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SAMMANFATTNING
Syftet med arbetet har varit att analysera hur olika stadsplaneideal direkt eller un-

derförstått framhävs i svensk stadsplaneringsdebatt och stadsbyggande samt att 

undersöka vilka planideal som förespråkas. Den svenska stadsplaneringsdebatten 

har analyserats utifrån ett urval av artiklar ifrån de tio senaste årens nummer av 

tidsskrifterna  Arkitekten, Arkitektur, Plan och Nordisk arkitekturforskning, vilka kan 

sägas utgöra den huvudsakliga arenan för den fackmässiga stadsbyggnads- och 

planeringsdebatten i Sverige. 

Resultatet av analysen har jämförts med tre aktuella och omdebatterade stads-

byggnadsprojekt i syfte att undersöka vilka kopplingar som finns mellan dagens 

debatt och aktuellt stadsbyggande. Resultatet har även jämförts och diskuterats 

utifrån den historiska stadsplaneutvecklingen av den svenska staden för att under-

söka hur olika stadsplaneideal påverkat stadsbyggandet i Sverige under olika tids-

perioder samt i vilken utsträckning de stadsplaneideal som förekommer i dagens 

debatt hämtar sin inspiration ifrån historiska förebilder.

Utifrån stadsplaneringsdebatten går det att utläsa två inriktningar i dagens stads-

planeideal. Dels den täta staden som hämtar inspiration ifrån den traditionella 

svenska kvartersstaden och motiveras med att den täta staden är den mest håll-

bara stadsformen, dels ett sökande efