigt med en viss täthet
så att kundunderlaget för mindre, udda företag blir tillräckligt stort (läs mer
om dessa s k agglomerationsföredelar och underlag i kapitlet om funktionella
aspekter). En mångfald av butiker, barer, kaféer etc är socialt och ekonomiskt
viktigt för städer. Där det kommersiella utbudet är bra är ofta även mångfalden i
kulturutbud och bland människorna stora.
Men vitalitet och mångfald uppstår inte bara för att det är en stad eller stadsdel
med många invånare. Jacobs (s162-163) radar upp fyra ekonomiska villkor som
måste uppfyllas för att en stad ska ha en komplex, levande mångfald, ett sprudlande stadsliv:
1.

2.
3.
4.

Stadsdelen, och så många av dess delar som möjligt, ska ha mer än en
primärfunktion, helst mer än två. Dessa måste se till att folk rör sig
utomhus vid olika tidpunkter på dagen och är där pga olika skäl, men ska
kunna använda många gemensamma inrättningar.
De flesta kvarteren ska vara korta: gatukorsningarna ska vara många.
Stadsdelen ska blanda byggnader med olika ålder, skick och kostnadsläge.
Blandningen ska vara finmaskig.
Det måste vara en tillräckligt tät koncentration av folk, såväl boende som
andra.

Kombinationen av dessa skapar effektiva användningspooler. Även om alla områden inte har samma förutsättningar så skapas de bästa chanserna för en stadsdel att
bli så bra som möjligt. Alla dessa fyra kriterier måste kombineras för att generera
stadens mångfald, om man tar bort ett av dessa kriterier minskar stadsdelens
potential.
3.1.3 Sociala aspekter
Gatan och trottoaren är stadens mest vitala delar, fastslår Jacobs (s 39-40). Till
skillnad från små och medelstora städer samt förorter rymmer storstadens gator
en massa människor som inte känner varandra; här är det vanligare att man stöter
på främlingar än bekanta, såväl på gatan och torget som i trapphuset. I en bra
stadsdel eller stad känner man sig trygg bland dessa främlingar.
En trygg gata innebär att det finns ögon som bevakar den, dvs. byggnaderna måste
vara vända mot gatan och inte mot baksidan. Dessutom ska trottoarerna vara
befolkade relativt kontinuerligt: för att öka antalet bevakande ögon, men också för
att locka folket i byggnaderna längs gatan att titta ut på den då och då. En tom
gata lockar inga ”ögon” (Jacobs s 44-45).
För att dessa bevakande ögon ska finnas behövs ett visst antal butiker och andra
offentliga attraktioner utspridda längs stadsdelens trottoarer. Särskilt viktigt är
restauranger, pubar, biografer m m - sådant som är öppet kvällar och nätter.
Därmed får boende och utomstående konkreta skäl att använda de trottoarer som
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inrättningarna ligger vid. På väg till butiker, pubar etc. passerar folk gator och hus
som annars inte skulle dra till sig folk. För att gator (eller delar av gator) som
saknar dessa dragplåster ska användas på detta sätt måste publika verksamheter
vara vanligt förekommande/frekventa i hela stadsdelen. Det är också viktigt med
en variation i utbudet så att folk rör sig runt om i hela området.
Butiksägare, restauratörer och andra är bra på att hålla ordning kring sina lokaler,
och de är bra övervakande ögon om de är tillräckligt många. Folk som av olika
anledningar rör sig på gatan är en attraktion i sig och lockar andra människor.
”Det är roligt att titta på folk!” En livlig gata lockar både gående och betraktare.
(Jacobs s 46-47)
Vi har ett behov att känna tillit till våra medmänniskor. Denna tillit formas över
tiden genom många, små kontakter med folk på trottoaren eller invid dessa: man
tar en öl på en bar, pratar med kioskföreståndaren eller andra kunder (”casual,
public contact at local level”). Det handlar ofta om ganska triviala saker - t ex
väder, sportresultat, TV-program etc - men summan av alla dessa små kontakter
är inte trivial; det skapas ett nät av offentlig respekt och tillit, som inte kräver
några privata åtaganden. I områden med bra offentliga rum och ett gatuliv finns
denna kontakt. Det handlar inte om estetik eller skala, utan om vad som kantar
trottoaren och hur trottoaren används i vardagslivet. (Jacobs s 66-67)
Dessa yliga sociala kontakter kan ibland utvecklas till något mer. Jacobs talar
om city privacy (s 69), balansen mellan att hålla det privata för sig själv men
samtidigt dela med sig delar av det till vissa utvalda. Det handlar om en närapå
omedveten, välbalanserad gräns mellan det offentliga stadslivet och privatlivet och
uppstår i en stadsdel/ett kvarter där man har en viss vardaglig kontakt med de
verksamma i området. I ett kvarter kan man känna alla slags människor lite ytligt
- ”trottoarbekanta”. Denna urbana, offentliga gemenskap går inte att formalisera
eller institutionalisera.
Butiksinnehavare, bartendrar och andra personer som finns i stadens offentliga/
halvoffentliga inrättningar spelar en viktig roll för denna city privacy. Om butikerna i ett område blir alltför storskaliga blir de också alltför opersonliga och
kontakterna för ytliga. Detta, menar Jacobs (s 79-82), leder till att butikerna blir
socialt obrukbara.
I en stad med ett levande gatuliv kan man välja graden av offentligt liv. I den glesa
och funktionellt monotona förorten måste detta offentliga liv organiseras eller helt
undvikas (Jacobs s 73). I sådana områden med allt-eller-inget-gemenskap blir det
svårare att överkomma segregation. Toleransen för stora skillnader mellan ”grannar” är ovanlig i den glesa och ensidiga förorten, men möjlig och normal i det
intensiva urbana livet där gatorna har inbyggda mekanismer som låter främlingar
röra sig fritt tillsammans under vissa gemensamma villkor (Jacobs s 82-83).
I en bra stadsdel finns det en kontinuitet bland boende och verksamma, vilket
skapar viktiga nätverk. Dessa nätverk är stadens sociala kapital och är svåra
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att ersätta: det tar lång tid att bygga upp ett nytt kapital. För att få stabila
stadsdelar måste det finnas folk som stannar kvar i området (Jacobs s 148-149).
Eftersom livet förändras över tiden (man byter jobb, familjesituationen ändras,
nya intressen utvecklas, ekonomin förändras) så måste även stadsdelarna vara
diversifierade, med utbud av olika boendeformer (hyres-/bostadsrätt, kostnader,
lägenhetsstorlekar) så att man kan bo kvar i samma område om man tycker om
det. Man slipper flytta omkring till nya stadsdelar beroende på livssituationen.
3.2 Léon Krier
En av 1980-talets (men även innan och efter) mest framträdande stadsbyggnadsteoretiker och -debattör var den luxemburgske arkitekten Léon
Krier. Som en av förgrundsgestalterna inom the Movement of the Reconstruction of the European City (Rörelsen för den europeiska stadens
återskapande) förespråkar han en återgång till den traditionella (förindustriella) europeiska staden, som den var innan den förstördes av industrialismen och modernismen efter andra världskriget.
Krier har haft ett nära samarbete med prins Charles och dennes olika
stads-/byprojekt. Han har också nära kopplingar till den amerikanska
nytraditionalistiska rörelsen New Urbanism (se kapitel 3.3). Han menar
att traditionell stadsplanering inte är en ideologi utan en samling etablerad
kunskap och kompetens om hur man bygger städer och strukturer som är
bra ur ett praktiskt, estetiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
3.2.1 Fysiska och rumsliga aspekter
”Det finns universella, allmänna principer för hur man bygger bra städer och
byar. De står över ålder, klimat och kulturer. De är i huvudsak antropologiska
principer som är kopplade till kapaciteten hos människans skelett, kropp och
förstånd: gator och torg; städer, byar och stadsdelar, utvecklingsprogram och
tomter; byggnadsmetoder och arkitektur av en speciell typ, storlek, karaktär,
estetik, täthet, funktionell komplexitet är stadsbyggandets axiom som inte går
att komma ifrån. De ska inte förväxlas med förortsbyggandets axiom.
Den traditionella arkitekturens och stadsbyggnadens principer är inte bara
historiska fenomen och kan därför inte bara avfärdas som otidsenliga. De är
Källa: Krier 1984.
praktiska svar på praktiska problem. De är lika tidlösa som principerna för musikens
harmoni, för språk, för vetenskap eller för gastronomi.”
(Krier 1999, min översättning)
Arkitektens roll är, menar Krier, att ”go back and imitate the best pre-industrial
examples in their proportions, their dimensions, and their morphologies, as well
as their mode of production using traditional materials and craftsmanship rather
than the industrial mode of production” (Ellin s 30, citerat från Krier). En talande
titeln på en av hans skrifter är: Forward comrades, we must go back (Framåt
kamrater, vi måste ta ett steg tillbaka).
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Den samlade traditionella
staden och den utspridda
moderna staden.
Källa: Krier 1984.

Krier påpekar att det inte är själva åldern i sig som ger den förindustriella staden
eller stadsdelen dess kvaliteter. Det är strukturen, idéerna och de organiserande
principerna som skapar kvaliteterna. Men även om det finns grundläggande
allmänna principer för stadsbyggandet så måste genomförandet alltid anpassas till
den geografiska och kulturella kontexten (lokala och regionala förutsättningar för
klimat, topografi, material och produktionssätt). Undantag kan göras för monumental arkitektur, där man kan bygga enligt de universella, klassiska principerna.
(Krier 1999)
Krier menar att staden handlar om mer än bara ekonomi - den är ett moraliskt
projekt. Kortsiktiga budgetar ska inte få diktera arkitekturens och stadens utformning, det är arkitekturen och staden som ska bestämma de långsiktiga budgetarnas
utformning. Arkitektur och byggande är inte konsumtionsvaror utan ska vara
permanenta. Om arkitekturen inte överlever sina skapare så är offentliga rum eller
offentliga konstuttryck omöjliga. (Krier 1980)
Quarters - staden i staden
En stor ansamling av byggnader och människor behöver inte, enligt Krier, utgöra
en stad. En riktig stad kräver speciella mått och proportioner, organisation och
form samt kunskap om material och konstruktion. Han föreslår därför städer
uppbyggda av s k quarters.
En urban quarter är ett självständigt samhälle med begränsad yta, volym och
befolkningsantal. Ytan ska anpassas efter den gående människan: alla nödvändiga
vardagsfunktioner ska ligga inom ett bekvämt gångavstånd (maximalt 10 minuter,
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Städer i staden - den
flerkärniga staden.
Källa: Krier 1984.

enligt Krier) och ytan ska därför inte överstiga 35 hektar. Befolkningsantalet
begränsas till 15 000 invånare. Den är ett mellanting mellan by och stad. (Porphyrios s 70)
En quarter är ett slags minsta enhet i ett stadssystem. En småstad består av en
enda quarter. En stad (city) består av högst fyra quarters och innehåller även de
regionala funktioner som av olika anledningar inte kan ligga inom en quarter.
Dessa aktiviteter och funktioner läggs vid de avenyer och torg som separerar de
olika quarters från varandra eller vid de boulevarder som avgränsar dem mot
landsbygden. En sådan stad ska ha ett centrum och en tydlig gränsdragning mot
landsbygden.
En storstad (metropolis) ska ha en polycentrisk (flerkärnig) struktur; den ska vara
en federation av ett flertal självständiga quarters som hålls samman av promenadstråk (malls) och parker där man finner nationella och internationella funktioner.
Dessa funktioner kan även lokaliseras vid de boulevarder som avgränsar storstaden
från landsbygden. Precis som staden så ska också storstaden ha ett centrum och en
tydlig gräns mot landsbygden. (Porphyrios s 70)
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Täthet
Exploateringstalet (våningsarean dividerat
med markarean) i traditionella städer överstiger sällan e=2,0 (dvs. våningsarean är
dubbelt så stor som markarean). En sådan
täthet kan man uppnå med byggnader
som är maximalt tre till fem våningar
höga utan att de privata gårdarna eller
offentliga rummet blir mörka och trista.
Överdriven täthet (dvs. höga hus) resulterar i otrevliga privata och offentliga rum
och är ett bidrag till utflytten till förorterna, menar Léon Krier (Salingaros).

Den funktionsuppdelade staden. Källa: Krier 1984.

Stadens offentliga rum
Utformningen av stadens offentliga rum gator och torg - ska baseras på den lokala
traditionen och ha en välbekant karaktär
och dimensionering. Det handlar om att
bygga och fylla de kvarter som formar stadens gaturum. De offentliga rummen ska
skapas medvetet och inte vara slumpmässiga biprodukter som blir kvar då byggnader har rests. Vackra och harmoniska
offentliga rum, med estetiska kvaliteter
och social styrka, är resultatet av en civiliserad vision och vilja, menar Léon Krier.
Det handlar om tomrum med hierarkisk
ordning, dimensioner och karaktär. Alltför
mycket offentlig mark är falsk lyx och alltför lite är falsk ekonomi. (Krier 1999)
I en stad ska husen ligga i liv med gatan,
inte vara indragna till tomtens mitt (som
ofta är fallet i förortsbyggandet). ”The size
of the block defines the quality of an urban pattern. The density of the street
pattern is the key to the URBANITY of a city” (Porphyrios s 54)
Krier föreslår ett antal punkter för att skapa den goda staden (Krier 1980):
û Staden och landsbygden ska tydligt skiljas åt både juridiskt och fysiskt.
û Lagstifning om funktionsseparering ska avskaffas.
û Alla framtida ingrepp i staden måste förbjuda byggande av motorvägar och
förbifarter, monofunktionella områden och grönytor i bostadsområden.
û Användandet av begreppen stadens centrum och periferi måste försvinna.
û Byggandet ska baseras på den hantverksmässiga byggnadstraditionen.
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û Den byggda miljön ska vara vacker och beständig, trevlig, beboelig och elegant.
û Endast en stor funktionell komplexitet kan leda till läsbara, klara, permanenta
tillfredsställande och vackra stadsrum och kvarter, av staden som helhet
û Enkelhet och läsbarhet ska vara målet hos stadsplanens och stadssiluettens
komplexitet.
3.2.2 Funktionella aspekter
Léon Krier förespråkar funktionsintegrerade stadsdelar där man kan klara sina
vardagliga behov. Han talar dock inte om hur detta ska gå till.
3.2.3 Sociala aspekter
Förutom att staden ska byggas med utgångspunkt från den gående människan
nämner inte Krier några sociala dimensioner i stadsbyggandet.

3.3 New Urbanism

The Congress for the New Urbanism (CNU) är en icke-vinstgivande organisation
som startades i USA av arkitekter och planerare i början av 1990-talet. Man var
missnöjda med det rådande stadsbyggnadsklimatet: de modernistiska förorternas
platslöshet, innerstädernas sönderfall, de växande klyftorna mellan olika etniska
och inkomstgrupper, stadsutglesningens negativa miljöpåverkan och bilberoendet.
CNU:s uppgift blev att arbeta fram och förespråka principer för en ny stadsplanering - en New Urbanism - som bygger för gemenskap (community) i stället för
avskildhet. (Charter of the New Urbanism s 1)
Idag har CNU över 2 000 medlemmar - såväl arkitekter och planerare som
byggherrar, forskare, ekonomer, miljövetare m m - över hela USA och i 20 andra
länder. Nyurbanismen syftar till att återställa och upprätta stadskärnor, omvandla
de utglesande förorterna och skydda våra natur- och kulturtillgångar, inklusive
byggda miljöer (Charter of the New Urbanism s 2).
Tankegångarna inom nyurbanismen är inte nya eller unika. Léon Kriers tänkande
har haft ett stort inflytande inom nyurbanismen och han har fungerat som en
mentor i det inledande skedet. Det som gör rörelsen intressant är att man har
formulerat principer för hur man med urban design kan bygga för gemenskap
och sedan använda dem i arbetet med att omvandla förorter eller bygga nya
stadsdelar. För ett par år sedan lanserade CNU sin Charter of the New Urbanism
(charter=stadga, manifest) där man i 27 punkter deklarerade sin syn på staden
och stadsbyggandet.
3.3.1 Fysiska och rumsliga aspekter
CNUs charter är indelad i tre skalnivåer: regionen (storstad, mellanstor stad och
småstad); stadsdelen, området och stråket samt kvarteret, gatan och byggnaden.
Storstads/regional nivå
CNU ser stadsregioner som flerkärniga, bestående av en mångfald olika städer och
byar. Stadsregionen ska ha en tydlig yttre gräns (Urban Growth Boundary) för att
skapa en helhetlig identitet samtidigt som man sparar natur- och kulturmark.
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Schematiska illustrationer över modernistisk stadsbyggnad och nyurbanistisk stadsbyggnad. (ur Katz)

En av rörelsens grundare och förgrundsgestalter, Peter Calthorpe, förespråkar
så kallade TODs - Transit-Oriented Developments. Han menar att man kan
planera storstadsregioner på liknande sätt som man planerar en stadsdel: tydliga
gränser, trafiksystem anpassat till gående (stödda av kollektivtrafik), väl utformade
offentliga rum, och blandad befolkning och funktioner. (Calthorpe i Katz s
XI-XII)
Stadsutvecklingen ska främst ske genom förtätning inom befintlig stadsbebyggelse
(urban och suburban infill) och inte spridas ut över periferin, vilket har skett i allt
högre grad under efterkrigstiden. Om man ändå måste bygga på jungfrulig mark
bör den nya bebyggelsen organiseras som stadsdelar eller områden (districts) som
integreras med befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse som etableras fristående från
befintlig bebyggelse ska organiseras som småstäder eller byar med egna, tydliga
gränser och med en bra balans mellan arbetsplatser och bostäder - så att de inte
blir sovstäder. För att reducera bilberoendet ska regionen ha bra transportnätverk
för kollektivtrafik, gång och cykel.
Stadsdel, område och stråk
Stadsdelen (neighborhood), distriktet (district) och stråket (corridor) är grundläggande beståndsdelar inom den nyurbanistiska planeringen. Stadsdelarna i en stad
ska vara kompakta, funktionsblandade och anpassade till fotgängare. Distrikten (t
ex teaterdistrikt eller turistdistrikt), som oftast har en enda dominerande funktion,
ska så långt som möjligt utformas som stadsdelar. Stråken - boulevarder, spårvägar,
floder, parkstråk - både knyter ihop stadsdelar och distrikt med varandra och
separerar dem.
Vardagslivet i stadsdelen ska kunna utföras till fots, vilket ger frihet till människor
utan tillgång till bil (fr a barn och äldre). Sammanhållna gatunät ska utformas så
att de underlättar gångtrafik. Genom att stadsdelarna har varierade hustyper och
prisnivåer så kan olika befolkningsgrupper (ålder, etnicitet, inkomst) interagera
med varandra och därmed skapa personliga och medborgerliga kontakter som
karaktäriserar ett riktigt (lokal)samhälle.
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Kommersiell och offentlig service ska integreras i stadsdelarna och inte ligga
isolerade i externa, enfunktionella områden. Parker, natur- och fritidsområden kan
användas till att definiera och knyta samman olika stadsdelar.
Arkitekterna/planerarna Andres Duany och Elisabeth Plater-Zyberk, grundare av
CNU och delägare i ett av nyurbanismens mest framträdande arkitektkontor,
listar upp fem principer för utformningen av en bra stadsdel (i Katz s XVII-XIX):
û

Stadsdelen ska ha ett centrum och en yttre gräns. Centrum är alltid en
offentlig plats (torg, park eller viktig gatukorsning) omringad av offentlig
och kommersiell service. Stadsdelens kan ha naturliga gränser (t ex skog)
eller gränser skapade av människan (t ex parker, vägar, järnväg).

û

En optimal stadsdel har en radie på 400 m (centrum till gräns). Denna
sträcka motsvarar en fem minuters promenad i lagom tempo. Boende och
arbetande inom den till ytan begränsade stadsdelen har därmed gångavstånd till vardagens bestyr samtidigt som man har nära till kollektivtrafiken. Denna i sin tur har en bra passagerarbas som gör den ekonomiskt
lönsam. Bilberoendet minskar.

û

Stadsdelen ska ha en balanserad blandning av funktioner. Detta skapar
frihet för de som inte har bil, fr a för barn och äldre.

û

Stadsdelen fogar samman bebyggelse och trafik i ett finmaskigt nät av
sammankopplade gator. Stadsdelens gator skapar lagom stora kvarter och
korta gångvägar. De ska utformas så att lokaltrafiken håller sig borta
från regionala vägar och så att genomfartstrafiken hålls borta från lokalgator. Gatornas rutnätsmönster ger många olika valmöjligheter vid vägval,
vilket sprider ut trafiken och minskar risken för trafikstopp

û

Offentliga rum och byggnader prioriteras. De fyller en annan funktion
än övrig stadsbebyggelse; de representerar den lokala gemenskapen och
främjar medborgarnas stolthet. Därför ska de placeras i viktiga lägen och
ges en distinkt utformning.

Jakten på den försvunna stadsmässigheten

19

Nyurbanistiska stadsbyggnadsprinciper. (Källa: Katz)

Kvarteret, gatan och byggnaden
Gator är inte något som separerar, de ska vara gemensamma rum och passager
i ett sammankopplande nätverk där olika trafikslag blandas. Avståndet mellan
korsningarna får inte vara alltför stora - då blir de oattraktiva för fotgängare.
Höjden på gatans väggar - dvs byggnaderna - ska vara proportionerlig med gatans
bredd (Moule och Polyzoides i Katz, s XXII).
Gator och torg ska vara säkra, trygga, behagliga och intressanta för de gående,
utan att tillgänglighet och öppenhet åsidosätts. Bilen är en del av staden, men
den får inte ta över det offentliga rummet och de gåendes miljö. Stadsmiljöer som
uppmuntrar till att vistas och gå i bidrar till ökad kontakt med grannar och att
stadsdelen skyddas.
Kvarterens - kvadratiska, rektangulära eller irreguljära - längd ska helst variera
mellan 80 och 200 meter. Byggnaders utformning beror på typen, inte bara funktionen. Nyurbanisterna skiljer på byggnader som är monumentala och de som
ingår i ”stadsväven”. De senare stämmer överens med kringliggande byggnader
och ska underordna sig gatan och kvarteret. Arkitekturen ska hämta inspiration
från historisk och regional bebyggelsetypologi (inte stil). Byggnaderna ska vara av
så god kvalitet att de håller länge, de får inte ses som slit-och-släng-produkter.
För att skapa vackra offentliga stadsmiljöer som har en övergripande helhet
förespråkar nyurbanisterna att man tar fram regler (codes) för hur för gator,
kvarter och byggnader ska utformas. ”Architecture and urbanism shall not be
separated” skriver Moule och Polyzoides (i Katz s XXIV).
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3.3.2 Funktionella aspekter
Inom CNU förespråkar man stadsdelar med blandade funktioner, utan att gå
närmare in på hur detta ska gå till (enligt mina begränsade källor).
3.3.3 Sociala aspekter
CNU vill bygga städer och stadsdelar som skapar en känsla av gemenskap (community). Detta, menar man, underlättas om stadens gator och torg utformas
med stor hänsyn till fotgängarna. Trygga och säkra gator med viss social kontroll
uppmuntrar och underlättar sociala kontakter i stadsdelen. Genom att bygga olika
typer av bostäder (olika hus- och lägenhetstyper, billigt och dyrt) för många
olika befolkningsgrupper skapas möjlighet till social integration, mångfald och
samhällsanda.
3.4 Jerker Söderlind
Med boken Stadens renässans (1998) blev Jerker Söderlind - arkitekt, journalist
och stadsbyggnadsforskare på KTH - en av de mest inflytelserikaste stadsbyggnadsdebattörerna i Sverige under det sena 1990-talet. Han är kritisk både till
det tidiga 1900-talets stadsfientliga visioner (Howard, LeCorbusier, Lloyd Wright)
och de senare årens byggande av arbets- och bostadsområden under den falska
beteckningen ”stad”, där staden mest blivit en estetisk formfråga. ”När form och
innehåll går isär uppstår förvirring, förvåning och/eller apati” skriver Söderlind (s
34) och påpekar att man måste skilja mellan stadens ordförråd (stadens gestalt)
och dess grammatik (stadens funktionssätt).
Söderlind betonar vikten av att skilja på planering (politik, helhetsperspektiv) och
arkitektur (marknad, särintresse). Närhetsprincipen - människor och verksamheter
som behöver samverka placeras nära varandra - är grundläggande för staden.
Han vill återgå till de stadsbyggnadsprinciper som var innan funktionalismens
genombrott.
Skillnaden mellan en stad och en by är, menar Söderlind, genomströmningen av
människor (antalet besökare satt i relation till antalet bofasta). I en stad är andelen
besökare högre än i byn; det krävs en balans mellan de två kategorierna.
3.4.1 Fysiska och rumsliga aspekter
Söderlind förespråkar den kontinuerligt utsträckta staden med ett kontinuerligt
gatunät, till skillnad från modernismens stad med isolerade områden avskurna
från varandra. ”En kontinuerlig stadsplan sammanfattar och möjliggör med andra
ord stadens storlek, blandning, genomströmning, offentlighet, konkurrens och
sociala och funktionella mångfald.” (Söderlind s 50). Han skriver om gatans
renässans och föreslår att utspridning ersätts av närhet och täthet genom att de
tråkiga motorleder i och kring städerna byggs om till stadsavenyer som sammanbinder stadskärnan med 1900-talets perifera bebyggelse (Söderlind s 193-194 och
261). Tråkiga och obrukbara trafikområden (impediment p.g.a. skyddsavstånd)
görs om till träd- och trottoarkantade affärsgator med butiker, kontor och (på
sikt även) bostäder. På så sätt kan isolerade och enahanda förortsområden kopplas
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samman till en större helhet, både med varandra och med den centrala staden.
Han föreslår bl a att stockholmsförorterna Rinkeby och Tensta byggs ihop med
en genomgående gata så att genomströmningen ökar, dvs. fler än de som bor i
Tensta och Rinkeby har anledning att ta sig dit, vilket möjliggör minskad social
och etnisk uppdelning.
”Stadens grundläggande form är tidlös och absolut”, fastslår Söderlind (s 25).
Staden är uppbyggd av en grammatik där satsdelarna är gata, kvarter, torg, park,
tomt och byggnad. Gamla städer kan förändras, men behovet av att riva och bygga
nytt är inte så stort eftersom gamla städer fungerar än idag; det är funktionen som
anpassas till befintliga hus och stadsplaner. Han förordar långsiktiga, generella
planer (för både nya och gamla områden) som inte skapar låsningar i framtiden.
Begreppet exploateringstal (e=total våningsyta/områdets markyta) kompletteras
med det nya begreppet offentlighetspotential (op=andel våningsyta i gatuplanet/
total våningsyta). Hus med både höga e-tal och op-tal ger plats för offentlig
tillgängliga verksamheter samtidigt som de rymmer många potentiella kunder/
användare. (Söderlind s 69)
3.4.2 Funktionella aspekter
Även Söderlind förordar funktionsintegrerade städer och stadsdelar och är mycket
kritisk till funktionalismens funktionsseparerade öar av bebyggelse. Förutsättningen för att offentliga inrättningar (butiker, kaféer, restauranger etc) ska kunna
överleva är genomströmningen i området.
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3.4.3 Sociala aspekter
Söderlind vill ha stadsdelar som kan erbjuda olika kvaliteter så att folk med olika
socio-ekonomiska förhållanden kan mötas i samma stadsdel - social blandning.
(s 325) Han är kritisk till dagens bebyggelsestruktur med fysiskt isolerade öar
av bebyggelse. Denna grannskapsplanering gör det svårare att uppnå en samhällskänsla utöver den egna bebyggelseenklaven - det blir ett ”särhälle” (Söderlind
s 306) med social segregation som följd.
I den traditionella staden ges goda möjligheter för offentlighet - en öppenhet
mot alla, såväl bekanta som främlingar - och möten, samarbete och konfrontation
mellan olika samhällsgrupper (yrke, ålder, socialt) och verksamheter. Variation
och hög artrikedom skapar robusta och utvecklingsbara system i naturens värld,
konstaterar Söderlind och drar liknelser till den blandade staden och dess rika
mänskliga kultur. I staden skapas ”ett socialt förhållningssätt mellan människor,
baserat på tolerans, mångfald, samverkan, icke-uteslutande tänkesätt och frihet”
(Söderlind s 24). I funktionssegregerade områden finns däremot en intolerans mot
annorlunda funktioner. En förutsättning för denna offentlighet är att det finns en
genomströmning (se ovan).
Johan Rådberg sätter upp fyra grundregler för trädgårdsstaden (måttlig täthet,
låga hus, trädgård till alla hus, traditionella gator, torg och platser). Söderlind
menar att Rådberg gör ett vanligt misstag då han baserar stadsdelen på boende.
Han lägger därför till ytterligare kriterier: funktionell blandning (bostäder/
arbetsplatser), spritt ägande, transportnät med genomströmning (ger underlag
för service) och hus/platser i olika prisnivåer, vilket ger social och ekonomisk
blandning (Söderlind s 319-320).
3.5 Lars Marcus
Lars Marcus är arkitekt och forskare på KTH i Stockholm. Han är kritisk
till den ytliga stadsbyggnadssyn, ofta inspirerad av bröderna (Rob och Léon)
Krier, som dominerat under senare decennier. De postmodernistiska försöken
att återupprätta den traditionella staden och dess kvaliteter handlar mest om att
använda den traditionella stadens estetik (”stadslika” former och attribut - t ex
rutnätsplaner, kvartersformer och traditionella byggnadsstilar - som får oss att
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associera till staden), utan att man skapar stadsdelar som fungerar som en stad.
(Marcus 1998 s 45 och 2000b s 16). I relationen form-funktion har formen tagit
överhanden. ”Åter till frågan om funktionen” är den passande titeln till en artikel
i tidskriften Arkitektur.
3.5.1 Fysiska och rumsliga aspekter
Marcus skiljer mellan den byggda staden (spatial/rumslig dimension) och den
verkande staden (social dimension). Här finns en relation mellan orsak och
verkan, ett förhållande mellan byggd form och funktionellt utfall (Marcus 1998
s 38 och 44).
För att kunna analysera detta förhållande mellan
form och funktion använder sig Lars Marcus
av analysmetoden Space Syntax som utvecklats
av den engelske arkitekturforskaren Bill Hillier.
Inom Space Syntax har man utvecklat rumsanalytiska metoder och tekniker för att beskriva
byggnaders eller stadsdelars funktionalitet och
bebyggelsens konfiguration. Det senare innebär
att man studerar hur stadens rum förhåller sig till
varandra inom en helhet, i stället för att studera
det enskilda stadsrummets rumsliga egenskaper i
sig. I ett hus studerar man hur rummen förhåller
sig till varandra, i en stad fokuserar man på förhållandet mellan dess offentliga rum, dvs.gator och
öppna platser (Marcus 1998 s 42 och 2000b s
17).
Funktionalismen innebar att man gav enskilda
Figur som schematiskt visar en byggnad med
områden eller rum specifika funktioner
nio olika rum som står i förbindelse med var(arbetsområde/bostadsområde, arbetsrum/
andra på varierande sätt, vilket ger fundasovrum), dvs. funktionen i rummet. Inom Space
mentalt olika möjligheter för användningen.
(Hillier) Källa: Marcus (2000)
Syntax talar man om funktionen av rummet; två
grundfunktioner som får skilda rumsliga konsekvenser är vistelse och förflyttning. Stadens gator
och torg är rum för rörelse medan dess tomter och kvarter är rum för vistelse.
En space syntax-analys av en stad eller en del av en stad fokuserar på hur gatustrukturen påverkar förflyttningarna inom området ifråga. För att kunna urskilja
hur det enskilda rummet förhåller sig till andra stadsrum förenklas beskrivningen
av förflyttningar. Genom att definiera förflyttning som ”en rörelse längs en rät
linje” (Marcus 1998 s 43) kan man transformera stadsdelens kontinuerliga rum
av gator och platser till minsta antalet räta linjer. En rak gata utan höjdskillnader
blir en rät linje, medan en svängd eller kuperad gata delas in i flera linjer. Denna
linjekarta används sedan till att analysera hur de olika linjerna (gaturummen)
förhåller sig till de andra, hur integrerade (tillgängliga) de är till de andra. Genom
att beräkna det genomsnittliga antalet steg varje linje har till de andra linjerna
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1. Ett stadsområdes kontinuerliga rum av gator och platser.
2. Samma gator och platser beskrivna med minsta möjliga antal räta linjer.
(Källa: Marcus 2000))

i systemet, dvs. hur många linjer man måste passera för att nå en annan linje,
får man fram ett integrationsvärde. (Detta är ett topologiskt mått - baserat på
inbördes relationen och lägen - och har inget att göra med det fysiska avståndet
i meter.) Ett högt integrationsvärde signalerar att linjen, dvs gatan, är nära
integrerad med övriga linjer i gatusystemet. Detta betyder i sin tur att gator med
höga integrationsvärden används i större utsträckning till förflyttningar än gator
med låga integrationsvärden; m a o är det större flöden - mer folk som rör sig - på
de välintegrerade gatorna. (Marcus 2000b s 17-18)
Ofta hävdas att attraktionspunkter är avgörande för om en gata eller ett område
har ett stort flöde (bilar eller gående), men det har visat sig att gatustrukturens
utformning är en starkare faktor.
Gatusystem som är baserade på rutnätspricipen, rätvinkliga som på Manhattan
eller deformerade som i medeltidsstäder, har gator med höga (och ganska lika)
integrationsvärden. Dess motsats är gatusystem med hierarkisk ”trädstruktur”,
vanliga i modernistiska förorter. Här har de flesta gator låga integrationsvärden, då
de ofta är återvändsgator; jämfört med de andra gatorna har huvud-/matargatan
(”trädets stam”) ett mycket högt värde. Mellan dessa extremer av gatusystem finns
en mångfald av hybridvarianter.
Det bör noteras att Space Syntax i sig är en neutral analysmetod utan normativa
inslag. Huruvida låga eller höga integrationsvärden är att föredra beror på vilka
kvaliteter man är ute efter.
3.5.2 Funktionella aspekter
Eftersom välintegrerade gator används av många människor erbjuder de ofta goda
butikslägen. Sådana stråk kan bli attraktioner i sig och locka än fler besökare - en
synergieffekt. (Marcus 2000b, s 18-19).
I en stadsdel med nätstruktur är alla lägen för verksamheter (fr a handel) likvärdiga, medan det i en trädstruktur är gynnsammare att lokalisera verksamheter så
nära stammen som möjligt. (Marcus 1998 s 44)
3.5.3 Sociala aspekter
I ett socialt perspektiv är gator med höga integrationsvärden mer urbana eller
stadsmässiga: de är välbesökta och upplevs därmed som mer trygga (se Jacobs).
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3.6 Rem Koolhaas
Innan Rem Koolhaas utbildade sig till arkitekt i London arbetade han bl a som
journalist och manusförfattare i sitt hemland Holland. I början av 1970-talet,
knappt 30 år gammal, skrev han den uppmärksammade boken Delirious New
York, a retroactive manifesto for Manhattan, en analys av storstadskulturen och
dess påverkan på arkitekturen. Sedan mitten av 70-talet har han varit frontfigur
för arkitektkontoret OMA (Office for Metropolitan Architecture), som bland
annat har arbetat med stadsbyggnadsprojekt som Euralille (1980-90-tal) och
Almere (1990-tal).
Under 90-talet blev Koolhaas en av 90-talets mest uppmärksammade arkitekter,
inte minst bland arkitektstudenter världen över. Boken S,M,L,XL, från mitten
av 90-talet, blandar kontorets projekt med teoretiska texter av Koolhaas i en
nyskapande bokdesign. Boken blev en kioskvältare och ikon.
Koolhaas har fått många olika epitet: dekonstruktivist, modernist, humanist,
nypragmatist. Själv påpekar han att han inte är modernist - ”its ideas, aesthetics,
strategies are finished (Koolhaas 1994) - men han är positiv till samhällets
modernisering. (Koolhaas i Kwinter s 65)
3.6.1 Fysiska och rumsliga aspekter
Över alla kontinenter växer den utspridda staden med separata skyskrapor som
sticker upp ur stadsmattan. Utvecklingen är likartad över hela världen, oberoende
politiska system. Denna likhet, menar Rem Koolhaas, är kanske ett tecken på att
det är så folk vill ha det. Det är ett tecken på att det finns en stor klyfta mellan hur
arkitektkåren och allmänheten vill att samhället ska utvecklas.
Koolhaas är mycket kritisk till Léon Krier, Congress for the New Urbanism och
andra nytraditionalister som vill återskapa den traditionella stadens kvaliteter.
”There is simply an incredibly impoverished catalogue of models, and at the same
time there is the infinite imposition of these few models on almost situation.”
(Koolhaas i Kwinter s 47)
Han anser att en stor del av arkitektkåren grundar sitt missnöje över dagens städer
på en nostalgisk analys och att den gnälliga retoriken gör att man undviker att
analysera vad som egentligen håller på att hända med samhällsutvecklingen.
Koolhaas menar att man förvisso kan beklaga det offentliga rummets tillbakagång,
men att arkitekter istället borde bry sig om byggnadernas brister eftersom det
är dessa de kan påverka. Arkitektkårens möjligheter att skapa bra eller dåliga
samhällen är betydligt överskattade enligt Koolhaas (Koolhaas i Kwinter s 43).
Samhället utvecklas och det skapas nya behov. Arkitekterna får anpassa sig till de
allt storskaligare projekten och göra det bästa av situationen.
Planering kan vara ett hot mot stadens vitalitet, menar Koolhaas och syftar t ex
på amerikanska storstäder, som snabbt förändras beroende på efterfrågan. Han
Jakten på den försvunna stadsmässigheten

26

motsätter sig rivningsförbud och att alla tomrum byggs igen så att det ser ut
som en traditionell stad. Istället för att gnälla och drömma sig tillbaka till den
traditionella staden vill han se ett stadsbyggande som blickar framåt. Ett stadsbyggande som utgår från verkligheten, utvecklar den potential som finns och sedan
gör det bästa av situationen. Detta liknar det resonemnag som förs av de tidiga
svenska modernister som stod bakom boken Acceptera och dess inledning:
”Acceptera den föreliggande verkligheten - endast därigenom har vi en utsikt att
behärska den. Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna former för att
uppehålla vår självaktning. Vi kan inte smyga oss ur vår egen tid bakåt. Vi kan
inte heller hoppa förbi något som är besvärligt och oklart in i en utopisk framtid.”
(Gunnar Asplund m fl)
Koolhaas anser att de äldre stadskärnorna i historiska städer inte har någon
framtid pga att de inte får förändras. Fula, moderna och impopulära städer går en
bättre framtid tillmötes. Här finns ett slags offentligt sfär som rent fysiskt skiljer
sig starkt från de klassiska formerna av det offentliga rummet, men som genererar
eller stödjer intensiv kommunikation av olika slag.
Däremot ligger det ett potentiellt värde i periferin. De tidigare beroende satellitstäder (new towns) runt storstäderna har en möjlighet att slå sig fria från
huvudorten eftersom de nu skulle kunna uppnå en kritisk massa. Här finns det
möjlighet till att anlägga stora upplevelsekomplex (t ex EuroDisney utanför Paris
eller Heron City i Kungens Kurva utanför Stockholm). Istället för att bara titta
på radiella kopplingar till innerstaden kan man skapa en tvärförbindelse (t ex
spårbunden) mellan dessa kringstäder. Separerade från varandra är de svaga, men
om de kopplas samman finns en potential för ett attraktivt, fritt, modernt leverne
som den traditionella staden inte kan erbjuda. (Koolhaas i Kwinter s 49)
Koolhaas skriver om den generella staden (The Generic City), den nya megastaden som växer dramatiskt (fr a i Asien). Den generella staden innehåller endast
nödvändiga rörelser (framförallt bilen). Det offentliga stadsrummet är evakuerat
som i en brandövning och motorvägar är, enligt Koolhaas, är en överlägsen
version av torg och boulevarder. Den generella staden är en stad utan historia, som
har sitt ursprung i tabula rasa. Den traditionella staden har utvecklats och växt på
samma ställe; den generella staden överger de strukturer som inte fungerar, som
har överlevt sin funktion; istället växer den upp på ett helt nytt ställe.
”En stad är som ett plan som är befolkat av människor och personer på det mest
effektiva sättet, och i de flesta fall försämrar historiens närvaro endast dess funktion”.
(Koolhaas 1999 s 239)
3.6.2 Funktionella aspekter
Koolhaas diskuterar stadens uppbyggnad genom funktionell blandning eller separering, utan menar att det väsentliga är att stadens struktur underlättar den
ständiga förändring och utveckling som kännetecknar en levande stad.
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3.7.3 Sociala aspekter
Den fotgängaranpassade staden baseras på arkitekters patetiska ambitioner och
har en motsatt verkan, menar Koolhaas som ifrågasätter försöken att skapa stadsrum som fungerar som ett samhälleligt kitt. Arkitekterna har fastnat vid den
nostalgiska idéen om gatan och torget som det enda offentliga rummet, samtidigt
som det offentliga rummet radikalt håller på att förändras: TV och andra informationsmedier har minskat det offentliga stadsrummets betydelse. Vissa menar att
detta skifte är så genomgripande att det offentliga inte längre behöver något fysiskt
uttryck; Koolhaas tror att sanningen ligger någonstans däremellan. (Koolhaas i
Kwinter s 45)
3.7 Sammanfattning
Som vi kan se så tenderar stadsbyggarna (arkitekterna) att fokusera på de fysiska
aspekterna av stadsmässighet, till skillnad från Jacobs som till stor del sätter fokus
på de sociala aspekterna (även om Söderlind anlägger ett visst ekonomsikt och
socialt perspektiv).
Krier och nyurbanisterna lägger stor vikt vid stadens gestalt, men för ingen direkt
diskussion om hur ett vitalt stadsliv ska göras möjligt. Kriers urbanism handlar
om symbolisk form snarare än användningen av rummet. Söderlind och Marcus,
däremot, tar ett steg längre och funderar över hur staden fungerar, såväl fysiskt
som funktionellt.
Koolhaas kritiska syn på den stadsmässiga staden bryter av mot de andra skribenternas synsätt.
I följande kapitel (4-6) kommer vi att närmare gå in på de tre olika aspekterna av
stadsmässighet. Vi går fördjupar vissa av författarnas diskussioner samt kompletterar med kunskap från andra relevanta forskare och teoretiker.
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4. Fördjupning: fysiska och rumsliga aspekter
Idet här samt följande två kapitel studerar vi lite grundligare - och fördjupar
diksussionen - om de tre olika aspekterna av stadsmässighet: fysiska/rumliga,
funktionella och sociala. Vi börjar med de fysiska och rumsliga aspekterna.
4.1 Stadens utveckling ur ett fysiskt/rumsligt perspektiv
I detta delkapitel får vi en överblick av hur våra städer utvecklats sedan antiken
och fram till idag. På så sätt får vi en bättre bild av hur dagens städer skiljer sig
från äldre tiders städer, samtidigt som vi får insikt i hur stadsidealet förändrats
under historiens gång.
4.1.1 Antikens städer
De första större grekiska städerna grundlades vid slutet av 600-talet f Kr och hade
oregelbundna planer. Bostadskvarter med smala och slingrande gator uppförs vid
foten på en höjd där det ligger en akropol - en befäst plats för den politiska
makten (och senare ett religiöst centrum). På agoran - den lägre stadens öppna
plats - sammanträder folkförsamlingen. Den utvecklas efter hand till centrum för
stadsstatens (polis) politiska och administrativa liv. Agora anses vara en grundläggande förutsättning för den antika grekiska stadsplaneringen. (Harouel s 7-8).
Från och med 400-talet f Kr började man upprätta rätvinkliga stadsplaner. Uppfinnaren till dessa stadsplaner sägs vara Hippodamus från Miletos, även kallad
stadsplanekonstens fader. Ända fram till 1800-talets (e Kr) slut har denna stadstyp
varit dominerande vid planerad stadsbyggnad (Hall & Dunér s 15-17).
Både Platon och Aristoteles (300-talet f Kr) intresserade sig för stadsbyggnadskonsten. Enligt Platon var det idealiska medborgarantalet 5 040. Aristoteles, den
grekiska antikens store stadsplaneringsteoretiker, var mer konkret i sin syn på
staden och föreslog lägen där man kan dra nytta av såväl hav som landsbygd.
Gatunätet skulle följa Hippodamus rekommendationer, men Aristoteles påtalade
att de inte fick vara alltför långa, utan skulle ha förskjutningar som försvårar anfall
från eventuella angripare. Han förordade även funktionsuppdelning mellan kvarter: handel och hantverk, administration, bostäder och religiösa behov. (Harouel
s 7-8 och 10)
Romarna tog över de grekiska rätvinkliga planerna och spred dessa över stora
delar av (den då kända) världen. Man drog upp riktlinjerna för huvudgatorna
decumanus (öst-väst) och cardo (nord-syd) samt markerade var stadens gräns ringmur och stadsportarna - skulle anläggas. Ibland lokaliserades städerna vid
befintliga vägkorsningar. Den romerska stadens hjärta var forum, en ursprungligen marknadsplats som också blivit en samlingsplats för stadens människor, som
ofta låg där decumanus och cardo möttes. Torget omgavs av offentliga byggnader
som var förbundna med kolonnader. Här låg senatens byggnad, basilikan (handel
och rättskipning) och religiösa byggnader.
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Viktiga platser i staden reserverades för offentliga fritidsinrättningar som teatrar,
badinrättningar, cirkusar och amfiteatrar. Gator och offentliga platser pryddes
även av offentliga monumentalbyggnader som palats, tempel, triumfbågar, fontäner, statyer m m. Bostäderna delades in i domus (enfamiljshus i en våning)
och insulae (hyreshus i flera våningar. De senare kunde ibland vara upp till sju
våningar höga.
Det antika livet var i hög grad koncentrerat till städerna, här fanns offentlig
förvaltning, handel, politik, religion och kultur. I och med romarrikets förfall
några århundraden efter Kristi födelse förlorade städerna alla dessa funktioner
utom de religiösa. Aristokratin lever på sina lantgods och utvecklar en ny livsstil.
De krympande städerna invaderas av barbarer, men skyddas av kyrkan och dess
biskopar. De gamla städernas rätvinkliga gatunät försvann eller förändrades. Nya
bosättningar, som sedermera utvecklades till städer, uppkom kring perifert belägna
kloster eller kyrkor. Norr om alperna utvecklades ett flerkärnigt stadslandskap
med agrara inslag, söderut bevarades stadsplanerna bättre p g a städerna inte
avfolkades i lika hög utsträckning. (Hall & Dunér s 17-18 och Harouel s 25-26)
4.1.2 Den medeltida staden
Kring millennieskiftet år 1000 expanderade de europeiska städerna kraftigt i
och med att befolkningen växte, jordbruket förbättrades och arealen uppodlad
mark ökade. En bidragande orsak var också stadsinvånarnas förbättrade privilegier
(juridiska, militära och skattemässiga). Den urbana expansionen består dels av
utveckling av existerande städer, dels uppkomsten av nya städer. De senare uppstod antingen kring ett borg/kloster eller anlades på jungfrulig mark av världsliga
eller kyrkliga herrar. Medeltidens nya städer anlades främst av ekonomiska orsaker,
även om försvar mot potentiella fiender var en viktig aspekt. Den skyddande
ringmuren är ofrånkomlig. (Harouel s 27-28)
Under tidig medeltid bröt man mot antikens rätvinkliga planmönster; gator och
kvarter är i hög grad oregelbundna och visar på en mer eller mindre icke-planerad
stadstillväxt. Gatorna är slingrande och smala. Men kring 1100 börjar man återgå
till rätvinkliga planer och en mer rationell och ingenjörsmässig planering. Denna
stadstyp spreds över hela Europa. (Hall & Dunér s 21-22)
Det viktigaste torget i den medeltida staden var marknadstorget. I de äldre
städerna var torget ofta en gata som hade breddats medan det i de senmedeltida
städerna var en större, regelbunden yta. Trafiken går längs torgens ytterkanter
eftersom gatorna mynnar i torgens hörn. (Harouel s 32) Funktioner som är
mycket förorenande eller bullriga, t ex slaktare eller kopparslagare, anvisas av
myndigheterna till speciella områden.
Under medeltiden ses gatan ses som ett annex till de kantande husen. Den är inte
bara ett rum för förflyttning utan platsen för det dagliga livet. (Harouel s 33-34
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4.1.3 Renässansstaden
Medan den medeltida synen på stadsbyggandet var teknisk och pragmatisk
innebar renässansen en ny, teoretisk syn på stadens utformning. Till skillnad
från medeltidens oregelbundna stadsplaner hade renässansens idealstäder strängt
geometriska stadsplaner som antingen knöt an till antikens rutnätsplaner eller
utformades strålformiga med gator som gick radiellt från centrum. (hela detta
delkapitel baseras på Åström s 18-29)
De medeltida städernas pallisader och murar dög inte ur försvarssynpunkt; de
ersattes av moderna befästningsanläggningar av jordbastioner med utbyggnader.
Den omväxlande medeltida gatan var anpassad efter den gående människan. I
renässansstäderna anlades istället gator anpassade för den ökande fordonstrafiken
(till häst). Man började att se på gatan som ett element i stadsbilden; de enskilda
byggnaderna var att underordna sig gaturummet.
Renässansstadens gatunät var tämligen likformigt, utan någon hierarki bland
gatorna. Torg och platser anlades genom att lämna vissa kvarter obebyggda.
Hänsynen till topografi och naturelement var ofta bristande.
4.1.4 Den svenska staden industrialiseras och urbaniseras
”Den förindustriella svenska stadstypen bestod av smala gator, låga hus.” (Rådberg
1996 s 23) Tomtutnyttjandet var oftast lågt och trä var det vanligaste byggnadsmaterialet. En stor del av stadsmarken användes till bete och odling.
Industrialiseringen inleddes i England under 1700-talet och spreds koncentriskt
ut över Europa (och USA). De mer perifera regionerna, däribland Sverige, nåddes
senare än t ex Frankrike, Tyskland och Italien. I Sverige satte den inte igång
på allvar förrän under slutet av 1800-talet. När den väl var igång så innebar
det till en början att nya samhällen uppstod på landsbygden i anslutning till de
naturtillgångar som industrin baserades på. I vissa fall fick arbetarna själva ta tag
i bostadsfrågan och mer eller mindre primitiva och kaotiska kåkstäder uppstod.
Dessa samhällen (bruksorter) ska, menar Boris Schönbeck, inte ses som egentliga
stadsbildningar då de var starkt beroende av en enda näring (s 25-26). Men snart
lokaliserades en allt större del av industrin till de större städerna och bidrog till
deras snabba tillväxt. Den stora urbaniseringen hade inletts även i Sverige.
Sverige fick sin första byggnadsstadga 1874. Denna gällde dock endast planlagt
område, vilket medförde att städerna fortsatte att växa utanför stadsgränsen och
bortom myndigheternas kontroll. Först etablerades industrierna, sedan följde
arbetarbostäderna. Bostadsbristen, som var en följd av den ökade urbaniseringen,
gav tillfälle för spekulationsbyggen: högexploaterade tomter med stora hyreskaserner, s k berlinerkaserner, med mycket påvra levnadsförhållanden(Klasander, s16).
På grund av den höga exploateringen blev både gator och lägenheter mörka och
dystra.
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Så här lyder en beskrivning av arbetarklassens levnadsförhållanden i Stockholm
under slutet av 1800-talet:
”Smittkoppor, tyfus, men framför allt tuberkulos skördade många offer. Inom åldersgruppen 10-40 år orsakades vart tredje dödsfall av tbc under sjuttio- och åttiotalen.
Arbetarkvarteren kännetecknades av öppna, stinkande diken i stället för avloppssystem,
sopor hopade på gatorna, dålig vattenförsörjning och en förfärande trångboddhet.
Gamla stan, utkanterna av Södermalm och senare det s k Sibirien präglades av svåra
missförhållanden. Systemet att hysa in arbetare var mycket praktiserat. Även i den
vanligaste typen av lägenhet, ett rum och kök, tog man emot inneboende, som i regel
fick dela säng med någon annan.” (Furuhagen s 69)
Under 1890-talet utförde Karl Key-Åberg en bostadsutredning i Stockholm. Han
konstaterade att en fjärdedel av Stockholms arbetarbefolkning bodde inneboende
och att det i extrema fall kunde vara upp till femton personer boende i ett rum
med kök (sic!). (Eriksson s 64)
Men allt var inte bara elände under 1800-talets slut och de omänskliga levnadsförhållandena gällde inte alla arbetarfamiljer. Vissa industrier, filantropiska fonder
och allmännyttiga bolag lät bygga arbetarbostäder med betydligt högre standard.
Finansmän, träbaroner, fabrikörer och andra som blivit rika på den expansiva
industrin manifesterade sina framgångar med ståtliga hus längs städernas pampigaste paradgator och boulevarder som började anläggas. De flesta förflyttade sig
fortfarande i staden till fots, men fordon som hästspårvagn, droskor och ångslupar
blev allt vanligare.
Trots spekulationsbyggen utanför stadsgränsen så byggdes staden fortfarande i
sammanhängande gatunät, med kvarter och hus som kantade gatorna. Butiker,
hantverk och industrier kunde etableras längs gatan i husens bottenvåning. Kell
Åström menar dock att efterfrågan på butiker inte räckte till för att fylla dessa
bottenvåningar, vilket ledde till att ”gaturummets väggar kom att domineras av
trista sockelvåningar” (s 33). I och med att stadsbornas självhushållning upphörde
blev veckotorghandeln allt viktigare - speciella salutorg anlades.
En viktig förutsättning för industrialismens utbredning var järnvägen. Den drogs
i regel i stadens utkanter och ofta lokaliserades industrierna på järnvägens ”yttre”
sida, dvs. avskiljt från stadskärnan. Så småningom inlemmades de och blev en
central del av staden då denna växte. (Åström s 32) Järnvägarna bildade ofta
omfattande barriärer mot bebyggelsen och ”påbörjade därmed den uppdelning
mellan skilda områden, som våra dagars trafikleder fullföljt” (Schönbeck s 27).
4.1.5 Avsteget från stenstaden
Redan vid 1800-talets mitt skaffade förmögna borgarfamiljer sig lantställen utanför staden, där de tillbringade somrarna. De utvecklades ofta till året-runt-bostäder och snart hade man byggt öppna och lantliga villaområden i stadens utkanter.
Vid seklets slut tillkom villasamhällen för societeten ”på betryggande avstånd från
stenstaden med bekväm järnvägsförbindelse med denna” (Åström s 33). I dessa
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luxuösa bostadsområden, ibland kallade ”patricierförorter”, låg friliggande villor
inbäddade i grönska och indragna från vägen. Männen pendlade dagligen med tåg
till sina höga befattningar i stenstaden. Djursholm och Saltsjöbaden torde vara de
bästa och mest kända exemplen på denna typ av villaförort.
Inte långt efter detta började man bygga friliggande enfamiljshus även för arbetarklassen. Egnahemsbyggandet, en reaktion mot de trista hyreshuskvarteren, blev en
stark folkrörelse under början av 1900-talet och stöddes av industri, kommuner
och arbetarrörelse. (Åström s 33)
Kritiken mot städernas okontrollerade tillväxt och bristfälliga levnadsstandard lät
inte vänta på sig. Den svenska (men även internationella) stadsplaneringen kring
sekelskiftet kom att influeras starkt av två personer: den österrikiske arkitekten
och konsthistorikern Camillo Sitte och den engelske stenografen (sic!) Ebenezer
Howard. Sitte riktade kritik mot stadsmiljöns upplösning och förfulning under
industrialismen. Han avfärdade den etablerade stadsplaneringens raka gator och
oändliga perspektiv och förespråkade istället intressanta gaturum som var organiskt uppbyggda som medeltidens städer med sekvenser av slutna gaturum. I
Howards nya stadstyp - trädgårdsstad - skulle storstadens attraktioner (arbetstillfällen, höga löner, kultur och nöjen) kombineras med landsbygdens fördelar
(hälsosam och vacker natur) samtidigt som deras respektive nackdelar (för staden
innebär det överbefolkning, alkoholism och sot, för landsbygden är det brist
på arbete och kultur) undveks. Staden skulle inte få breda ut sig utan när
befolkningen växt till 30 000 personer skulle man anlägga en ny trädgårdsstad i
närheten efter samma principer.
Vi kan alltså konstatera att industrialismens intåg medförde att städerna växte
i snabb takt och att en stor del av den växande arbetarklassen hänvisades till
trånga, mörka och ohygieniska bostäder. Städerna fick också problem i form av
buller och rök som industrierna medförde. Delar av borgerligheten flydde staden
till förmån för villaförorter, följt av arbetarnas egnahemrörelse. Utbyggnaden av
järnvägen gjorde denna stadsupplösning möjlig. Kring sekelskiftet började alltså
stadens tydliga gräns mot den omgivande landsbygden att lösas upp.
4.1.6 Den modernistiska staden
Efter genomgången ovan så kan vi - som Anna-Johanna Klasander också mycket
riktigt påpekar i sin licentiatavhandling - konstatera att stadens upplösning, separeringen av funktioner och rumsupplösningen uppstod redan runt sekelskiftet och
åren därefter. Klasander skriver att dessa tre karaktärsdrag ”var alltså inga radikala
påfund av modernister, däremot togs de upp i de modernistiska strömningarna
och blev rådande ideal från trettiotalet och framåt” (s 21). Vad menade då dessa
modernister?
Under 1920-talet växte kritiken mot stenstadens kompakta byggnadsmassa utan
öppna platser, parker eller lekområden, inte minst i Tyskland. ”Sol, ljus och
luft” blev slagorden för de tyska modernisterna under ledning av främst Walter
Gropius, arkitekt och lärare på Bauhausskolan i Weimar och Dessau. Den
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moderna arkitektur- och stadsplaneringsrörelsen, med CIAM (Congres Internationaux d’Architecture Moderne) och Le Corbusier i spetsen, propagerade för ett
nytt byggande för ett nytt, modernt samhälle i programskriften Charte d’Athène.
Det modernistiska stadsbyggandet anses av många vara anti-urbant. Man frångick
det hippodamiska rutnätssystemet och började bygga friliggande punkt eller skivhus (nya typologier) i öppna parklandskap, kvartersstadens mörka och tränga
innergårdar var ett minne blott. Istället för gator, där olika trafikslag samsades
om utrymmet, separerade man gång/cykel och fordonstrafik. Förbifarter och
motorleder gjorde att den växande motortrafiken snabbt kunde ta sig fram utan
att stoppas upp av gångtrafikanter, samtidigt som trafikolyckorna reducerades.
Många gamla stadsmiljöer revs (”sanerades”) och ersattes av moderna byggnader
i större skala. Innan andra världskriget var exploateringsenheterna små, dvs man
byggde ut tomt för tomt. Under efterkrigstiden var exploateringarna däremot
storskaliga och utbyggnaden gick snabbt. Stora förorter med upp till flera tusen
lägenheter tillkom på ett bräde. (Rådberg 1996 s 22)
Istället för stadsdelar med blandade funktioner planerade man för och byggde
funktionsseparerade områden: bostadsområden, industriområden, rekreationsområden etc. Dessa låg rumslig isolerade från varandra; mellanrummen bestod av
trafikytor, impediment eller naturmark.
Ett viktigt inslag i det modernistiska stadsbyggandet var Clarence Perrys teori om
grannskapsenheten (Neighboorhood Unit) från 1920-talet (Nyström 1999 s 18).
Dess storlek bestämdes av den centralt placerade skolans elevunderlag. Trafiken
drogs runt området så att genomfartstrafik hölls utanför; barnen kunde därmed
röra sig säkert mellan hem och skola utan att skadas av motortrafik. I stället för
gatornas gamla nätstruktur började man bygga med trädstruktur (stamgator med
förgreningar som slutade i återvändsgator).
Grannskapenhetsplaneringen anpassades till svenska förhållanden och blev norm
i svensk planering. Efterkrigstidens svenska bostadsbyggande innebar till stor del
nybyggda bostadsförorter med kommersiell och offentlig service (skola, daghem,
hälsovård m m) lokaliserade till områdets centrumanläggning.
Den modernistiska planeringen har varit rådande sedan efterkrigstiden. De städer
och stadsmiljöer som vi lever i idag är ett resultat av denna planering. Kravet på ett
stadsmässigt stadsbyggande är en protest mot den modernistiska stadsplaneringen
och de miljöer den har medfört.
4.2 Blandad bebyggelse
Som vi kunnat läsa tidigare så förespråkar såväl Jacobs som Söderlind och nyurbanisterna en blandad bebyggelse. Denna kan variera vad gäller ålder, typologi och
upplåtelseform. De två första behandlas här, den tredje i kapitel 6.
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4.2.1 Blandad ålder
Hus från olika epoker innebär dels en visuell mångfald, dels en mångfald i
hyresnivåer (eller köpeskilling). Äldre hus, som ofta kan vara i lite sämre skick
men har lägre hyra, ger möjlighet för människor med låg inkomst att bo där
eller företag med låg vinstmaterial att etablera sig (Jacobs tredje villkor). Det
senare gäller t ex nystartade företag (”källarföretag”) eller kreativa verksamheter
(t ex konstnärer, udda gallerierlliga restauranger/kaféer) som kan tillföra området
positiva värden, men som inte skulle kunna etablera sig området om det bara
fanns nybyggda, dyra lokaler. Äldre byggnader kan alltså tillföra både funktionell
och social mångfald till en stadsdel.
4.2.2 Blandade hustyper
Ett område med blandade hustyper (flerfamiljshus/lamellhus, radhus, stadsvillor,
kedjehus, parhus, fristående enfamiljshus) skapar inte bara en visuell/
upplevelsemässig mångfald utan även en social mångfald (Jacobs och Söderlind).
Detta eftersom hushåll med olika preferenser och finansiella möjligheter (ofta
olika samhällsgrupper vad gäller socio-ekonomiska förhållanden, hushållssammansättningar och ålder) blandas inom stadsdelen..
Olika hustyper, samt lägenhetsstorlekar, gör det också möjligt att göra boendekarriär i samma stadsdel, vilket kan vara viktigt ur sociala aspekter. Inte minst med
tanke på den höga andelen skilsmässor där barnen får flytta mellan sina föräldrar
med jämna mellanrum. Om det finns möjlighet för båda föräldrarna att bo kvar i
samma stadsdel underlättar det livet för barnen, som kan gå kvar i samma skola,
behålla samma vänner m m.
4.3 Associationer
När folk hör ordet stad associerar de till olika miljöer och estetiska uttryck som
enligt dem är förknippade med staden. Dessa associationer kan variera betänkligt
mellan olika individer, beroende på olika förförståelser och bakgrund.
Det kan diskuteras om en stadsmiljös fysiska karakteristika - eller estetiska koder gör den mer eller mindre stadsmässig. Eller kanske snarare upplevs som stadsmässig. Enligt Andres Duany, tongivande arkitekt och stadsplanerare inom New
Urbanism-rörelsen, är det så. Han använder sig av ett sk transekt som delar in
miljöer på en skala mellan urbant och ruralt (se bild nästa sida). Det handlar om
att använda rätt stadsbyggnadselement och -kvaliteter på rätt plats, menar Duany
(Duany & Talen, s 1454). Det kan gälla gaturummens utformning och skala,
byggnadstyper, täthet, material etc.
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Duanys transekt. Källa: Duany & Talen.
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5. Fördjupning: funktionella aspekter
Städer kan uppstå på olika sätt och av olika anledningar. Vissa städer har utvecklats mer eller mindre spontant, medan andra anlagts därför att en makthavare
har bestämt så. Ibland har städer uppstått för att man vill försvara sig mot yttre
fiender, i andra fall har de uppstått för att det är en lämplig plats att bedriva
handel av jordbrukets överskott. I det senare fallet har städerna lokaliserats där det
är bra tillgänglighet, dvs. där flera olika kommunikationsleder (vägar, vattendrag)
möts. ”Utbyte av varor och tjänster är en förutsättning för stadens uppkomst och
liv”, som Söderlind skriver (s 55).
I den förindustriella och den tidiga industriella staden var handel, småindustri
och arbetsplatser integrerade med bostäder. Det är under de senaste hundra åren,
och främst de sista femtio åren, som staden alltmer fragmenterats i funktionsseparerade områden.
I detta kapitel ska vi undersöka vad det finns för drivkrafter som påverkar handelns utveckling och förutsättningar samt funktionsseparering och -integrering.
Men då behöver vi förstås förstå den historiska bakgrunden (ur ett svenskt
perspektiv).
5.1 Den mångfunktionella staden - en historik
Sedan medeltiden hade staten givit vissa orter rätt att kalla sig stad och därmed
också privilegiet att ha monopol på handel, sjöfart och hantverk - alla näringar
utom de agrara. På så sätt kunde de lättare kontrolleras och beskattas av staten.
Dessa städer hade således vissa ekonomiska, juridiska och administrativa rätttigheter och skyldigheter som skilde sig mot byar och landsbygden. Städerna
avgränsades av stadsmurar och enda vägen in och ut var genom stadsportarna, där
staden krävde in tullavgifter av den landsbygdsbefolkning som ville sälja sina varor
i staden. Det var enligt lag förbjudet att bedriva handel utanför städerna.
Från 1770-talet och hundra år framåt avtog successivt städernas fiskala och
ekonomiska särställning. Lagstiftningen liberaliserades och städernas privilegier
avskaffades ett efter ett. År 1864 hade full näringsfrihet införts (skråtvånget
avskaffades) i landet och städernas monopol på att driva ”borgerlig näring” var
därmed avskaffat. (Nilsson s 37)
Men denna storskaliga funktionsuppdelning mellan stad och land (handel och
hantverk i städerna, jordbruk på landet) var i princip en byråkratisk papperskonstruktion - ”den kamerala fiktionen” som Christer Ahlberger kallar den (s 14-17).
I verkligheten levde en stor andel borgare på jordbruk och ”bönder” höll på med
protoindustri m m. Det glesbefolkade Sverige kunde endast på pappret uppnå
arbetsfördelningen mellan stad och land som fanns i medeltida Flandern eller
norra Italien.
Den tydliga arbetsfördelningen mellan stad/tätorter (varu- och tjänsteproduktion)
och landsbygd (råvarureserv och rekreationsområde) uppstod i Sverige alltså först
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under de senaste 200 åren. Det var först under 1800-talet som stadsbefolkningen
blev ”stadsmässig”.
Hur såg då de svenska städerna ut vid 1800-talets mitt? Innan industrialiseringen
var Sverige ett fattigt jordbruksland där en stor del av befolkningen levde under
miserabla förhållanden. Vid 1800-talets mitt bodde endast en tiondel av landets
befolkning i städer (Åström s 30) och så sent som 1870 försörjde sig fortfarande
endast tio procent av den arbetsföra befolkningen inom industrin, sjuttio procent
livnärde sig fortfarande på jord- och skogsbruk(Furuhagen s 58).
De svenska förindustriella städerna var i princip agrara köpstäder som fungerade
som handelscentra för den omgivande landsbygden. Stadsbefolkningen hade åkermark och boskap och var till stor del självförsörjande av livsmedel. Handelsgårdar
och ämbetsmannagårdar låg centralt vid torget eller huvudgatan; delar av handelsgårdarnas bottenvåningar rymde försäljningsutrymmen. Hantverkargårdarna
var mindre centralt belägna och delades ofta av flertalet hantverkare. På dessa
stadsgårdar fanns boningshus, verkstäder och magasin, men även lador och stall.
Funktioner, yrken och befolkningsskikt var blandade. Den bebyggda ytan upptog
oftast bara några enstaka procent av städernas totala yta, resten användes till
jordbruk och bete (Schönbeck s 19).
Industrialiseringen inleddes i England under 1700-talet och spreds koncentriskt
ut över Europa (och USA). De mer perifera regionerna, däribland Sverige, nåddes
senare än t ex Frankrike, Tyskland och Italien. I Sverige satte den inte igång
på allvar förrän under slutet av 1800-talet. När den väl var igång så innebar
det till en början att nya samhällen uppstod på landsbygden i anslutning till de
naturtillgångar som industrin baserades på. I vissa fall fick arbetarna själva ta tag
i bostadsfrågan och mer eller mindre primitiva och kaotiska kåkstäder uppstod.
Dessa samhällen (bruksorter) ska inte, menar Boris Schönbeck, ses som egentliga
stadsbildningar då de var starkt beroende av en enda näring (s 25-26). Men snart
lokaliserades en allt större del av industrin till de större städerna och bidrog till
deras snabba tillväxt. Den stora urbaniseringen hade inletts även i Sverige.
I och med det effektiviserade jordbruket och industrialiseringen försvann stadsjordbruket och större delen av djurhållningen i städerna. När gårdshusen inte
längre fyllde sina tidigare ändamål omvandlades de istället till hyreslägenheter för
den växande arbetarklassen som flyttade in till staden. Den gamla kringbyggda
handelsgårdens planform behölls, men med förändrat innehåll och ökad skala.
När detta inte räckte för att avhjälpa bostadsbristen fick familjer bo på vindskontor eller höskullar. (Eriksson s 61) I gatuhusens bottenvåningar inrymdes
hantverkslokaler och butiker; i våningarna ovanför bodde de högre klasserna
(Åström s 32).
Trots spekulationsbyggen utanför stadsgränsen så byggdes staden fortfarande i
sammanhängande gatunät, med kvarter och hus som kantade gatorna. Butiker,
hantverk och industrier kunde etableras längs gatan i husens bottenvåning. Kell
Åström menar dock att efterfrågan på butiker inte räckte till för att fylla dessa
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bottenvåningar, vilket ledde till att ”gaturummets väggar kom att domineras av
trista sockelvåningar”( s 33). I och med att stadsbornas självhushållning upphörde
blev veckotorghandeln allt viktigare - speciella salutorg anlades.
En viktig förutsättning för industrialismens utbredning var järnvägen. Den drogs
i regel i stadens utkanter och ofta lokaliserades industrierna på järnvägens ”yttre”
sida, dvs. avskiljt från stadskärnan. Så småningom inlemmades industrierna och
blev en central del av staden då denna växte. (Åström s 32) Järnvägarna bildade
ofta omfattande barriärer mot bebyggelsen och ”påbörjade därmed den uppdelning mellan skilda områden, som våra dagars trafikleder fullföljt” (Schönbeck s
27). Järnvägen var även en bidragande orsak till de bostadsområden som började
byggas vid slutet av 1800-talet; först patricierförorter för borgare och egnahemområden för arbetarklassen - båda sorterna en bra bit utanför de ohygieniska
städerna, men inom pendlingsavstånd.
Funktionssepareringen och stadsutglesningen inleddes alltså vid 1800-talets slut.
Men i och med modernismens och funktionalismens genombrott på 1930-talet
blev funktionssepareringen ett ideal, den fick ett program. Den funktionalistiska
stadsplaneringen utgick från ”sol, ljus och luft”, vilket skulle uppnås genom
öppnare och glesare stadsplaner där olika funktioner separerades (arbete, bostad,
handel, rekreation) i olika områden. Idealet blev fristående hus i öppna parklandskap och vägar som anpassades till den snabba motortrafiken.
5.2 Handelns utveckling
Handeln har utvecklats och rationaliserats kraftigt sedan våra städer började urbaniseras. 1800-talets köpmannagårdar och sekelskiftets saluhallar och torghandel
hade vid 1900-talets mitt decimerats till förmån för specialiserade butiker med
manuell betjäning, strikt indelade efter varugrupper: mjölkbutiker, fiskaffärer,
brödbutiker etc. (Hela detta delkapitel baseras på Svensson 1998 och har tidigare
publicerats i Stadsmiljörådets nyhetsblad Urban.)
Efter andra världskriget ökade andelen livsmedelsbutiker med blandat varusortiment. Så småningom infördes även självbetjäning och enhetspriser. Med färre
anställda och standardiserat utbud rationaliserades handeln. I stadskärnorna
expanderade kedjevaruhusen, t ex Epa, Tempo och Domus. Grannskapsplaneringen innebar nya förorter med stadsdelscentrum med stora detaljhandelsbutiker.
Efter framgångsrikt lobbyarbete från Köpmannaförbundet planerades allt större
och högre exploaterade förorter i samband med att handelns krav på större kundunderlag ökade. Handeln bidrog därmed till det idag så kritiserade storskaliga
bostadsbyggandet kring 1970. Efter hand ökade anpassningen till bilismen: större
parkeringsplatser och lokalisering vid större billeder.
Under 1970- och 80-talen försämrades varuhusens lönsamhet och de omvandlades till gallerior. Samtidigt minskade antalet dagligvarubutiker i stadskärnorna.
Stormarknaderna blev vanligare och under senare delen av 80-talet expanderade
den bilanpassade handeln med mycket stora butiksytor utanför tätortbebyggelsen.
Vissa hade utpräglat lågpriskoncept.
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Fortfarande under 1990-talet dominerades handeln (90 procent av de tre stora
handelsjättarna KF (numera COOP), ICA och Axfood. Eftersom dagligvaruhandeln är ett mer eller mindre nollsummespel har ökningen av antalet externa,
storskaliga butiker medfört att handeln i innerstäder, bostadsområden och stadsdelscentra fått stryka på foten.
5.3 Servicesektorns förutsättningar
5.3.1 Agglomerationsfördelar
För både köpare och säljare är det fördelaktigt med en gemensam försäljningsplats
- marknad. Producenterna får visserligen ökade transport- och lagerkostnader
jämfört med att sälja på produktionsstället, men vinner i gengäld på ökad försäljning och/eller högre pris i staden. Konsumenterna i sin tur är beredda att betala
ett högre pris, eftersom de slipper besväret och kostnaden att ta sig till de
olika varuproducenterna som ligger utspridda i landet. Samlokalisering av olika
verksamheter skapar alltså agglomerationsfördelar. (Andersson s 50)
Enligt Jane Jacobs finns det även agglomerationsfördelar (även om hon inte
använder det uttrycket) för småföretag - de måste ligga i städer eftersom de är
beroende av många och varierade leveranser och tjänster (Jacobs s 157). De måste
tjäna smala marknader där marknaden finns och vara snabba med förändringar för
att anpassa sig. De är beroende av stor mångfald bland de andra företagen i staden
och de kan själva bidra till att stärka denna mångfald. Alltså: mångfalden i sig ger
möjlighet till och stimulerar mer mångfald.
Mindre kontorsföretag som inte kan ha egna subventionerade matsalar, butiker
eller annan service måste ligga i livliga stadskvarter där de anställda får tillgång
till det serviceutbud de behöver och vill ha. Dessutom är face-to-face kontakter
viktiga, speciellt för folk i ledande ställning, med folk utanför företaget. Det gäller
inte minst folk på små företag. (Jacobs 157-158)
5.3.2 Underlag
Jacobs (s 158-160) och Söderlinds (s 38-39) uppfattningar om stadens förutsättningar för ett diversifierat kommersiellt, socialt och kulturellt utbud är i det
närmaste identiska och kan sammanfattas så här: De flesta små orter, eller förorter,
med ett begränsat kundunderlag kan ha ett visst standardiserat utbud av varor
och tjänster, t ex en matbutik, en pizzeria och ett dagis. Men för att ett mer
specialiserat utbud, t ex en balettskola, vinbar eller italiensk deli, ska överleva krävs
ett större kundunderlag/upptagningsområde. ”Ju mer specialiserad en verksamhet
är, ju mindre procentuell andel av befolkningen som verksamheten vänder sig
till, desto större folkmängd kräver verksamheten. (Söderlind s 38). Detta resonemang stämmer överens med ekonomen Roland Anderssons synsätt på marknaders
storlek och utbudets specialisering. Större orter ger alltså möjlighet för en större
mångfald (både smalt och brett utbud) än i mindre orter (endast smalt).
Detta tillräckliga kundunderlag kan uppnås på två sätt; antingen genom att det
bor eller arbetar tillräckligt många inom ett bekvämt avstånd (kräver viss grad av
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befolkningstäthet, kompakthet, något som bl a Jacobs förespråkar) eller genom
att man kan attrahera folk utifrån. Det senare underlättar om området ifråga är
lokaliserat i ett attraktivt läge, dvs. där mycket folk rör sig: t ex stråk eller noder
där stråk korsar varandra.
5.3.3 Funktionsskugga
Huruvida en stad eller stadsdel ska få ett vitalt handels- och serviceutbud beror
delvis på dess omland. Små städer eller stadsdelar som ligger nära en dominerande
centralort riskerar att hamna i dess funktionella influensområde eller funktionsskugga, som Jerker Söderlind kallar det (Söderlind s 56-57). Med det menar han
att den lilla staden eller förorten inte kan konkurrera om kunderna med den större
stadskärnan; den har inte den kritiska massa som krävs och den ligger för nära.
Den blir en beroende satellit i den större stadskärnans gravitationssfär.
För att motstå centralortens dominans krävs ett fåtal koncentrationer som är
tillräckligt stora eller ett tillräckligt långt avstånd från centralorten. En mängd
småskaliga stadsdelscentra i centralortens närhet är mer eller mindre dömda att dö
ut: ”Små kompletta stadsdelar med blandade funktioner nära en större stad är en
omöjlighet.” (Söderlind s 57)
5.3.4 Jacobs fyra villkor för en levande, mångfunktionell stad
Men vitalitet och mångfald uppstår inte bara för att det är en stad eller stadsdel
med många invånare. Som tidigare nämnts så radar Jacobs upp fyra ekonomiska
villkor som måste uppfyllas för att en stad ska ha en komplex, levande mångfald,
ett sprudlande stadsliv. Här vi går vi in på dessa frågor lite närmare.
A Blandade primärfunktioner
”Stadsdelen, och så många av dess delar som möjligt, ska ha mer än en primärfunktion, helst mer än två. Dessa måste se till att folk rör sig utomhus vid olika tidpunkter
på dagen och är där pga olika skäl, men ska kunna använda många gemensamma
inrättningar.”
(Jacobs s 164, min översättning)
Fungerande stadsgator är befolkade under hela dagen och kvällen, och det alltså
av både sociala och säkerhetsskäl. Men det finns även en ekonomisk sida av detta.
Boende och arbetande i en stadsdel samarbetar (omedvetet) ekonomiskt genom
att använda de butiker och serviceanläggningar som finns i området och som
behöver båda kundgrupperna för att överleva. Om någon av grupperna skulle
försvinna så skulle flera av butikerna etc försvinna. Tillsammans blir de starkare
och skapar ett utbud som aldrig annars skulle finnas. 1+1=3. Om utbudet är tillräckligt bra kan det dessutom locka till sig utomstående, et slags självförstärkande
spiraleffekt. (Jacobs s164-165)
Men mycket folk i rörelse i området behöver inte betyda att folk sprids över
dygnets timmar. Om det bara är kontor, trots massor av folk, är det mycket
intensivt vid lunch och kl 17 (efter arbetsdagens slut), men ganska dött under
resten av dagen, och framförallt på kvällen. Detta gör det svårt för butiker,
restauranger, service att överleva i sådana områden. (Jacobs s166-167)
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Jacobs delar in mångfalden (diversity) i två typer: primärfunktioner och sekundär
mångfald.
Primärfunktioner är sådana funktioner som i sig själva drar folk till ett område för
att de är ”ankare”. Man tar sig dit för att just de ligger där. T ex kontor, fabriker,
bostäder, nöjesetablissemang, utbildning, fritidsaktiviteter. Ibland även museum,
bibliotek och gallerier.
När två eller fler primärfunktioner kombineras och drar folk vid olika tidpunkter
på dygnet så kan det få en ekonomiskt stimulerande effekt, dvs en bra miljö
för sekundär mångfald. Sekundär mångfald kallas de företag som är beroende av
primärfunktioners närvaro. De tjänar de folk som primärfunktionerna drar till
området. Om de tjänar blandade primärfunktioner kan de bli mycket effektiva.
(Jacobs s 174) Ju större blandning bland användarna, ju större utbud av butiker
och tjänster. Om den sekundära mångfalden är tillräckligt framgångsrik och har
tillräckligt med unika särdrag kan den bli en primärfunktion i sig själv - folk
kommer bara för detta. Ett exempel är senare års utveckling på östra Södermalm
i Stockholm, där kroglivet gjort området hippt. Nu lokaliserar sig andra hippa
butiker, designers m m i området.
Vad är det som avgör om blandningen av primärfunktioner blir effektiv? Först
måste de kombineras med de tre andra villkoren för att stimulera mångfald. Men
själva blandningen måste även vara effektiv. Dvs:
1.
2.
3.

folket rör sig i stadsdelen vid olika tidpunkter måste använda samma
gator, inte separerade.
folket som använder samma gator vid olika tidpunkt måste använda s
amma inrättningar.
blandningen av folk på samma gata vid en tidpunkt måste ha någon
koppling till de som använder gatan vid en annan tidpunkt, t ex boende
som använder nattlivet (Jacobs s 175-176).

Dagens downtowns har alltför mycket arbetsplatser och för lite bostäder, de har
blivit CBD:s (vilket stämmer överens med Jan Gehls observationer av Stockholm
city). När en stadskärna stagnerar/disintegreras så påverkar det hela staden som ett
socialt grannskap: folk träffas inte, idéer och kapital möts inte (som de oftast gör
av slumpen i levande stadskärnor). En stad utan ett starkt och ”inklusivt” hjärta
blir en samling av särintressen isolerade från varandra. Den misslyckas med att bli
mer än summan av de enstaka delarna. 1+1=2 (Jacobs s 177)
B Behovet av små kvarter
De flesta kvarteren ska vara korta: gatukorsningarna ska vara många. (Jacobs s 192)
Långa, självisolerande, monotona gator är dåliga förutsättningar för ett sprudlande
gatuliv och affärsliv, anser Jacobs. Den långa gatan blir en fysisk barriär mellan
användare av olika gator. Bekvämlighetsavståndet för små butiker m m blir för
långt. Om man skulle dela upp det stora kvarteret med en genomskärande gata
kantad av byggnader skulle gatan bli intressantare och man får fler alternativa sätt
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att röra sig i området. Olika stråk skulle blandas med varandra. Utbudet på bra
lägen för kommersiell aktivitet skulle öka och butikernas etc potentiella kundkrets
(inom bekvämt gångavstånd) skulle öka, dvs större sannolikhet för att fler butiker
kan överleva. Långa kvarter isolerar olika primärfunktioner även om de ligger nära
varandra fågelvägen. (Jacobs s 193-194)
C Koncentration
Det måste vara en tillräckligt tät koncentration av folk, såväl boende som andra.
(Jacobs s162-163)
D Blandad bebyggelse
Detta kriterium behandlas i kapitel 5.3.
Kombinationen av dessa fyra kriterier skapar, enligt Jacobs, effektiva användningspooler. Även om alla områden inte har samma förutsättningar så skapas de
bästa chanserna för en stadsdel att bli så bra som möjligt. Alla dessa fyra måste
kombineras för att generera stadens mångfald, om man tar bort en minskar
stadsdelens potential. (Jacobs s 163)
5.3.5 Separering och integrering av funktioner
Med funktionsseparering menas att olika funktioner eller användningssätt av
marken i en stad - t ex boende, arbete, handel eller rekreation - är rumsligt
åtskilda.. I en funktionsseparerad stad ligger olika funktioner uppdelade för
sig: arbetsplatsområden, bostadsområden, handelscentrum etc. Detta planeringssätt kallas även zonering eller rumslig funktionsuppdelning. Motsatsen till
funktionsseparering är funktionsintegrering, vilket innebär att olika funktioner/
användningssätt blandas inom ett visst geografiskt område.
Graden av en stads funktionsintegrering beror på hur man definierar begreppet
och vilken rumslig nivå man inriktar sig på. Enligt Ingrid Johansson (Bergdahl &
Rönn s 9-10) kan man dela in funktionsintegreringen i tre kategorier:
û

Funktionsintegrering på husnivå: bostäder och verksamheter finns i
samma hus.

û

Funktionsintegrering på tomtnivå: bostäder och verksamheter finns på
samma tomt, men i olika byggnader.

û

Funktionsintegrering på kvartersnivå: bostäder och verksamheter finns
inom samma kvarter, men är rumsligt åtskilda på olika tomter, ibland även
åtskilda genom gator.

Enligt denna definition måste marken omfatta minst två olika funktioner varav en
alltid är bostad. Enbart service och arbete utgör alltså inte ett funktionsintegrerat
område.
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Jag skulle vilja lägga till ytterligare en nivå:
û

Funktionsintegrering på stadsdelsnivå: bostäder och verksamheter finns
inom samma stadsdel, men rumsligt åtskilda inom funktionszoner (t ex
Skarpnäck).
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6. Fördjupning: sociala aspekter
”Vad är en stad? … det är stadens offentliga rumslighet och dess rumsliga offentlighet
som skapar känslan av att vi befinner oss i en stad. Det är att kunna gå ut på en gata
eller ett torg där andra människor rör sig och veta att man kan röra sig fritt där utan
att andra lägger sig i.” (Olsson s 4-5)
Ur ett socialt perspektiv handlar, som vi kom fram till i kapitel 3, stadsmässighet
om en social blandning, om ett vitalt stadsliv med sociala möten mellan vänner
och främlingar i det offentliga rummet. Ett levande stadsliv kräver människor som
rör sig i det offentliga rummet, vilket betyder fler fotgängare och färre bilister.
Kvaliteter som fanns ”i den gamla staden”.
I detta kapitel kommer vi dels att göra en historisk tillbakablick - hur har
stadslivet i det offentliga rummet utvecklats och vad beror detta på? - och dels
undersöka varför ett vitalt stadsliv är eftersträvansvärt.
6.1 Gatulivets utveckling - en historik
Idag fyller våra städers gator främst en funktion: förflyttning av varor, människor
och fordon. Det är flödet - rörelsen - som har högsta prioritet. Men för inte alltför
länge sedan, innan industrisamhällets och modernismens stora genombrott under
1900-talet, var gatan en plats för en mångfald av aktiviteter. (Jergeby s71). Det
var på gatan som man spenderade en stor del av sin fritid: inhandling av mat,
historieberättelser, social samvaro, lek och andra sociala aktiviteter. En bit in på
1900-talet kantades stadens gator fortfarande av små butiker, ölstugor, kaféer m
m. Merparten av folks sociala liv fördes på gatan, trottoaren eller i närliggande
lokaler. Stadens funktioner var i de flesta fall väl integrerade och avstånden mellan
bostad, arbetsplats, butiker var i gemen korta. Man förflyttade sig till fots eller
med cykel. I Det offentliga stadslivets förändringar illustrerar Sören Ohlsson livet i
arbetarstadsdelen Haga i Göteborg runt 1930:
”Trångboddheten var omfattande och långt fram på 1930-talet dessutom förstärkt
av att inneboende var vanligt. Som jag pekat på förut så var gärdarna liksom andra
gemensamma utrymmen också mycket begränsade. Denna både i utrymmesmässiga och sociala termer begränsade miljö pressade ut mycket av livet till platser
och miljöer utanför. Gatan, torg och platser, kaféer osv blev mötespunkter för ett
vardagligt offentligt liv, delvis därför att man inte hade plats vare sig i hemmet
eller i det lilla grannskapet.” (Olsson, s 17-18)
Trångboddheten var alltså en viktig faktor till det stora antalet människor som
uppehöll sig i det offentliga (och halvoffentliga) rummet. Det var också dessa
påvra levnadsförhållanden som man under 1800-talets slut och 1900-talets början
ville undvika. Flykten från staden till bostadsförorter, trädgårdsstadsrörelsen (med
Ebenezer Howard i spetsen) och senare den modernistiska och funktionalistiska
stadsplaneringen var ett resultat av kritiken mot stenstadens dåliga levnadsförhållanden.
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Bilismens intåg i vardagslivet gjorde det möjligt att öka avståndet mellan bostad
och arbete samtidigt som den modernistiska stadsbyggnadsideologin/-teorin förordade separering av stadens olika funktioner - var aktivitet fick sin plats. Byggnaderna drogs in från fastighetsgränsen och bildade objekt stående i ett tomrum
utan gränser mellan det privata och det offentliga. I och med motortrafikens
snabba tillväxt och det rådande paradigmets planeringssyn utvecklades gatorna till
rum för främst flöden och förflyttningar. (Jergeby s 71)
Enligt modernistiska stadsplaneringsideal ritades öppna planer där bostadshusen
placerades fritt i förhållande till gatan. Skillnaden mellan gata och gård skulle upphävas: alla sidor skulle vara likvärdiga, utan fram- och baksida. Husen skulle ligga
i en sammanhängande grönska där man kunde röra sig fritt mellan dem. Den
ökade motortrafiken ledde till ökad risk för trafikolyckor. För att minska risken
separerade man de olika trafikslagen som fick egna vägsystem: motortrafikleder,
gång- och cykelbanor. Följden blev att den traditionella gatan som ett gemensamt
rum mer eller mindre försvann. (Rådberg 1994 s 127). Eller kanske snarare:
gatans funktion som ett vardagsrum försvann.
Funktionssepareringen och handelns utveckling har förstärkt denna stadslivets
negativa trend. Dagens ganska begränsade folkliv i det offentliga rummet - gator,
torg m m - beror alltså till en stor del på vårt sätt att bygga och planera städer.
Men det finns även andra faktorer som påverkat utvecklingen. Om man ser det
offentliga rummet som ett kommunikationsmedium så har det fått en mängd
konkurrenter under 1900-talet: TV, Internet, dataspel, m m.
Men trots att gatans roll som arena för ett gemensamt liv har devalverats under
större delen av 1900-talet så har gatulivet till viss del återupplevt en renässans
sedan 1980-talet. Stadslivet har återuppväckts och intresset för att vistas i stadsmiljöer där man kan se och synas (t ex stadsfestivaler, det blomstrande kafélivet)
har återigen blivit populärt. Satsningar på att renovera och uppgradera stadskärnor
och dess gator och torg har ökat kraftigt. Ett exempel på ett framgångsrikt arbete
med att öka gatulivet och social samvaro i det offentliga rummet är Köpenhamn,
som bl a Jan Gehl har studerat och rapporterat om.
6.2 Det offentliga rummet som arena för social interaktion
”..the central value of urban life is that of publicness, of people from different groups
meeting each other and of people acting in concert, albeit with debate. The most
important places must be for pedestrians, for no public life can take place between
people in automobiles.”
(Allan Jacobs och Donald Appleyard i LeGates & Stout (ed) s 500)
I detta delkapitel studerar vi närmare, ur ett socialt perspektiv, de kvaliteter som
kännetecknar stadsmässighet och varför stadsmässighet är eftersträvansvärt.
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6.2.1 Offentlighet
”Utan genomströmning, utan förbipasserande och besökande främlingar, existerar
ingen offentlighet.” (Söderlind s 44)
Om vi ska diskutera stadslivet i det offentliga rummet så behöver vi först veta mer
om begreppen offentligt och privat. Ordet ”offentlighet” kommer från tyskan och
kan ha två skilda betydelser. Det kan vara en synonym för ”allmän”, dvs. något
som är gemensamt för alla och inte kan monopoliseras av någon, men det kan
också betyda öppen eller tillgänglig (Olsson, s 5). Alla har rätt att vistas i det
offentliga rummet utan att det krävs några motprestationer. Engelskans ”public”
och franskans ”le public” har en liknande betydelse. Orden stod först enbart för
det allmännas bästa, men gradvis började det användas för att beskriva något
som var öppet för alla. Under 1700-talet var ”offentlighet” en beteckning för ett
sätt att socialisera utanför familjen och den nära vänkretsen, en offentlig sfär där
man interagerade med en mångfald av människor, såväl bekanta som främlingar
(Sennett 1993, s 17).
I det offentliga rummets motsats, det privata rummet, kan man skydda sig från
omvärldens liv och larm, det är familjens domän; bostaden är det typiska exemplet
på ett privat rum. När man inom arkitektur- eller planeringskretsar diskuterar
offentliga och privata rum brukar man komplettera dessa två begrepp med ytterligare två: halvprivata och halvoffentliga rum. Sören Olssons definition innebär att
det halvoffentliga rummet är tillgängligt för alla, med vissa restriktioner: antingen
måste man betala för sig (kaféer, bigrafer, restauranger) eller så kan ägaren sätta
upp krav som begränsar tillgängligheten (slipstvång på nöjesetablissemang, öppettider i köpcentra m m). Det halvprivata rummet har en ännu mer begränsad
tillgänglighet och är avsedd för en grupp av människor, t ex trapphusen eller
gården i ett flerfamiljshus. (Olsson s 6). Gehl har en liknande definition, baserad
på Oscar Newmans Defensible Space, som dock skiljer sig en aning (Gehl s
60-61). Jerker Söderlind föreslår istället att man slår ihop de två mellanbegreppen
till ett: gemensamma rum (Söderlind s 36).
Familjens tillbakagång
I slutet av 1880-talet introducerade den tyske sociologen Ferdinand Tönnies
begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft. Kortfattat kan man beteckna
Gemeinschaft som det sociala samspel som karaktäriserar all förtrolig, privat och
exklusiv samlevnad, ”en naturlig och oplanerad social enhet”, som Johan Asplund
uttrycker det (Asplund s 67) Dess motsats Gesellschaft är en konstgjord mekanism
- begreppet står för det offentliga livet, där förtrogenheten endast baseras på
kontrakt. Gemeinschaft står för familjen och de nära vännerna medan Gesellschaft
handlar om mer eller mindre ytliga kontakter. Gemeinschaft är det traditionella
bondesamhället och bylivet där alla känner alla och bryr sig om varandra - men
främlingar anses vara suspekta. Gesellschaft är det urbana stadslivet i industrisamhället där man bara har ytliga sociala kontakter, ofta genom marknadsekonomiska
transaktioner. Under 1800- och 1900-talen har Gesellschaft utvecklats snabbt
medan Gemeinschaft har fått träda tillbaka.
Jakten på den försvunna stadsmässigheten

47

Offentlighetens tillbakagång
I The Fall of Public Man beskriver Richard Sennett hur synen på offentligt liv och
användandet av det offentliga rummet har förändrats från 1700-talet och fram till
idag. Under upplysningens1700-tal växte det fram ett urbant socialt liv i städerna.
Borgerskapet - och till viss del även den växande arbetarklassen - tog till sig vanor
som tidigare endast varit vanligt bland de högre stånden. Teatrar och operahus
öppnades nu för en bredare allmänhet än tidigare, kaféer och restauranger blev
sociala träffpunkter i staden och man promenerade i de stora stadsparker och
promenadgator som började anläggas under den här tiden. (s 17)
Under 1700-talet växte det alltså fram mönster av socialt samspel där främmande
människor kunde interagera och där feodala privilegier eller kunglig kontroll inte
spelade någon roll. Kredit- och kontantbetalningssystemet utvecklades och allt fler
transaktioner gjordes där köpare och säljare inte kände varandra. (Sennett s 18)
Det fanns en tydlig gräns mellan det offentliga och det privata och mellan dessa
två sfärer rådde en balans (Sennett s 18-19). Man skiljde på sin person i det
privata och sin (opersonliga) roll i det offentliga livet. Men efter revolutionerna
vid seklets slut, i samband med att industrialiseringen började sätta igång på
allvar i Europas centrala delar, förändrades relationen gradvis mellan privat och
offentligt. Bland borgerligheten, vars makt ökade i hög takt under 1800-talet,
började man betrakta det offentliga som en arena där omoralen florerade och
tolererades. För den borgerliga mannen blev det offentliga rummet delvis en
frizon där han kunde befrias från trycket som make, fader och familjeförsörjare,
medan kvinnor riskerade att förlora sin heder. (Sennett s 23)
Under de senaste två seklen, samtidigt som sekulariseringen och den industriella
kapitalismens utveckling, har den offentliga sfären - framför allt det offentliga livet
i staden - förlorat mark till det privata. Gradvis har det blivit allt viktigare att dra
sig tillbaka, vända sig inåt sig själv och sina känslor, att utveckla sin personlighet ”den intimitetens tyranni”, som Sennett kallar det (s 337). Detta psykologiserande
och narcissism har nått en så grotesk nivå att det offentliga livet är på väg att
förstöras (Sennett s xvii).
6.2.2 Social kontakt och interaktion
Goffman skiljer på fokuserad och icke-fokuserad interaktion i den offentliga kulturen (Jergeby s 24-25). Vid fokuserad interaktion sker en direkt kontakt mellan
två eller flera människor, andra människor som befinner sig på samma plats kan
därmed komma att utestängas ur relationen. Icke-fokuserad interaktion innebär
att människor som befinner sig på samma plats iakttar andra och uttrycker sig
via kroppsliga gester, ansiktsuttryck, klädsel m m. Engagemanget i denna form
av interaktion kan antingen vara dominant (t ex en huvudaktivitet som att
promenera) eller underordnat (t ex att observera vad som händer runt omkring
en när man promenerar).
Det vanligaste uppträdandet kallar Goffman civil inattention. Detta innebär att
individer kommunicerar via något slags tecken - en nick, ett leende eller verbal
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kontakt - att det finns ett ömsesidigt förtroende och fredliga avsikter. Goffman
menar att människor i huvudsak uppträder konfliktundvikande i det offentliga
(Jergeby s 25), vilket är intressant med tanke på Sennetts positiva syn på
konflikter (se kapitel 6.2.5). Civil inattention, som följd av icke-fokuserad interaktion, uppstår ofta, medvetet eller omedvetet, då två människor passerar varandra
eller befinner sig på samma plats. En sådan civil inattention sker ofta av en tillfällighet (se diskussion om slumpen och serendipitet) utan att de mötande haft detta
som mål. Den mest grundläggande handlingen för kontakt är ögonkontakten
(Jergeby s 26).
Sociala kontakter kan uppstå på olika grunder. Affärskontakter uppstår eftersom
affärerna kräver att parterna deltar, händelsekontakter uppstår mer slumpmässigt
då personer oberoende av varandra befinner sig på samma ställe. Vid de senare
sorten av kontakt är relationen ofta anonym, dvs. individerna känner inte varandra. (Jergeby s 28)
En social kontakt behöver inte vara en interaktion. Den kan också vara ensidig: att
se eller att bli sedd (Jergeby s 27).
I det moderna samhället har man länge betonat den privata sfärens - och familjens
- roll som samhällets fundament (se Sennetts diskussion om intimitetens tyranni).
Inom samhällsvetenskaperna har man fokuserat på vikten av social förankring och
nära kontakter - starka band mellan släktingar och vänner. Men Granovetters teori
om ”svaga band”, som skapas via kontakter på en ytlig nivå, kompletterar denna
syn. Starka band ger förvisso sammanhållning inom en grupp, men kan samtidigt
isolera dess individer från andra grupper eller individer. Svaga band innebär en
möjlighet att skapa länkar mellan människor (och grupper) och kan liknas med
det som Goffman kallar händelsekontakter. I ett samhälle där svaga band är en del
av den sociala strukturen kan de verka integrerande. De är också en katalysator för
spridning av nyheter, information och idéer. Jergeby menar att svaga band är extra
viktiga för individer som inte är integrerade någon annanstans. (s 36-39)
6.2.3 Anonymitet och ytliga kontakter
Jane Jacobs konstaterar att (den stora) staden per definition består av folk som inte
känner varandra (”strangers”). Hon menar att gatan och dess trottoar är stadens
mest levande beståndsdelar i en stadsmässig stad. Där rör sig såväl främlingar
som bekanta. Kontakten mellan gatans användare hålls ofta på en ganska ytlig
nivå : man tar en öl på en bar, utbyter några ord med mannen i tobaksaffären
etc. Även om dessa kontakter är ganska triviala i sig så är summan av dem
desto viktigare. Lägger man ihop alla dessa små, vardagliga kontakter, som ofta
skapas när man gör olika ärenden i staden eller sin stadsdel, skapas en känsla av
offentlig identitet hos folk, ett slags offentlig respekt och tillit som inte kräver
några privata/personliga åtagandet. (Jacobs s 66-67). I en stadsmässig stad skapas
ett slags ”trottoarbekantskap” - man lär känna alla slags människor lite ytligt, i
olika skalor av ytlighet. Jacobs kallar detta fenomen ”city privacy” (s 69-73), en
välbalanserad gräns mellan det offentliga stadslivet och privatlivet, där man kan
hålla det privata för sig själv och dela med sig delar av det till vissa utvalda. I
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en stadsmässig stad kan man välja vilken grad av offentligt liv man kan leva, i
förorterna måste man organisera detta offentliga liv - man har att välja på ”allt
eller inget”. (Se även Jacobs i 3.1.2)
Denna stadens ytlighet, eller rollspel, som Erving Goffman kallade det, ansågs
vara negativ vid mitten av 1900-talet, då den ”leder till ett förtingligande av
mänskliga kontakter och ett undertryckande av personligheten” (Nyström 1999
s 22-23). Sennett ser däremot detta, som han kallar ”civility”(som på svenska
ung. artighet/hövlighet ), som ett positivt drag i stadslivet. Han drar paralleller
till ordets äldre betydelse och definierar civilitet som ”den aktivitet som skyddar
människor från varandra men som ändå låter dem avnjuta varandras sällskap”
(Sennett s 264). I denna civilitet bär man en mask, man påtvingar inte andra sin
innersta personlighet. Civilitet handlar om att se och behandla de andra aktörerna
i det offentliga rummet som främlingar - denna sociala distans skapar sociala
band, menar Sennett.
Karaktäriseras detta gatuliv, som Jacobs och Sennet beskriver, av gemeinschaft eller
gesellschaft? Man kan nog säga att det handlar om en glidande skala mellan de två
begreppen av socialt samspel. Vissa av dessa ytliga kontakter som Jacobs för fram
kan utvecklas till att bli mer eller mindre intima, och därmed närma sig gemeinschaft, medan andra fortsätter föras på en ytlig nivå och ligger närmare gesellschaft. Men båda menar att det i den stadsmässiga staden ska finnas utrymme
för främlingar att röra sig på stadens gator utan att känna sig obekväma eller att
de inkräktar på någons territorium, dvs. offentlighet i allra högsta grad. I denna
stad är det större chans att träffa på folk man inte känner än folk man känner
(Sennett s 30, 39 och 48; Jacobs s 39-41). Staden, åtminstone en större stad, gör
det möjligt att vara anonym.
6.2.4 Slumpen, det oväntade eller serendipitet
Jergeby talade om händelsekontakter som uppstår mer slumpmässigt då personer
oberoende av varandra befinner sig på samma ställe. Louise Nyström kallar
detta serendipitet, dvs. det oplanerades betydelse. Serendipitet är ursprungligen
ett begrepp inom ekonomisk teori som handlar om att av slumpen göra en
lycklig upptäckt. Nyström menar att detta begrepp även kan användas inom
stadsplaneringen och diskussionen om staden (Nyström 1999 s 33). Av en tillfällighet kan man träffa en bekant på gatan, som man sedan fikar med. Har man tur
kan detta leda vidare till något annat: en ny affärsidé, giftermål eller beslut om att
organisera en fest med gamla vänner… Eller så träffar man en person som man
aldrig tidigare har talat med. Nyström menar att just serendipitet är en anledning
till att många företags huvudkontor ligger i städernas centrum.
I modernismens förorter har man premierat tystnad, avskildhet och lugn, här
finns inte förutsättningar för serendipitet. Det finns det däremot, menar Nyström,
i den (traditionella) täta och mångfunktionella staden, pga: täthet/koncentration,
rörelserna och vistelse koncentrerad till gator, parker och torg. Det tillfälliga och
oplanerade mötet ger vardagen dynamik och spänning. (Nyström 1999 s 35-36)
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Bo Grönlund lanserar ett nytt och tredje begrepp kopplat till Gemeinschaft och
Gesellschaft: Gestossenschaft (en ordlek med tyskans stossen som betyder att
stöta samman eller att knuffas/puffas). Med detta begrepp syftar Grönlund på
”slumpartade relationer och kontakter mellan främlingar som enskilda individer”
(Grönlund i Nyström 1997 s 62). Han menar att Gestossenschaft blir allt viktigare och pekar på dess dragningskraft inom turist- och kulturindustrin (t ex
storstadsturismen).
6.2.5 Tolerans
”What I think of as urbanity is precisely making use of the density and differences in
the city so that people find a more balanced sense of identification on the one hand
with others who are like themselves but also a willingness to take risks with what is
unlike, unknown…. It is the kinds of experiences that make people find out something
about themselves that they didn’t know before. That is what urbanity is at its best….To
me, how to privilege the notion of difference that is what urbanity is all about.”
(Sennett citerad i Grönlunds Civitas of Seeing)
Städer inrymmer en mångfald av människor, såväl individer som olika grupper.
Men Richard Sennett påpekar att man gör det för enkelt för sig om man säger att
mångfald är en tillräcklig urban kvalitet i sig. En stor mångfald av olika människor
och grupper i samma stad leder inte automatiskt till samhörighet och förståelse.
Med stöd från bl a Simmel och Louis Coser hävdar Sennett att sociala band skapas
mellan människor genom verbala konflikter Urbanitet handlar då om oenighet.
Om man till varje pris försöker undvika konflikter tar man inte den andre på
allvar. Men när olika människor konfronteras och oenighet uppstår är det ett
tecken på att man bryr sig som varandra. Det behöver inte betyda att man förstår
varandra - snarare att man inser att man inte förstår varandra - men verbala
konflikter är ett tecken på att man erkänner olikheter och andra människors
annorlunda åsikter. Man erkänner den andres integritet. (Sennett i Nyström &
Fudge s 130-33).
Sennett är inte ensam om att förespråka staden som plats för konflikter Den
engelsk-irländske-spanske arkitekten David Mackay förespråkar ”a city that does
not eliminate problems but accepts them”. Han menar att en stad ska acceptera
att konflikter uppstår i och med att man blandar olika funktioner, eftersom detta
främjar möjligheten till en ökad tolerans mellan olika kulturer samt mellan bilister
och gångtrafikanter. (Mackay i Nyström & Fudge s 250)
6.3 Blandade upplåtelseformer
Som vi läst tidigare menar flera teoretiker (Jacobs, Krier, nyurbanisterna) att en
stadsdel bör ha en blandad befolkning, olika befolkningskategorier vad gäller
t ex socio-ekonomisk situation, familjesammansättning eller etnicitet. Denna
sociala mångfald kan bli möjlig om stadsdelen har en bra blandning av olika
upplåtelseformer för boendet (hyres, bostads- och äganderätt).
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7. Fallstudier
Teorier om urbanitet och stadsmässighet är förvisso mycket intressant, men dessa
bör prövas mot empirin - stadsbyggandet i praktiken: Hur har tankarna om urbanitet och stadsmässighet påverkat stadsbyggandet under de senaste decennierna? I
detta arbete har jag valt tre stadsbyggnadsprojekt/stadsdelar som planerats under
tre olika årtionden, två i Stockholm (1970-tal och 90-tal) och ett i Örebro
(1980-tal). Förhoppningen är att jag genom att studera dessa lite närmare ska
kunna urskilja hur tankarna om stadsmässighet har utvecklats samt se vilka
problem det stadsmässiga byggandet har att tackla.
7.1 1970-talet: Skarpnäck
7.1.1 Beskrivning
Skarpnäcksfältet ligger cirka sex kilometer söder om Stockholm city, söder om
Bagarmossen, och var i slutet av 1970-talet det sista större utbyggnadsområdet
i halvcentralt läge. Här fanns sedan tidigare ett flygfält, men även plats för motorsport, bollspel, koloniträdgårdar med mera. Som ett alternativ till innerstadens
smygkontorisering samt för att minska bristen på arbetstillfällen i regionens södra
delar ville Stockholms kommun att området skulle användas för arbetsplatser.
En generalplan togs fram av kommunen. Planområdet omfattade 100 ha, varav
35 ha skulle användas för bostäder, 25 ha för sysselsättningsintensiva arbetsplatser
och resterande 40 ha för naturmark och rekreation. Området skulle ha tunnelbanestation men inget större kommersiellt centrum. (Blomqvist s 6)
Hösten 1979 tilldelades tre byggherrar (HSB, kommunalägda Stockholmshem
och Byggmästarnas gemensamma byggbolag BGB) rätten att uppföra totalt 1800
lägenheter på Skarpnäcksfältet (senare tillkom även et fjärde företag: SMÅA).
Kommunens krav var att bolagen med hjälp av tre arkitektkontor vardera (två för
HSB) genom parallella uppdrag skulle redovisa idéer om bebyggelseutformning
med en högklassig boendemiljö. I samråd med byggherrar och arkitekter upprättade kommunen stadsplaner. Eftersom området skulle innehålla både bostäder
och arbetsplatser menade man att det fanns goda förutsättningar för ”en mer
sammansatt miljö än den gängse sovstadens”. (Blomqvist s 7). Man menade att
de arbetsområden som var under utbyggnad på Järvafältet mycket väl kunde ligga
i ett bostadsområde, eller åtminstone ligga ”närmare varandra än vad som varit
vanligt under de senaste decennierna” (Blomqvist s 7).
Kommunens mål
”För att pröva olika grader av integration mellan bostäder och arbetsplatser
innehåller generalplanen dels rena arbets- och bostadsområden, dels en zon,
där arbetsplatser och bostäder skall blandas.” (Blomqvist s 7). Tanken var att i
blandzonen skapa en, även under dagtid, livfull stadsdel med en varierad stadsbild
där också parkering och service kunde dubbelutnyttjas. I tävlingsprogrammet
efterfrågades också förslag på integration från kvarters- till byggnadsnivå.
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Skarpnäck med omgivningar. Källa: SBK, Stockholms stad.
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Tanken var att stadsdelarna längs den berörda tunnelbanegrenen skulle fungera
som en bandstad då de ur servicesynpunkt skulle komplettera varandra: de
äldre stadsdelarnas service skulle användas av de nya skarpnäcksborna medan
Skarpnäcks rekreationsanläggningar och arbetsplatser skulle användas av boende
i de äldre områdena.
Generalplanen angav 2000 lägenheter på Skarpnäcksfältet, vilket sedan växte
till 3000 lägenheter på grund av bostadsbristen och för att effektivt utnyttja
kommunens allt värdefullare markresurser. Exploateringstalet bestämdes av gångavståndet till planerade serviceanläggningar. På grund av ökad utrymmesstandard
har exploateringstalet ökat vid byggandet av varje ny stadsdel i Stockholm - antalet
boende ligger relativt konstant (Blomqvist s 7).
Målet var att bygga sociala stadsrum, dvs storgårdskvarter och en samlingsplats
för stadsdelens alla invånare - Skarpnäcks torg. Man ville också bygga en stad där
både gårdar och offentliga rum karaktäriserades av grönska. Vidare ville man ha
en skarp gräns mellan stad och land, samtidigt som man undviker baksidesmiljöer
(parkering och garage utanför bebyggelsen). Stadsbyggnadskontorets idéskiss var
en enkel rutnätsplan som sedan skulle ”irregulariseras” genom att olika byggherrar
byggde olika delområden.
Efter att de olika parallella förslagen lämnades in 1980 påpekade kommunens
förvaltningar att de stora enheterna riskerade att leda till en monoton stadsmiljö
med tanke på de få byggnadstyper som redovisades samt projektets tidspress.
(Caldenby s 9)
Skarpnäck står klart
När stadsdelen var utbyggd i början av 1980-talet fanns cirka 3 000 lägenheter i
4 till 5 våningar /genomsnitt) höga hus. Skarpnäck har idag drygt 8500 invånare
varav en knapp tredjedel har utländsk bakgrund (jämfört med en femtedel i
hela Stockholm, en fjärdedel i Bagarmossen och en dryg tiondel i Södra Sofia
på Södermalm) . (Statistiken i detta och följande två stycken är från USK. För
närmare uppgifter, se bilaga 2.)
Jämfört med Södra Sofia och hela Stockholm har Skarpnäck en hög andel
bostäder som ägs av allmännyttiga bostadsföretag - 40 procent. Jämför med
Bagarmossen (71 procent) är siffran låg. Andelen bostadsrätter (35 procent) är
hög jämfört med stockholmssnittet och Bagarmossen, men lite lägre än i Södra
Sofia.
Skarpnäck har ungefär hälften så stor dagbefolkning (förvärvsarbetande med
arbetsplatser i området) som nattbefolkning (förvärvsarbetande boende i området), vilket är avsevärt högre än Bagarmossen men också mycket lägre än i Södra
Sofia. Jämfört med Bagarmossen har Skarpnäck fler arbetsplatser per invånare,
men betydligt färre än Södra Sofia.
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Skarpnäcks tre zoner. Källa: Arkitektur (1985)

7.1.2 Analys och diskussion
Fysiska och rumsliga aspekter
Stadsdelens grundstruktur är en klassisk kvartersstad med gator i rutnät. Gående/
cyklande kan ta sig genom detta rutnät, medan motortrafik hänvisas till en matargata som leder in i området. Inne i området hindras genomfart för motortrafik
via gatunätet av återvändsgator. Genomfart på huvudgatan är endast tillåten för
bussar, annan motortrafik har endast tillgång till vissa sträckor. Den som inte
har sin målpunkt i Skarpnäck tar sig inte in i området utan passerar utanför på
Tyresövägen. Främlingar har med andra ord inget där att göra, varför de troligen
också är ganska sällsynta.
Stenstaden Skarpnäck har placerats som en ö på ett stort fält. Eftersom kopplingen
till närliggande, äldre områden är bristfällig blir Skarpnäck en ganska isolerad
stadsdel.
Eftersom hela Skarpnäcksfältet tidigare var i princip obebyggt så är alla byggnader
lika gamla (förutom det hus för äldreboende som nu uppförs). Eftersom stadsdelen delades upp bland endast fyra byggherrar (och arkitektkontor), alla fasader
är klädda i rött tegel och husvåningarna i princip varieras mellan fyra och fem
våningar (med undantag från två accenthus på tolv våningar samt radhusen) blir
det estetiska uttrycket ganska enformigt och storskaligt.
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Vänster & mitten:
Skarpnäcks allé.
Höger:
”Stadsmuren”
reser sig
mot skyn.

Nästan alla lägenheter finns i flerfamiljshus, med vissa inslag av radhus i röd
träpanel. Inga fristående enfamiljshus finns i området. Detta påverkar nog inte
det stadsmässiga uttrycket negativt (kanske snarare tvärt om), men det ger en mer
homogen befolkningssammansättning.
Huvudgatan (Skarpnäcks allé) har verksamheter (service) längsmed ena sidan,
medan den andra kantas av bostäder, ofta med förgårdsmark. Gaturummet är
ganska brett och folk och biltomt, varför den känns ganska öde för att vara en
huvudgata i en stadsdel.
Rutnätsplanen, och de ibland ganska täta gaturummen, skapar en viss stadsmässig
upplevelse, men saknaden av människor och verksamheter minskar denna upplevelse.
Det faktum att alla hus har rött fasadtegel och att det endast är ett fåtal arkitektkontor som har ritat hus och utemiljöer gör att en viss känsla av monotoni och
förort infinner sig, även om detta är en subjektiv fråga.
Funktionella aspekter
En hel del småbutiker, restauranger och andra kommersiella serviceverksamheter
ligger längs den trädplanterade ”huvudgatan” Skarpnäcks allé (gatan skiljer
”bostadszonen” och ”blandzonen”) ena sida, med en liten ICA-butik i ena änden
och COOP Konsum i den andra. Mitt emellan ligger T-banestationen (under
jord) samt ett kulturhus. Den större matbutiken (Hemköp) ligger avskärmad
några hundra meter bort vid motorvägen (Tyresövägen).
I ”blandzonen”, som nästan bara består av bostäder, finns ett begränsat utbud
av service, t ex vård/omsorg, bostadsbolagets kontor, grill och daghem. Ett nytt
äldreboende håller på att uppföras.
De större arbetsplatserna som inte är riktade mot lokal service (producentkonsument) utan producent-producent ligger i ”arbetsplatszonen”, varav de flesta
ligger upptryckta mot Tyresövägen. Större delen av fältet närmast ”blandzonen” är
ett tomt fält med högväxt gräs. Kontakten med den resterande stadsdelen är liten:
stenstadens stadsmurliknande uttryck upplevs just som en mur mot arbetsområdet
och fältet mellan dem upplevs som en mental barriär som förstärker det fysiska
avståndet. Det fysiska och mentala avståndet mellan ”boStaden” och arbetsstaden
verkar innebära att de två inte lyckas stärka varandra. 1+1 blir bara 2 istället för 3.
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Sociala aspekter
Livet i de offentliga rummen skiljer sig inte nämnvärt från andra förorter. Skarpnäcks allé (huvudgatan) har dock mer liv än andra gator i området. Här flyter det
punktvis ut en strid ström av människor från den underjordiska tunnelbanestationen när ett tunnelbanetåg har anlänt. Även om gatulivet inte är speciellt intensivt
så är gatan befolkad.
Resterande gator i ”stenstaden” är för det mesta folktomma. I Skarpnäcks utkant,
på det öppna området mellan Skarpnäck och den skog som vetter mot Bagarmossen, finns ett sprudlande liv av lekande barn. Här finns diverse lekutrustningar
och hårdgjorda ytor för idrott. I arbetsplatsområdet är det i princip folktomt
mellan husen, all förflyttning sker med bil.
Förutsättningarna för att stöta på folk, såväl bekanta som icke-bekanta, är därmed
störst vid Skarpnäcks allé, framför allt i närheten av tunnelbanestationen eller vid
lekplatserna. Skarpnäcks torg är placerat en bit från tunnelbanestationen (cirka
100-200 m) i fonden av Skarpnäcks allé. Livet på torget skulle kanske ha blivit
intensivare om det låg vid tunnelbanestationen, eller vice versa (?).
Att kalla Skarpnäck en stad med levande stadsliv är en överdrift. Men det känns
tryggt att röra sig på gatorna i område. Det är en förort med många fina
boendemiljöer där man har nära till en hel del arbetsplatser.
Befolkningsammansättningen verkar vara en blandning av medelklass och arbetarklass. Skarpnäck saknar det exklusiva boende som skulle kunna locka ekonomiskt
starka grupper till området. Det är tveksamt om främlingar lockas till Skarpnäck,
då utbudet liknar andra förorters och området ligger isolerat från genomfartstrafik
samt som en ändhållplats på tunnelbanan. Möjligen kan sportfältet vara ett
dragplåster för människor utifrån Skarpnäck.
6.2 1980-talet: Ladugårdsängen
6.2.1 Beskrivning
När privat- och segelflyget vid 1970-taltes slut försvann från Gustavsviksfältet,
strax söder om centrala Örebro, började kommunen att planera för framtida
exploatering. En generalplan utarbetades och i början av 80-talet började man
bebygga områdets östra del: området Sörbyängen (cirka 500 bostäder). I mitten
av decenniet påbörjades planeringen av ett andra bostadsområde väster om Sörbyängen - Ladugårdsängen. Efter hand bestämde man sig för att kombinera
utbyggnaden med en bomässa (Bo92) och en arkitekttävling. (Erfarenheter av
svensk Bostadsmässa)
Eftersom området ligger nära Örebro centrum (1,5-2 km) och har nära till en
mängd rekreationsanläggningar, inklusive strövområden, förordades ett relativt
högt utnyttjande av det cirka 45 hektar stora planområdet.
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Ladugårdsängen
med omgivningar.
Längst ned parken
och den ännu inte
utbyggda etappen.
Källa: Söderlind.

Bebyggelsen
”Bebyggelsen förväntas därför bli ”stadslik” i skala, utseende och utformning. Det
som kännetecknar en stad är bl a variation och mångfald. Att hushöjderna varieras
är utomordentligt viktigt med tanke på det flacka landskapet. Att ha olika hustyper
och/eller bebyggelsetäthet kan vara ett annat sätt att framhäva variationen. Mångfalden är en annan del av stadens charm. Den kan nu uppnås genom fasader - material,
färger insprängda grönytor m m. Ytterligare ett sätt att få mångfald är att vissa ytor
sparas för framtida byggande, eftersom varje epok har sin ”stadsbyggnadskaraktär”. Det
skall vara intressant, stimulerande och ”roligt” att vistas i Ladugårdsängen.
En medveten gestaltning av rummen mellan husen är viktig. Det gäller gata, torg,
parker, gårdar, parkeringar - alla de offentliga rum som ger karaktär åt staden.”
(Program för allmän arkitekttävling s 5)
Bebyggelsen skulle alltså vara blandad: olika lägenhetsstorlekar, olika hustyper
(flerbostadshus, radhus och friliggande småhus), olika upplåtelseformer (hyres-,
bostads- och äganderätt) och flexibla lägenhetslösningar. (Program för allmän
arkitekttävling s 6)
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Funktions- och befolkningsintegrering
Till skillnad från tidigare byggda bostadsområden, som står mer eller mindre
tomma under dagtid, ville man med Ladugårdsängen skapa en levande stadsdel
som är befolkad en större del av dygnet. Ladugårdsängen skulle bli en integrerad
stadsdel, såväl funktionsmässigt (bostäder, arbetsplatser och service) som befolkningsmässigt (socialt, ekonomiskt, familjestorlek och ålder). Målet var också att
främja kontakt, gemenskap och boendekarriär inom stadsdelen. (Detaljplan för
kv Fåraherden m fl s 3)
Eftersom 90-talets arbetsplatser inte innebar de miljöstörningar som tidigare tids
arbetsplatser medförde så ansåg man att det fanns bättre förutsättningar för att
ha arbetsplatser och bostäder i samma område. Kontor, hantverk och service
ansågs vara bäst lämpade arbetsplatser i Ladugårdsängen. I tävlingsprogrammet
för arkitekttävlingen ingick därför också att visa hur arbete och boende kunde
integreras med en bibehållen god miljö. (Program för allmän arkitekttävling s 6)
Förutom de stadslika och sociala premisserna ville man även skapa en ekologiskt
hållbar stadsdel, med bland annat källsortering av sopor och återanvändning.
Dessa aspekter kom in i ett sent skede (Hjort Aronsson s 173)
Arkitekttävlingen
Arkitekttävlingen pågick under våren 1989 och 64 förslag lämnades in. Förutom
att visa hur bebyggelsen i Ladugårdsängen skulle utformades hade de tävlande i
uppgift att belysa sambandet med omgivande områden.
Tävlingsuppgiften var att utifrån en tydligt redovisad idé:
û
û
û
û
û

gestalta en ny stadsdel som samspelar med omgivande områden samt
redovisa en lämplig exploateringsnivå
utforma en stadsdel utifrån en ekologisk grundsyn
föreslå en struktur (bostäder, service, arbetsplatser, gator, parkering och
grönytor) som ger förutsättningar för ett rikt socialt liv
gestalta de offentliga rummen mellan husen
visa hur boende och arbete kan bibehållas med en god miljö. (Arkitektur
tävlingar s 2)

Juryn ansåg att de intressantaste förslagen var de som ”strukturerat stadsdelen
med medvetet formade parkrum som länkar mellan kvartersgrupper” (Arkitekturtävlingar s 2). De förslag som kombinerade stråk och torgbildningar med parkens
element ansåg juryn ha störst förutsättningar för ett intensivt stadsliv. Juryn
var missnöjd med trafiklösningarna och efterfrågade ”gatumönster där biltrafiken
tämjts - av hänsyn till miljö, säkerhet och kapacitet” och menade att tävlingsresultatet pekade mot en ”finskalig blandtrafik på de oskyddade trafikanternas villkor”
(Arkitekturtävlingar s 2 -3). Man saknade dock en tydlig och nyanserad utformning av gaturummen. Juryn ansåg att inget tävlingsförslag kunde ligga till grund
för fortsatt arbete utan betydande bearbetningar och föreslog därför att pristagarna
skulle ges möjlighet att bearbeta sina förslag och sammanfoga de värdefullaste
delarna till ett nytt förslag.
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Första pris tilldelades förslaget ”Överbro” från Arkitektlaget i Göteborg, följt av
Artic Arkitekters (Rom) ”Blue and green”.
Vinnande förslag: Överbro (Arkitektlaget)
Grundidén är ett parkstråk som binder ihop viktiga mål inom och utanför
Ladugårdsängen. Alla boende har nära till parken. Den blandade bebyggelsen
(upplåtelseformer och typer) inordnas i ett oregelbundet rutnätsmönster med
kvarter och gator. Husens fasader eller murar/plank ligger vid tomtgräns mot
gatumark och genomgående entréer ger kontakt med både gata och gård. Flerfamiljshusens golvnivå på första våningen lyfts minst 70 cm över gatunivå för att
undvika insyn. För att motverka monotoni föreslås många arkitekter medverka
med olika kvarter.
I planområdets norra del anläggs en allé och i området finns två gatutyper:
stadsgator med trottoarer eller bredare trädplanterade esplanader med parkering
i mitten. All övrig parkering sker på mark, antingen i de större vägarnas skyddszoner eller på parkeringsplatser inom kvarteren. Den första etappen - den nordvästra
delen - innefattar cirka 540 lägenheter.
Planprocessen
På juryns inrådan lät kommunen de fyra pristagarna bearbeta sina förslag enligt
föreliggande kritik. Första- och andrapristagarna, Arkitektlaget och Artic Arkitekter, tog fram ett gemensamt förslag: ”Överbro-Blue and green”, vilket sedan
skulle ligga till grund för fortsatt planarbete. Förslaget följer till större delen den
struktur som fanns i ”Överbro”. En detaljplan togs sedan fram av stadsbyggnadskontoret. Här nämns bland annat variation och mångfald vad gäller funktioner
(i stadsdel, kvarter och hus), storlekar, upplåtelseformer och typer samt flexibla
bottenvåningar (Detaljplan s 6). Vidare sägs att ”gatan är stadens viktigaste rum”
och att ”oönskad trafik skall undviks samtidigt som önskad trafik underlättas”.
Man talar om bostadsgator och uppsamlingsgator. (Detaljplan s 13) .
Arkitektlaget och Artic Arkitekter kände sig felaktigt behandlade då kommunens
tjänstemän tog över planarbetet. De ansåg att kommunen inte tog sitt ansvar vad
gäller upphovsrättsliga frågor, vilket också dryftades i ett sju sidor långt remissvar
angående förslaget till detaljplan för Ladugårdsängen. Författarna sade sig inte ta
ansvar för planförslaget. (Brev till Byggnadsnämnden). Hur detta sedan fortlöpte
redovisar tyvärr inte mina källor.
Kring 1990-91 inträffade en ekonomisk kris i Sverige, inte minst inom byggbranschen. När några av de involverade byggherrarna riskerade att gå i konkurs tog
kommunen över dem (von Scheele s 6). Krisen innebar också att företag som
planerade att bygga eller lokalisera sig i området drog sig tillbaka (intervju med
stadsarkitekt Lars Edenskär 2002-11-08).
Resultatet
Trots kristider stod den första (norra) etappen klar till bomässan sommaren 1992
och verkar till största del följa den struktur som presenterades i ”Överbro”.
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Ladugårdsängen samt omgivande industriområde (ovan). Källa. Örebro kommuns statistikavdelning.

Här fanns 920 lägenheter, mot inledningsvis planerade 500-600 (Scheele), 500
arbetsplatser, en skola och en park (Erfarenheter av svensk bostadsmäss s 4).
Efter två år var alla lägenheter och kontorsytor uthyrda och huvuddelen av den
offentliga servicen fanns på plats enligt planerna. Området har en befolkning
(boende) på ungefär 1800 personer.
7.2.2 Analys och diskussion
Fysiska och rumsliga aspekter
Stenstaden har en klassisk rutnätstruktur, om än med vissa förskjutningar. Allén
i norr fungerar som en matargata till ”parkeringsboulevarder” och den inre
parallellgatan (Visthusgatan). Gatorna slutar dock i vändplatser vid parken, och
omsluter inte kvarteren mot parken. Tanken är att två gator ska fortsätta över
parken till nästa (än så länge obyggda) etapp av Ladugårdsängen, men som det är
idag så blir det en blandning av träd- och nätstruktur.
Det går att ta sig från de västra delarna, via allén, över fältet och vidare till
stadscentrum, men vägen dit är medvetet gjord väldigt krånglig för att motverka
genomfartstrafik i områdena närmare centrum. Denna innebär att det är föga troligt att de som inte har ett ärende i Ladugårdsängen inte heller tar sig dit. De som
ska ta sig till de (relativt) närliggande fritidsanläggningarna eller arbetsplatserna
använder troligtvis andra, större vägar. Sannolikheten att främlingar ska ta sig in i
området är därmed tämligen liten.
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Ladugårdsängen, kvartersindelning. Källa: Arkitektur 1992.

Målsättningarna med Ladugårdsängen vara att skapa en blandad bebyggelse, vilket
man också uppnått. Kommunen avhöll sig medvetet att styra utformningen, utan
hoppades att en hög frihetsgrad utan kommunala alltför många pekpinnar skulle
skapa mångfald. Visuellt är bebyggelsen också mycket skiftad, vissa skulle kanske
säga splittrad. Eftersom man byggt på i princip jungfrulig mark så fanns få äldre
byggnader på plats. Flyghangaren har man dock använt och byggt om.
Större delen av stadsdelen, kvartersstaden, består av flerbostadshus/lamellhus med
hyres- och bostadsrätter. Närmast Stenbackevägen, väster om ”stenstaden”, ligger
villor och radhus som tagits fram av husfabrikanten Team Boro (numera LB
Hus). Villabebyggelsen samlas kring en gata som går i en slinga och ger ett
brokigt intryck på grund av blandningen av typer, stilar och färger (herrgårdshus
blandas med torpaktiga hus). De bidrar till mångfalden av olika hustyper och
upplåtelseformer, men ligger avskilda från den övriga bebyggelsen.
Det gaturum som känns mest urbant är Visthusgatan, som zickzackar sig fram
genom stadsdelen. Men bristen på folkliv gör den till en ganska tråkig och hård
gata som hade vunnit på viss grönska. Dessutom känns gatans ”väggar” ganska
stängda och stumma, här finns inga affärer. Mot allén vänder många hus ryggen
till och på den norra sidan ligger främst ett fält med högväxt gräs. Allén kantas av
dikesrenar som inte känns speciellt stadsmässiga, snarare landsvägsmässiga. Trots
att denna gata är placerad som en huvudgata är den inte utformad att fungera
som en sådan.
Längtan efter mångfald i de visuella uttrycken har blivit till en kakofoni av färger
och former.
Parkeringslösningarna - ”parkeringsboulevarder” och p-platser på gårdsmark känns förortsaktiga. Man skulle ha vunnit på gatuparkering, vilket medför ett visst
liv i gaturummet och undviker stora tråkiga parkeringsfält utanför fönstret.
Funktionella aspekter
Förhoppningen om arbetsplatser (kontor och handel) norr om Landbotorpsallén
har i mycket liten utsträckning uppnåtts. Ett fåtal låga och billiga byggnader,
dock arbetsplatser, ligger utslängda på det öppna fältet utan koppling till den
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Vänster & mitten:
VIsthusgatan.
Höger:
Landbotorpsallén.

ståtliga allén. Vid infarten i väster ligger ett kontorshus som verkar vara fullt och i
villakvarterets sydvästra hörn ligger ”Byggarbetarnas hus”, ett lågt hus med kontor
för regionala fackförbund.
I övrigt verkar serviceutbudet motsvara ungefär det som finns i andra förorter:
pizzeria, restaurang, jourbutiker, skola, äldreboende, offentlig service o dyl. Dessa
ligger i ”kvarterstaden”, framförallt i bottenvåningar i kvarterens hörn. De större
arbetsplatserna ligger i ett arbetsplatsområde några hundra meter bort i nordlig
riktning. Här ligger också dragplåstren Backahallen och Gustavsviksbadet.
År 2000 var det knappt sex procent av de förvärvsarbetande Ladugårdsängsborna
som hade sin arbetsplats i området. Dagbefolkningen var drygt hälften så stor
som nattbefolkningen (452 respektive 857). In-/utflyttningspendlingen var -402.
(Stadskansliets statistikenhet).
Sociala aspekter
Det vitala stadslivet lyser med sin frånvaro i Ladugårdsängen. Möjligen kan ett
visst folkliv i det offentliga rummet uppstå vid punkter då många åker till jobbet
eller kommer hem från det samt när skolbarnen tar sig till och från skolan. Vid
mitt besök var det en äldre man som släppte av sin fru med hund vid parken för
en promenad och hämtade sedan upp dem igen.
Det är inte många som rör sig i området under en höstvardag. Utan att ha
all kunskap om Ladugårdsängen verkar sannolikheten att stöta på en främling i
området minimal (även om jag själv var just en främling vid besöket).
7.3 Hammarby Sjöstad
7.3.1 Beskrivning
Hammarby Sjöstad är det största stadsbyggnadsprojektet i Stockholm på decennier och omfattar de områden som kantar Hammarby sjö; i norr av Norra
Hammarbyhamnen (Södermalms sydöstraste delar) och i söder av Södra Hammarbyhamnen, Lugnet och delar av Sickla. I detta arbete har jag valt att exkludera
Norra Hammarbyhamnen då jag senare refererar till Hammarby Sjöstad.
Efter 70 års planering invigdes Hammarbyleden 1929. Den tidigare insjön Hammarby sjö hade då, med hjälp av kanaler, slussar och fem meters sänkning av
vattennivån, förvandlats till en ny farled mellan Saltsjön och Mälaren. Kring
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Hammarby sjö anlades hamnar, kajer och industriområden. De stora industriföretagen började dock flytta därifrån redan på 1960-talet på grund av konkurrens från Södertälje kanal. Istället ersattes de av småskaligare tillverknings- och
hantverksföretag.
I söder utvecklades Lugnets industriområde till en mer eller mindre kåkstad med
småindustri och soptipp. I Södra Hammarbyhamnens industriområden uppfördes
nya stora kontorshus på spekulation utan några övergripande framtidplaner. På
80-talet lät HSB uppföra 600 lägenheter på delar av Norra Hammarbyhamnen:
fem slutna storgårdskvarter med en park mellan kaj och bebyggelse.
För att kunna ta ett mer övergripande grepp för planeringen kring Hammarby sjö
gjorde kommunen 1990 en byråkratisk rockad: även de södra delarna överfördes
till den kommunala administrationens innerstadsavdelningar. Samtidigt gav man
projektet namnet Hammarby Sjöstad. I 1991 års förslag till fördjupad översiktsplan för Hammarby Sjöstad ville Stadsbyggnadskontoret blanda den traditionella
stadens uppbyggnad med modernistiska baskvaliteter och platsspecifika förutsättningar. Planen omfattade en stadsutveckling på 250 ha med plats för 8 500
lägenheter och 350 000 kvm nya verksamheter. Stor vikt lades vid de offentliga
stadsrummen.
Mellan 1993 och 1999 bebyggdes resterande delar av Norra Hammarbyhamnens
kajplan med 1 250 lägenheter och en skola. (Hammarby Sjöstads webbplats)
Förnyelsen av sjöstadens södra delar dröjde lite längre. Stockholms stad, Nacka
kommun (området gränsar till Nacka), Vägverket, SL och Region- och trafikplanekontoret enades 1995 om gemensamma planeringsförutsättningar för infrastruktur i zonen mellan de två kommunerna: Södra länken, ny dragning av
Värmöleden i tunnel genom Henriksdalsberget, genomfart för Tvärbanan med
anslutning av Saltsjöbanan vid Lugnet. Därefter började Stadsbyggnadskontoret
arbeta med en ny fördjupad översiktsplan för främst de södra delarna. Ett antal
arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag.
År 1996 ansökte Stockholm om att få arrangera sommar-OS 2004. OS-byn skulle
förläggas till Hammarby sjöstad som skulle bli ”världens mest miljöanpassade
stadsbyggnadsprojekt” (Inghe-Hagström s 21). När staden sedan inte fick arrangera OS föll en stor del av den politiska samsyn som präglat stadsbyggnadsprojektet.
Enligt den nya översiktsplanen ska en tredjedel av Södra Hammarbyhamnens
industriområde bevaras, resten nyexploateras (Lugnet rivas). Byggandet sker i
etapper.
Hammarby Sjöstad idag och imorgon
I samband med utställningen BoStad02 invigdes delar av södra sjöstaden, som
planeras vara helt utbyggd kring 2012. Då räknar man fylla 7 000 till 8 000
lägenheter och 400 000 kvm verksamheter Detta motsvarar en samlad dag- och
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nattbefolkning på 25 000 människor - ungefär lika många som i t ex Västervik.
(Inghe Hagström)
Stadsbyggnad
Den södra sjöstadens ryggrad är en 2,5 km lång esplanad som sträcker sig genom
hela stadsdelen från öst (Danvikstull) till väst (Mårtensdal). Bebyggelsen inordnas
i ett rutnätssystem som följer esplanadens lite slingriga sträckning. På så sätt kan
utblickar mot vatten eller grönska uppnås även i områdets inre delar. Längs med
esplanaden och Hammarbyleden (vattnet) tillåts ganska höga hus (7 våningar) än
i resten av området.
Mötet mellan land och vatten varieras mellan hårdgjorda kajer och mjukare
naturstränder. Här vill man skapa attraktiva stråk.
Så sent som hösten 1999 återremitterade Stadsbyggnadsnämnden tjänstemännens
planförslag för Sickla kaj. För att få bättre ljusförhållanden på gården hade
man i den refuserade planen öppnat upp gården mot gatan (Ohlén i Planera! s
8), vilket inte godkändes av nämnden då dess ”önskemål om en bebyggelse av
innerstadskaraktär” (Stadsbyggnadsnämnden 1999-09-02) inte uppfylldes.
”Stadsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen uttryckt oro för utvecklingen
av den planerade bebyggelsen inom Hammarby Sjöstad. Denna stadsdel är tänkt
att utgöra en ny del av innerstaden och nämndens uppfattning är att bebyggelsen
måste anpassas efter denna ambition … Föreliggande förslag får bearbetas så att
utrymmes ges för en blandning av bostäder, butiker och övriga kommersiella
lokaler samtidigt som husens utformning studeras i syfte att åstadkomma mer
stadsliknande kvarter.” (Stadsbyggnadsnämnden 1999-09-02)
Även efter att stadsbyggnadskontoret reviderat planförslaget fanns kritik från delar
av nämnden (mp) som tyckte att det fanns
”stora drag av förortsutseende kvar i planen. Stadsmässigheten måste fortfarande
skärpas upp mer … med bl.a. mera slutenhet i kvartersbildningarna. Husen
har fortfarande för mycket likhet med modernistisk miljonprogramsarkitektur.”
(Stadsbyggnadsnämnden 2000-12-14)
Vidare efterfrågades en större variation av hustyper, takformer, fasader och hushöjder.
Kommunikationer
Tvärbanan har i dag fyra hållplatser (inkl ändhållplats) i sjöstaden, som därmed
kopplas samman med bl a Gullmarsplan och Alvik. Inom en tioårsperiod räknar
man med att Tvärbanan har förlängts till Slussen och kopplats samman med
Saltsjöbanan.
Förutom spårväg försörjs stadsdelen med färjetrafik till Norra Hammarbyhamnen
(Södermalm) i kvartstrafik samt till Nybroviken (fram till juni 2003). Dessutom
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går bussar till Norrmalmstorg, Mariatorget/Södra station och Gullmarsplan. En
bilpool finns i området. (Hammarby sjöstads webbplats)
En planerad gång- och cykelbro mellan södra sjöstaden och Södermalm ratades
av Stadsbyggnadsnämnden och ersattes istället av ovan nämnda färjeförbindelse.
Såväl den politiska oppositionen som byggherrar protesterade mot detta beslut
som de menade gör sjöstaden till ett ytterområde med servicesvårigheter istället
för en integrerad del av Södermalm. (Stadsbyggnadsnämnden 1999-09-02)
Service
Service koncentreras främst till tvärbanans fyra hållplatser i sjöstaden.
Kommersiell: På Sickla udde finns service-/ATG-butik, kem/skrädderi, blombutik
och videobutik. En COOP Konsum med bankomat öppnar i januari 2003. Restauranger, avhämtningsmat, frisersalong samt brödbutik/café planeras. Vid den
överbyggda hållplatsen vid Sickla kaj finns pressbyrå, tre restauranger, café, mäklare, frisör, servicebutik, och kondis. Det finns även planer för tvätt, spel/tobak
och skönhetssalong. Vi färjeläget öppnas en restaurang med bar under våren
2003. Bottenvåningarna längsmed Hammarby allé är gjorda för att kunna rymma
butiker och andra verksamheter.
Offentlig: Förskolor och skolor ligger utspridda i sjöstaden; nya startar efter
behov. Vid Sickla kajs hållplats byggs ett äldreboende och vid Lumaparken byggs
gruppbostäder för utvecklingsstörda. En hälsomottagning finns på Norra Hammarbykajen och vid Sickla stormarknad etableras ett läkarlag. Tillräckligt underlag
för en egen mottagning finns när befolkningen är större än 5 000 personer.
Staden har planer för en idrottshall samt eventuellt även idrottsplats i området.
(Hammarby Sjöstads webbplats)
Utbyggnad Södra Hammarby Sjöstad
Etapp
Sickla kaj
Sickla udde
Sickla kanal
Sjöstadsporten ?
Kölnan
Hammarby gård

1:a inflytt
2002 2004
2001 2003
2003 ?
?
?
2002? ?
?
?

Färdigt Antal lgh
1000
1200
250
Ja
400
?
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7.3.2 Analys och diskussion
Hammarby sjöstad är inte på långa vägar färdigbyggt (om en stad eller stadsdel
någonsin kan anses vara det?). Byggprojekten är i full gång och väntas pågå
under åtminstone en tioårsperiod. Detta gör det vanskligt att uttala sig hur man
har lyckats med denna stadsdel. Diskussionen blir därför mer preliminär och
skissartad.
Fysiska och rumsliga aspekter
Esplanaden med spårvägen är stadsdelens ryggrad, eller kommer troligtvis att
bli (men idag är det mer trafik på ”bakvägen” Hammarby fabriksväg). Den nya
bebyggelsen delas in i klassiska rutnät som följer esplanaden och markens former.
Befintlig industribebyggelse är även den indelad i rutnät - tillgängligheten (fr a
i bil) är god.
Det är svårt att tänka sig att genomfartstrafik letar sig igenom området, dels
med tanke på den krångliga terrängen (konstiga förbindelser med t ex Globen/
Gullmarsplan) och dels med tanke på Södra länken i stadsdelens utkant. Möjligen
kan genomfarten öka när Tvärbanan fortsätter mot Slussen.
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Ovan vänster: Bostadsområde, Sickla udde. Ovan höger: Esplanaden genom Sickla.
Nedan vänster: Tvärbanans hållplats, Sickla kaj. Nedan höger: Spårvagn vid Luma.

Esplanadens utformning - snäva gaturum med höga hus som väggar samt plats
för verksamheter i bottenvåningarna - ger ett stadsmässigt intryck. Områdena
kring esplanaden är mer ”bostadsområdesmässiga” i sin utformning: huskropparna
ligger friare och ger inte plats för några verksamhetslokaler.
Funktionella aspekter
Som det ser ut idag så är den västra delen ett arbetsområde och den östra delen ett
bostadsområde med viss boendeservice (frisör, servicebutik m m). Viss integrering
kommer att ske då planerade bostäder i kvarteret Hammarby Gård uppförs
inom några år. Idag finns redan ett kvarter med studentbostäder i baracker (ej
permanent).
Sociala aspekter
De bostäder som byggs i Hammarby sjöstad är främst bostadsrätter, vilket innebär
att sannolikheten för att mindre välbeställda hushåll kommer att bo här är
tämligen liten. Risken är således att sjöstaden blir ett socio-ekonomiskt homogent
område för välbeställda (och troligtvis även välutbildade). Ett undantag är de
tillfälliga baracker för studentboende som står uppställda i närheten av Luma.
Idag kan man inte tala om något folkliv i det offentliga rummet. Men när fler
bostäder står färdiga - framförallt de som delvis kommer blandas med arbetsområdet - är det möjligt att ett samspelet mellan boende och arbetande skapar
förutsättningar för sekundär mångfald (se kapitel 5.3.4).
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7.4 Jämförelse och diskussion
Som vi har sett i tidigare avsnitt så har diskussionen om den urbana, stadsmässiga
staden utvecklats under åren. Detta går också att läsa av i den svenska praktiken,
vilket dessa tre fallstudier visar.
7.4.1 Fysiska och rumsliga aspekter
När Skarpnäck vid 70-talets slut började planeras ville man gå ifrån den modernistiska förortsplanering som varit rådande sedan efterkrigstiden. Krier och andra
nytraditionalister satte sina spår och man ritade upp ett rutnät på ett öppet fält.
De skarpa kontrasterna mellan stad och land - tegelfasaserna har ett uttryck som
en stark ointaglig borg eller stadsmur - är tydliga krierska markeringar.
Den modernistiska planeringen hänger dock kvar. Detta blir tydligt då man
studerar gatunätet i detalj. Trots att man bytt ut SCAFT-planeringens trädstruktur
till ett rutnät fungerar gatunätet mer som en trädstruktur, åtminstone för motorburna. Den utifrånmatade huvudgatan dominerar över den tänkta huvudgatan
(Skarpnäcks allé) som inte tillåter genomfartstrafik. Samma sak gäller skalan: ett
fåtal byggherrar och arkitekter tilläts uppföra hus i samma fasadmaterial och
kulör, vilket har lett till en viss monotoni, även om det är långt från den sena
modernismens monotoni och extrema upprepningar. Arkitekturen visar delvis en
större mångfald, både i fasadutformning och genom vissa vertikala accenter.
I Ladugårdsängen tog man ytterligare ett steg bort från modernismens stadsplanering. Rutnätsplanen tillät även motortrafik på alla gator, även om rutnätet var
mycket begränsat i omfattning (bara två kvarter brett). I villakvarteret fortsatte
man med den sedvanliga ”villarundan” utan genomfart. Man anammade och
utvecklade tankarna om mångfald i bebyggelsen - resultatet blev en stor mångfald:
åldersmässigt, typmässigt och inte minst vad gäller utseendet. Man lyckades också
få olika byggherrar att bygga inom samma kvarter, vilket skapat en stor variation
inom stadsdelen.
Hammarby sjöstad har den fördelen att det redan finns befintliga fysiska strukturer, byggnader och verksamheter i området. Detta gäller dock endast de västra
delarna (arbetsplatserna), i de bostadsdominerade områdena kring Sickla och
Lugnet har man rivit alla befintliga byggnader och flyttad den verksamhet som
tidigare fanns i området.
Sjöstaden är uppbyggd på en rutnätsstruktur kring stadsdelens ryggrad (esplanaden). Kring denna skapas urbana gaturum med höga hus som dess väggar. Till
skillnad från Skarpnäck (och i princip även Ladugårdsängen) så har man arbetat
för att få en huvudgata med genomfartstrafik som blandar motortrafik med gångoch cykel (samt spårvagn). Huruvida denna esplanad blir stadsdelens svar på
Kurfurstendamm eller Karlavägen är svårt att sia om, men troligtvis kommer
många passager att undvikas till förmån för Söderleden som dragits i anslutning
till sjöstaden.
I sjöstaden har man arbetat med många olika byggherrar och arkitekter (Sickla
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udde är dock mer homogent med flera likartade hus). Man har uttryckligen
försökt att kombinera den traditionella stadens kvaliteter med funktionalismens
kvaliteter, vilket också retat upp vissa politiker (som propagerat för båda stadsbyggnadsprinciperna). Till skillnad från de två tidigare stadsbyggnadsprojekten (fr
a Skarpnäck) har man till viss del ruckat lite på det slutna kvarteret och öppnat
upp för mer sol och ljus.
7.4.2 Funktionella aspekter
I Skarpnäck ville man komma ifrån de modernistiska förorternas monofunktionalitet, men man vågade inte tro på en fullt genomförd funktionsintegrering. Istället
valde man en mellanväg genom att lägga boende, service och arbetsplatser nära
varandra, om än inte blandade: en renodlad bostadszon, en blandzon och en
arbetszon. Blandzonen har i princip även den blivit en bostadszon. Utbytet mellan
arbetsområdet och bostadsområdet, med sin ”småstadsgata” med restauranger,
butiker och annan service, verkar vara mycket begränsat. Man skulle kunna
beskriva Skarpnäck som en stadsdel med funktionsintegrering på stadsdelsnivå.
Funktionsintegreringen har inte varit speciellt framgångsrik i Ladugårdsängen
heller. Förvisso finns några kontor i en hörnet av stadsdelen, men större delen
av arbetsplatserna i denna del av staden ligger några hundra meter bort bakom
gärdet. Butiks- eller restaurangutbudet motsvarar vad som finns i liknande förorter. 1+1=3-effekten verkar inte ha uppkommit.
I Hammarby sjöstad verkar man ha gett upp tanken på att få en småskalig
funktionsintegrering. Man riktar sina resurser på vissa punkter: service (butiker,
kaféer etc)vid tvärbanans stationer samt i bottenvåningarna längs med esplanaden.
Den egentliga funktionsintegreringen ligger på stadsdelsnivå i och med att det
befintliga arbetsområdet till stor del fortsätter vara arbetsområde och de nybyggda
bostäderna ligger i ett bostadsområde med vissa inslag av service. Men i och med
att bostäder är på gång att införas bland arbetsområdena (t ex Hammarby Gård)
kan kanske 1+1=3-effekten uppstå i denna del av Hammarby sjöstad. Områdena
i Sickla kommer dock troligtvis att bli bostadsområden, om än attraktiva och
trevliga. I allmänhet kan det bli svårt att få något större serviceutbud i Hammarby
sjöstad eftersom det är stor konkurrens från närliggande områden, t ex Globen,
Sickla stormarknad och Forum Nacka.
7.4.3 Sociala aspekter
Varken i Ladugårdsängen eller Skarpnäck kan man tala om något sprudlande
stadsliv på gator och torg (även om tunnelbanan innebar vissa punktvisa flöden
av människor på huvudgatan).De är bostadsområden som andra förorter. Den
offentlighet som kännetecknar staden och urbaniteten verkar lysa med sin frånvaro. Chansen att stöta på en främling som inte kommer från den berörda
stadsdelen är ganska liten och det inte finns något som drar utomstående till
stadsdelen (varken målpunkt eller genomströmning).
Dessutom är utbytet mellan boende och arbetande är begränsat. Boende håller
sig till bostadsområdet och arbetande till arbetsområdet. Det finns inga naturliga
mötesplatser där de olika grupperna kan interagera. I Hammarby är det för tidigt
att uttala sig om detta.
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8. Avslutande diskussion
8.1 På rätt väg…
Vi har tidigare i detta arbete sett hur man under de senaste decennierna, i både
Stockholm och Örebro, har försökt bygga mer stadsmässigt - eller om man så vill:
”mer stad” - än under modernismens förortsplanerande. Men det är tydligt att
vi fortfarande har långt kvar till den traditionella stadsmässiga stadens kvaliteter
som Jacobs, Krier, Söderlind och nyurbanisterna efterfrågar (om den går att
uppnå och om detta är eftersträvansvärt?), även om utvecklingen går i rätt riktning. Skarpnäck, Ladugårdsängen och Hammarby Sjöstad visar mer stadsmässiga
kvaliteter jämfört med modernismens förorter.
Återanvändandet av den traditionella kvartersstrukturen med gatunät är ett steg
mot mer stadsmässiga gaturum, även om man både i Skarpnäck och Ladugårdsängen fortfarande är kvar i ett funktionalistiskt tänkande vad gäller genomfart/
återvändsgator och trädstruktur. Båda stadsdelarna är ett slags hybrider av gatunät
(för gående och cyklande) och trädstruktur (för motortrafik).
Jämfört med modernismens förorter har de tre stadsdelarna väldefinierade gaturum där gränsen mellan privata och offentliga rum är tydligare. Rörelserna åtminstone inom stadsdelarna - leds via gator kantade av hus (Jacobs ”ögon”),
vilket ger en upplevelse av trygghet. Måhända är säkerheten också större än i
funktionalistiska förorter där de gående leds via gångvägar i grönområden (?).
Gränserna mellan stad och land är tydliga, framförallt i Ladugårdsängen och
Skarpnäck.
De nya stadsdelarna uppvisar också en större mångfald vad gäller bebyggelsen,
eftersom inte en enda byggherre (med ett enda arkitektkontor) längre projekterar
och bygger en hel stadsdel med monotoni som följd. Den största mångfalden
har uppnåtts i Ladugårdsängen, där man låtit flera byggherrar delar på samma
kvarter. I Hammarby sjöstad varierar detta bland olika områden; Sickla kaj har t
ex en större mångfald bland bebyggelsen än Sickla udde, där man finner en viss
upprepning av samma hus. I Skarpnäck är dock mångfalden ganska begränsad, då
endast fyra företag och deras arkitekter tilldelades fyra stora delar med ett antal
kvarter. Men jämfört med miljonprogrammen är mångfalden betydligt större.
Alla områdena har en relativt hög exploateringsgrad, jämfört med vad som först
var tänkt. Om detta genererar en hög befolkningstäthet ger det också förutsättningar för ett bättre serviceutbud, men också potential för fler mänskliga möten.
Man bör dock vara medveten om att ett högt e-tal inte automatiskt behöver
innebära en större koncentration av människor, eftersom bostadsytan per person
tenderar att växa.
Man har börjat närma sig funktionsintegrerade stadsdelar, även om integrationen
fortfarande är på en ganska storskalig nivå (Skarpnäck och Hammarby Sjöstad).
Men de ligger i alla fall inom samma stadsdel, även om de till största del är
åtskilda. Flexibla bottenvåningar (som klarar både verksamheter och bostäder) i
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vissa lägen skapar förutsättningar för funktionsintegration på såväl kvarters- som
husnivå, om efterfrågan skulle finnas.
I Ladugårdsängen och Skarpnäck lade man också större vikt på blandade upplåtelseformer, vilket gynnar en mer heterogen sammansatt befolkning än i modernismens förorter. I Ladugårdsängen (och till viss del även i Skarpnäck) blandade
man dessutom olika byggnadstyper, om än uppdelade zoner (ungefär som i vissa
modernistiska förorten), vilket även det skapar bättre förutsättningar för en mer
diversifierad befolkningsstruktur i stadsdelen.
I Skarpnäck och Hammarby sjöstad koncentrerar man service till ett huvudstråk,
vilket skulle kunna leda till ett visst folkliv på denna gata. Det är dock tveksamt
hur detta har fungerat i Skarpnäck (eller kommer att fungera i Hammarby
sjöstad).
8.2 …men mycket återstår
De kvaliteter som man har lyckats uppnå i Skarpnäck och Ladugårdsängen (Hammarby sjöstad är för tidigat att uttala sig om) handlar dock främst om bilden
av staden (blandad bebyggelse, visuella uttryck, hustyper och gatunät) men inte
stadens funktionella kvaliteter. Detta är också något som Lars Marcus har påpekat.
Även i de politiska diskussionerna om Hammarby sjöstad har man lagt stort värde
i att det ska se stadsmässigt ut. De sociala och funktionella aspekterna verkar vara
svårare att hantera.
Det vitala stadsliv som efterfrågats, och som det fanns förhoppningar om i programskedet, lyser med sin frånvaro i både Skarpnäck och Ladugårdsängen. Antalet
människor som rör sig i det offentliga rummet verkar inte skilja nämnvärt mot
hur det är i modernismens förorter. Det finns helt enkelt inga större anledningar
att befinna sig i det offentliga rummet, det finns inget som lockar speciellt mycket
(butiker, nöjesinrättningar m m). Om man inte bor eller arbetar i Skarpnäck eller
Ladugårdsängen har man få anledningar att ta sig dit: stadsdelarna har varken
några dragplåster (målpunkter) för utomstående eller några stråk/genomfarter som
gör att folk rör sig genom områdena. Därmed är sannolikheten att man träffar
en främling, vilket ju är en viktig stadsmässig kvalitet som bland andra Sennett,
Jacobs och Jergeby uppmärksammat, tämligen liten. Områdena är lika isolerade
enklaver som tidigare förorter. När det gäller Hammarby sjöstad är det än så länge
svårt att säga hur det kommer att bli. Möjligen kan ett vitalt stadsliv uppstå i
det nuvarande arbetsområdet när fler boende sätter sin prägel på området. Men
det lär nog dröja innan stadsdelen blir den del av innerstaden som man från
politiskt håll önskar.
I Ladugårdsängen, med cirka 1800 invånare, handlar de sociala kontakterna
främst om Gemeinschaft, vilket också verkat ha varit ett mål. Detta är visserligen
positivt i sig, men knappast en stadsmässig kvalitet.
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I alla områdena har det varit svårt att integrera olika funktioner på en småskalig
nivå, när det gäller Hammarby sjöstad verkar man ha gett upp den tanken.
Den service som finns i stadsdelarna är motsvarar den basservice som finns i
alla bostadsförorter (servicebutiker, pizzeria, frisör m m). Men man klarar funktionsintegreringen på stadsdelsnivå: alla tre stadsdelarna har arbetsplatsområden
inom eller i nära anslutning till (det mer eller mindre uttalade) bostadsområdet.
På husnivå har man på vissa ställen lyckats integrera mindre, lokala affärs- och
servicelokaler i bottenvåningen och bostäder ovanför. I Ladugårdsängen finns till
och med inslag av kontorslokaler. Men att kalla dessa stadsdelar funktionsintegrerade är att ta i, då de inte skiljer sig nämnvärt från tidigare byggda förorter.
Skarpnäcks blandzon är snarare ett bostadsområde med ett fåtal inslag av lokal
service.
Att integrera olika funktioner, framförallt bostäder och arbetsplatser (exkl lokal
service) är tydligen en svår uppgift. Det kan vara så att det är svårt att få företag
(t ex kontor eller lättare industri) att lokalisera sig i områden som till stor del
känns som bostadsområden. De vill ofta ligga nära andra företag i samma bransch
(kluster) eller ha bra kringservice. Dessutom kan de vara negativt inställda till
alltför stor integration med bostäder då de är rädda för att det ska hämma deras
produktion (pga ev störningar eller möjlighet att expandera verksamheten utan
att behöva flytta). Kan det vara så att det är svårt att locka dit de första, för de
vet inte om det kommer vara ett bra företagsklimat i området (och därmed göra
potentiella byggherrar tveksamma att satsa på integrerade verksamhetslokaler)?
Dessutom finns det tecken som tyder på att många större företag ofta vill ha
ändamålsenliga lokaler där så många som möjligt av personalen kan sitta på
samma våningsplan (även om många storföretag förvisso arbetar med småskaliga
enheter som kan sitta någon annanstans än andra enheter). Dessutom vill företagen gärna ha goda och bekväma möjligheter till parkering. Detta innebär stora
byggnader som kräver stora parkeringsytor, vilket kan vara svårt att förena i de
småskaliga och trevliga stadsmiljöer som efterfrågas av såväl Jacobs och Gehl som
stadsbyggnadskontor (även allmänheten?).
Storskalighetsaspekter, och problemet med att integrera dem i stadsbebyggelsen,
gäller också handeln. I de tre stadsdelarna som har undersökt finns bara små
kvartersbutiker (i arbetsområdet i Hammarby sjöstad finns dock ett flertal s k
grossistbutiker riktade mot företag). De som vill handla i större, billigare affärer
med bredare sortiment hänvisas till stormarknader längre bort (kräver ofta bil).
Lokaliseringen av dessa storskaliga butiker verkar knappast vara samordnad med
planering av berörda stadsdelar. Går det att integrera storskalig handel i dessa
stadsdelar? I så fall, integration på vilken nivå? Skulle detta vara av intresse för
handeln, eller är läget inte tillräckligt bra. I så fall: varför? (Kan det i Skarpnäcks
fall bero på att all biltrafik går på Tyresövägen?)
Saknaden av integrerade arbetsplatser, eller dess perifera lokalisering i förhållandet
till bostäder och service, medför att man inte får den positiva effekt (1+1=3) som
en samlokalisering innebär. Om man lyckats etablera kontor eller handel (må det
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vara storskaligt) norr om allén i Ladugårdsängen, och om man vänt bebyggelsens
framsida mot allén, hade denna allé kunnat blir den länk som binder samma
de två funktionerna och skapat möjligheter för butiker, restauranger m m att
blomstra, med fler kunder som också utnyttjar servicen under större delar av
dagen (se Jacobs diskussion tidigare i detta arbete). Om allén dessutom var ett
stråk som ledde någonstans (till centrum eller andra viktiga målpunkter), genomfart, skulle man ha fler skäl att åka in i området och antalet potentiella kunder
skulle öka. Liknande gäller i Skarpnäck. Om Skarpnäcksallén - med butiker,
restauranger, kaféer m m i bottenvåningarna (och kanske kontor och bostäder
ovanför?) samt tunnelbanestation - istället hade lagts på infarten från Tyresövägen
kunde kanske en synergieffekt uppstått?
I Skarpnäck har man velat begränsa tillgängligheten för bilarna, genom säckgator
och förbjuden genomfart för motortrafik utom linjebuss. Skapar detta förutsättning för arbetsplatser och service? Kanske borde förbättra tillgängligheten för
motortrafiken, men med begränsad framkomlighet?
8.3 Ska vi bygga stadsmässiga städer?
Ett mer stadsmässigt stadsbyggande efterfrågas, vilket redovisats i detta arbete,
av många inom arkitekt- och planerarkåren. Men är det så självklart att detta är
eftersträvansvärt? I detta delkapitel diskuteras faktorer som talar både för och emot
ett stadsmässigt byggande.
8.3.1 Faktorer som talar för ett stadsmässigt byggande
Urban trend
Det har under senare tid växt fram en urban trend även här i karga Norden.
Kafé- och restauranglivet har blommat upp - t o m uteserveringarna överlever en
större del av vinterhalvåret med hjälp av filtar och gasvärmare. Vi tar till oss nya
urbana kulturer från resor runt om i världen samt av Sveriges invandrare. Jippourbaniteten (stadsfestivaler o dyl) har ökat lavinartat under 1990-talet
Ändrade hushållsstrukturer
Behovet av möten både med bekanta och främlingar - både väntade och oväntade
- har ökat i ett samhälle där ensamhushållen blir allt fler. Men organiserade möten
(föreningsliv, krogkväll med kompisar m m) kan bara erbjuda en viss del av det
sociala umgänge man behöver. Efterfrågan på oorganiserad interaktion (att se och
bli sedd) och serendipitet verkar ha ökat.
Motverka segregation
Det svenska samhället blev allt mer jämlikt under 1900-talet. Men under senare
år verkar klyftorna mellan olika samhällsgrupper ha ökat. Den rumsliga segregationen mellan olika socio-ekonomiska (även etniskt?) grupper har ökat, vilket gör
det allt viktigare att bygga städer där olika samhällsgrupper möts i vardagslivet
i staden.
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8.3.2 Faktorer som talar mot stadsmässiga stadsmiljöer
Naturfolket
En stor del av det svenska folket vill inte bo i täta stadsmässiga miljöer, utan
drömmen är en villa eller en röd stuga på landet - det vill säga glest. Svensken
är inte urban - i den svenska folksjälen finns fortfarande en vurm för naturen
(Tage Wiklund). Dessutom har vi vant oss med monofunktionella bostadsområden, vi vill ha det lugnt, inte konfrontation (svensken emot konfrontation, för
konsensus). De som vill leva urbant är främst unga (utan barn, upp till ca
30), ensamstående samt 60-åringar med utflugna barn (?) Men vilka är stadsmässighetens främsta förespråkare? Är det arkitekter, planerare och en kulturell elit och bor dessa själva som de lär? Finns det bland denna grupp en vurm för den
kontinentala staden - t ex Barcelona eller Rom - som det inte finns förutsättningar
för i det glesa och (under större delen av året) kalla Sverige? (Tage Wiklund)
Handelns utveckling
Handelns strukturomvandling innebär allt färre och större enheter (stormarknader), som kräver större kundunderlag och större parkeringsytor. Samtidigt ökar de
små (och relativt dyra) servicebutikerna i antal; dagligvarubutikerna i mellannivå
försvinner. (Tomas Svenssson: Dagligvaruhandelns strukturomvandling). Denna
utveckling kan man som planerare inte bryta, det handlar om valfrihet och de
stora butikerna innebär lägre priser (däremot kan planeringen påverka var dessa
stormarknader lokaliserar sig).
Mobil livsstil
Drömmen om att man ska bo och arbeta i samma stadsdel är svår att uppnå,
detta visade redan ABC-planeringens bakslag i Vällingby. Idag är vi allt mer rörliga
och byter oftare jobb (eller jobben flyttar på sig?). Vi får allt större funktionella
regioner (arbetsmarknader) vilket medför ökad pendling. Men om åtminstone en i
hushållet kan jobba i stadsdelen så är ju det en välfärdsvinst…
Institutionella problem
Kan det vara så att lagar, regler och dylikt innebär att förutsättningarna för
stadsmässighet i Sverige är dåliga? Kan det vara så att skatter och avgifter gör det
svårare att driva småskaliga restauranger, caféer och butiker (alkohollagstiftning,
arbetskraftskostnader), som är så viktiga inrättningar i den stadsmässiga staden?
Utgör våra planeringstraditioner hinder för den stadsmässiga staden, är vi t ex
kvar i det modernistiska planeringstänkandet med zonering och skyddsavstånd
(Boverkets Bättre plats för arbete - BPA - brukar anges som ett skäl)? Ja, den
psykologiska spärren sitter nog kvar i många på våra stadsbyggandskontor och
i de politiska nämnderna. Men BPA missbrukas ofta, inte minst av ”miljöfolk”
på länsstyrelser när de bedömer kommunala planer och alltför förenklat framhäver behovet av långa skyddsavstånd enligt BPA (vilket bland annat hävdas av
Boverkets jurist Stellan Svedlund).
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Men lagar och regler finns inte till för att göra livet surt för oss. Genomfartstrafik
kanske skapar mer stadsmässiga miljöer, men de skapar också problem (vilket inte
är något nytt): buller och utsläpp. Detta är medicinska hälsoproblem som man
inte får ta för lätt på. Samtidigt så kan det skapa positiva sociala miljöer, vilket
också är en folkhälsofråga (tänk på alla självmord och depressioner som beror på
ensamhet, brist på sociala kontakter), men inte lika lätt att mäta i absoluta tal.
Företagsstrukturer
Den svenska byggmarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer (NCC, JM,
PEAB, Skanska). Dessa vill gärna bygga storskaligt, eftersom detta är ekonomiskt
lönsamt. Samtidigt ser kommunerna att det är enkelt och smidigt att låta en eller
ett fåtal byggherrar bygga upp en ny stadsdel. Detta leder till att många mindre
byggherrar och företag har svårt att vara med i större stadsbyggnadsprojekt, vilket
ofta resulterar i storskaliga stadsmiljöer med liten mångfald.
Samhällets funktionsuppdelning kan man numera även avläsa i byggföretagens
organisationsuppbyggnad. Det har blivit allt vanligare att de stora företagen delas
upp i olika divisioner: en division är specialister på att bygga bostäder, medan
andra specialiserats sig på kontor. Den ena handen vet inte vad den andra gör. I
denna situation är det svårt att bygga stadsmässiga miljöer och samhällen.
Ökad levnadsstandard och teknisk utveckling
Det är en utopi att få tillbaka den traditionella (förmodernistiska) stadens gatuliv,
eftersom förutsättningarna har ändrats i stor omfattning. Bostadsstandarden har
under1900-talet höjts rejält. Trångboddheten är borta (även om den börjar växa
till igen i våra storstäder) och det fysiska behovet av att vistas i gaturummet eller
andra offentliga platser finns inte längre. Åtminstone inte av samma orsaker.
Vi rör oss inte heller lika mycket till fots eller cykel i staden eftersom allt fler
har tillgång till bil, vilken ofta används antingen vi behöver det eller ej. Bilen har
blivit en frihetssymbol. (Detta leder i sin tur att möjligheterna att röra sig till fots
i staden minskar och försämras.)
8.3 Stadsmiljön - ett medium bland flera andra
Som vi har sett tidigare i detta arbete så menar Rem Koolhaas att stadsrummet
mer eller mindre har förlorat sin roll som arena för social samvaro och samhälleligt
kitt. Jag menar att han till viss del har rätt.
Om man ser stadens offentliga rum som ett medium för kommunikation och
socialt samspel så har konkurrens ökat avsevärt under 1900-talet. Idag konkurrerar allt fler medier om människornas (allt dyrare?) tid: TV, telefon, Internet,
dataspel, video, radio, tidskrifter, litteratur. Utbudet är enormt! Följden är att det
offentliga rummet vidgats: politik och opinionsbildning har flyttat från gator och
torg till massmedier som radio, TV och tidningar. Internet har blivit ett forum
(det latinska ordet för torg) för debatter, social mingling (dejtingsajter o dyl),
intellektuellt kunskapsutbyte m m.
Jakten på den försvunna stadsmässigheten

76

Vän av ordning skulle kunna hävda att kommunikationen i dessa massmedier
är ytlig och enbart går i en riktning (envägskommunikation). Men detta håller
faktiskt på att ändrats. Ny informationsteknik som Internet, mobiltelefoni m m
har ökat interaktiviteten, vilket även påverkad äldre massmedier som TV och
radio. Ett illustrerande exempel är programmet Debatt på SVT där tittarna får
mejla eller SMS:a in sina åsikter som publiceras i rutan under programmets
gång, vissa kommentarer tas upp och behandlas av programledarna. TV4-sportens
Tipslördag är ett annan exempel.
Men kan verkligen dessa nya medier ersätta stadsrummets roll som en social arena
för möten mellan olika människor? Jag vill inte hävda att stadsrummet är ett
obsolet fenomen som byts ut av de nya medierna, men vi måste finna oss i att
de existerar och har gjort att stadsmiljöns roll som arena för social samvaro och
kommunikation har reducerats. Att surfa och chatta på nätet kan faktiskt liknas
med att ta en promenad i staden, där man inte riktigt vet vad man ska hamna eller
vad/vem man ska träffa på innan man ger sig ut i cyberrymden. På nätet finns
goda möjligheter för serendipitet, även om den ser lite annorlunda ut.
Även på nätet kan man röra sig mellan offentliga, halvoffentliga, halvprivata
och privata rum. Sådana kontakter ersätter inte behovet av mänskliga sociala
kontakter, utan är snarare ett komplement. Nära, djupa kontakter uppstår (i alla
fall än så länge) vid personliga möten. Men urbaniteten handlar ju inte om det
intima mötet, utan om möten med en mer distans till andra människor.
Ett annat medium för sociala kontakter är kollektivtrafiken. Detta halvoffentliga
rum (alla som betalar har tillträde) ger goda möjligheter till de sociala möten
som många av stadsmässighetens förespråkare tar upp: social kommunikation med
bekanta och främlingar, serendipitet, ytliga kontakter (city privacy), ökad tolerans.
Även shoppingcentra kan vara ett medium för social interaktion. Externa köpcentra har ofta kritiserats av många som menar att de förstör våra städer och stadsliv.
Ur ett socialt perspektiv så skiljer sig knappast denna mötesplats med en shoppinggata, samma möten kan äga rum på båda ställen. Skillnaden är att man kan gå
mellan olika butiker i en mer behaglig temperatur än på stadsgatan. Man brukar
också påtala att köpcentrumen bara är halvoffentliga rum och att fastighetsägaren
har rätt att köra ut folk som t ex beriver politisk propaganda eller är allmän
störande. Detta stämmer delvis, även om man på stadens gator inte är fri att göra
vad som helst utan tillstånd från polis och andra berörda myndigheter.
Den stora skillnaden mellan shopping i staden och den i shoppingcentra, som
ligger i våra städers periferi eller helt utanför, gäller snarare hur man tar sig
dit. Till stadshandeln, eller den i stadsdelen, tar de flesta sig till fots, cykel eller
kollektivtrafik. I princip alla som handlar i externa köpcentra tar sig dit med
bil. Detta bidrar till att möjligheten att träffa människor när man rör sig mellan
hemmet/arbetsplatsen och köpcentrumet är mer eller mindre obefintlig, eftersom
social interaktion mellan personer i olika motorfordon av naturlig anledning är
mer eller mindre omöjligt. Bilen blir en social bur!
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8.5 Den urbana parasiten
Om man lyckas generera ett levande stadsliv och den genomströmning (genomfartstrafik: stadsgator, stadsboulevarder, istället för kringfartsleder) som Jerker
Söderlind efterfrågar, innebär det att verksamheterna, fr a service, i området
får en större möjlighet att överleva. Som vi tidigare har konstaterat behöver
butiker och annan service ett visst kundunderlag samt ligga utanför större centras
funktionsskugga för att klara sig. För att skapa ett tillräckligt kundunderlag måste
stadsdelen ifråga ha en mycket hög befolkningstäthet eller locka kunder från sitt
omland. Med tanke på handelns utveckling mot större och färre enheter samt
svensk boendestandard (mycket ytkrävande) innebär det att det efter svenska
förhållanden sätt är tämligen svårt att skapa en tillräcklig befolkningstäthet; det
handlar snarare om att locka människor från stadsdelens (eller staden, om det
handlar om mindre kommuner) omland.
En omfattande handel i ett område kräver alltså att vissa kunder tas från ett annat
område - ett nollsummespel. Detta har förvisso alltid varit förhållandet mellan
staden (centrum) och dess periferi; den förindustriella staden krävde ett tillskott av
kunder från sitt omland. Den stora staden kräver input från omgivande stadsdelar
eller städer (ibland t o m från andra länder - storstadsturismen ökar).
Detta innebär att kundunderlaget tas från något annat ställe, t ex en förort
längre ut i periferin som redan har det svårt med överlevnad för servicen i sitt
område. Då dränerar man kundunderlaget för denna förort med resultatet att
stadsmässigheten/funktionsintegreringen minskar där. Den stadsmässiga stadsdelen (även stadens centrum, eller centralorten i en region) är således en ”parasit”
som lever på andra områdens befolkning. En stadsmässig stadsdel förutsätter per
definition en mindre livlig samt monofunktionell stadsdel/förort någon annanstans.
Om en stadsdel ska kunna vara stadsmässig (med ett vitalt stadsliv och olika
funktioner) utan att förstöra för andra krävs en mycket tät/kompakt stadsdel.
Förvisso kan ett flertal sådana stadsdelar utbyta människor mellan varandra och
därmed uppnå kravet på främlingar. Men detta kan vara svårt att förverkliga i
ett land som Sverige, med relativt små städer. En flerkärnig stad - med flera
stadsmässiga och urbana kärnorna lever ett tämligen autonomt liv - kräver en viss
kritisk massa som det är tveksamt om ens Stockholm kan leva upp till.
8.6 Hur bygga stadsmässigt? Några förslag
Även om nya medier konkurrerar med och kompletterar med den byggda miljön
- staden - så anser jag att ett mer stadsmässigt, urbant samhällsbyggande är att
rekommendera. Men det beror på hur man gör. Efter att ha läst, diskuterat och
tänkt mycket om dessa frågor vill jag avslutningsvis redovisa vad jag kommit
fram att man bör tänka på om man vill planera och bygga mer stadsmässiga och
urbana städer.
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8.6.1 Skilj på makro- och mikronivå
En stad eller stadsdel kan på ytan se ut som en stad (gaturum, hustyper, material
m m), men den kommer inte att fungera som en stad om inte vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Utformningen av stadsmiljön på mikronivå
räcker inte för att skapa mångfunktionella, levande stadsdelar om det inte finns
förutsättningar för detta på makronivå.
Således bör man redan i översiktsplaneringen diskutera och undersöka förutsättningar för var man vill skapa stadsmässiga, urbana miljöer. Att enbart ta upp
detta i detaljplaneringen räcker inte. Det är t o m tveksamt om den fördjupade
översiktsplaneringen är en för låg nivå. Ibland måste man kanske gå upp på
regional nivå (?), vilket är fallet i arbetet med Stockholmsregionens regionala
utvecklingsplan där man diskuterar nya regionala kärnor med den traditionella
stadens kvaliteter.
8.6.2 Mindre tid i bilen, mer tid i offentliga och halvoffentliga rum
Som nämndes i diskussionen om olika offentliga media så blir bilen en social
bur som hämmar social interaktion i det offentliga och halvoffentliga rummet
(även om bilen också kan fungera som en frihetssymbol och plats för privat
kontemplation). I en stadsmässig stad spenderar man mer tid gående, cyklande
eller kollektivtrafikåkande än sittandes isolerad i en bil.
8.6.3 Bygg inte bara stadsmässigt
Idag betecknas allt stadsbyggnadsprojekt som stadsmässiga, närapå ”överallt” vill
man bygga stadsmässiga, urbana miljöer. Vi borde bygga olika typer av stadsdelar,
en stad har behov av att ha både stadsmässiga och mindre stadsmässiga stadsdelar,
så att folk kan välja vad de vill ha. Vi behöver mångfald också inom hela staden.
Och som diskuterats ovan så behövs det per definition ”ostadsmässiga” stadsdelar
för att stadsmässiga stadsdelar ska finnas till, vilket leder oss till nästa fråga.
8.6.4 Bygg stadsmässigt där det finns förutsättningar
När man ska bygga stadsmässigt så tror jag att man först och främst ska bygga
där det finns ordentliga förutsättningar för stadsmässighet, det vill säga i centrala
delar av staden eller vid knutpunkter där olika stråk möts (helst flera trafikslag)
och där folk rör sig igenom på väg från en plats till en annan. Man ska inte bygga
stad där det inte finns förutsättningar, det vill säga i periferin (som Skarpnäck och
Ladugårdsängen). Förorter ligger per definition i centrums funktionsskugga och
kan inte konkurrera med centrums utbud. Detta börjar mer och mer även gälla
tidigare fristående småstäder som sugs in i större stadsregioner. I periferin ska man
ta till vara periferins kvaliteter: rymd, natur etc.
Vid byggandet av nya stadsdelar har det visat sig vara svårt att skapa den
mångfald som stadsmässigheten innebär, framför allt gäller det den funktionella
integrationen. I de nybyggda områdena är alla byggnader lika gamla, vilket
innebär att möjligheterna för att få fram billiga lokaler eller lägenheter - och
därmed mångfald bland befolkning och verksamheter - är dåliga. Om man ska
bygga nya stadsdelar skulle vissa byggnader vara av mer temporär kvalitet och ha
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kortare avskrivningstid (som t ex studentbarackerna i Hammarby Sjöstad). På så
sätt skapas billigare lokaler/lägenheter. Dessa kanske inte håller lika länge, men
detta innebär då att nybyggnadsprocessen kommer igång tidigare och stadsdelen
kommer snabbare in i ett stadium med byggnader från olika epoker och blir
snabbare mindre monotont/ präglat av sin tid. Men detta är möjligen ett ganska
krystat sätt att skapa mångfald?
Ett förslag att bygga stadsmässiga stadsdelar är ett huvudstråk (stadsboulevard à
la Söderlind) med genomfartstrafik för stadsälskarna, men med en utklingande
urbanitet från denna linje; ett slags bandstad eller pärlbandstad (som ett transekt).
En punktvis stadsmässighet. Det är dock fortfarande problem med trafiken - kan
all genomfartstrafik gå på stadsgator? Ska man tillåta hälsovådliga stadsmiljöer
för att skapa stadsmässighet? Ska man låta folk som vill bo i den livliga, men
kanske också bullriga och fysiskt hälsovådliga staden, bo där? Staden innebär
konflikter, man kan inte plocka russinen ur kakan, man kan inte få både lugn och
ro och pulserande stadsliv. Ta till exempel Sveavägen eller Hornsgatan i Sthlm med
massor av trafik, ändå vill folk bo där!
8.6.5 Bygg främst i (eller mellan) befintliga områden
I stället för att försöka bygga nya stadsmässiga stadsdelar - som ju tenderar att
bli mer eller mindre sovstäder - tror jag att man i första hand ska skapa denna
stadsmässighet genom att förtäta i befintliga bebyggelsestrukturer, eller mellan
dessa - det vill säga komplettering. Då får man möjlighet att komplettera med
de stadsmässiga ingredienser som stadsdelen (eller stadsdelarna) saknar. Om det
är två grannstadsdelar som saknar funktioner, eller har två stagnerande centrum,
kan man kanske ge liv i dessa genom att samplanera och komplettera dessa
med ett nytt centrum mitt emellan, som dessutom innehåller både bostäder och
arbetsplatser. Service får större kundunderlag (två bostadsområden, nya bostäder
samt arbetsplatser) en 1+1=3 situation skapar högre kvalitet på servicen (handel,
restauranger etc).
Man kommer också runt problemet med tidsaspekten, som är ett stort problem
i stadsdelar som byggts upp på en gång från ”scratch”. Ett blandat bostads- och
lokalutbud ger som tidigare nämnts positiva sociala och ekonomiska effekter,
vilket gynnar det vitala stadslivet. Urbana miljöer tar tid!
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9. Avslutning
Detta examensarbete har varit mycket givande och har väckt frågor som tyvärr
inte har varit möjligt att fördjupa sig i.
Det skulle vara givande att ta del av mer (ny eller befintlig) forskning om hur
de nya konkurrerande medierna påverkar offentligheten. Kan de nya medierna
ersätta delar av stadsrummets roll som sociala arena eller är det snarare så att det
skapas ny kommunikations och interaktionsformer?
Vidare behövs det mer kunskap om hur funktionsintegreringen skulle kunna
genomföras i våra städer. En viss forskning sker redan vid KTH. Men det skulle
vara bra med mer förståelse för vad det är som hindrar att funktionsintegreringen
är så svårt att realisera. Vad säger företagen om funktionsintegrering? Finns det
ett intresse och i så fall varför eller varför inte? Vad behöver man ändra på
inom stadsplaneringen för att funktionsintegrerade stadsmiljöer ska vara attraktivt
även för företagen? Här behövs tvärvetenskaplig forskning med företags- och
nationalekonomer, kulturgeografer, planerare och arkitekter.
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Bilaga 1
Användningen av ordet stadsmässighet i Nationalencyklopedien
”I övrigt består bebyggelsen främst av friliggande flerbostadshus, men det
finns även sluten, mer stadsmässig bebyggelse.” (Om Solna, 2002-11-26 Källa
Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=311451)
”År 1918 stadfästes en ny stadsplan som uppvisar en mer stadsmässig karaktär än
de tidigare planerna.” (Om Nybro, 2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=272971)
”Den spontant framvuxna bebyggelsen reglerades så gott det gick genom en
rutnätsplan av stadsmässig karaktär.” (Om Eslöv, 2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164487)
”I städer har kvarter utgjort bas i registreringen av fastigheter (tomter), vilka
bestämts genom kvartersnamn samt tomtnummer. Under 1970-talet började ett
nytt system med registrering under traktnamn införas, men det äldre systemet
har bibehållits inom stadsmässig bebyggelse i många kommuner.” (Om kvarter,
2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234336 )
”I miljöplanen för B. står att ”avgörande för intrycket av stadsmässighet i innerstaden är gatusystemets rutmönster och att en stor del av byggnaderna är placerade i
gatulinjen”.” (2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=133532)
”I Storgatans bebyggelse kan man följa förändringen från de äldsta småskaliga
husen mot en allt större stadsmässighet, med dominerande tegelarkitektur
och ökat medvetande om det kraftigt expanderande samhällets betydelse.”
(Om Eslöv, 2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/
article.jsp?i_art_id=164487)
”Gudmundråskolan och Ådalshallen är modernistiska komplex i gult tegel,
som skänker viss stadsmässighet åt K.” (Om Kramfors, 2002-11-26 Källa
Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=231078)
”En särskild stadsmässighet med rutnätsplan och offentliga byggnader i sten
präglar Jönköping, liksom stifts- och residensstäderna Kalmar, med karolinska
borgarhus, barockkyrka och rådhus, och Växjö, med domkyrkan, biskopsgården
Östrabo och Kronobergs regemente.” (Om småländska städer, 2002-11-26 Källa
Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=310330)

”Radikala ombyggnader av gamla stadskärnor, som i Stockholm efter andra världskriget, bröt med stora byggnadsenheter kontinuiteten och kritiserades starkt i
efterhand. Redan på 1960-talet började ”en ny stadsmässighet” efterlysas; likväl
har 1970- och 80-talens stadsbyggande gett ett starkt fragmenterat och föga
samordnat intryck.” (om stadsbyggnad, 2002-11-26 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=313811)

Bilaga 2

Statistik: Skarpnäck, Bagarmossen, Södra Sofia och Stockholm
Skarpnäck

Bagarmossen Södra Sofia

Hela Stockholm

Utländsk
bakgrund %

29

24

12

20

1rok
2rok
3rok
4rok
5rok el mer

5
31
34
24
6

15
34
34
13
4

39
21
26
12
3

25
29
24
12
9

Skarpnäck
Allmännytta 40
BRF
35
Enskild person 4
Övriga
21
Saknas
0

Bagarmossen
71
5
19
5
1

Södra Sofia
23
39
11
27
0

Stockholm
31
22
26
20
1

Arbetslöshet

2,7

2,3

2,4

2,4

Skarpnäck
Antal invånare
2001
8585
Dagbefolkning2008
Nattbefolkning3915
Nattbefolkning
%
73,3
Arbetsställen
i området
170
Varav
1-9 anställda 120
Varav 1
0-49 anställda 41
50-199 anst 9
200- anställda 0

Bagarmossen Södra Sofia
10160
655
4370

10483
4917
5668

70,8

78,9

106

332

81

251

21
3
1

69
10
2

Källa: USK (denna sammanställning: Mats Lundström)

Stockholm

Examensarbete i fysisk planering 20 poäng.
Programmet för fysisk planering (180 poäng),
Blekinge Tekniska Högskola.
Mats Lundström, fp97.

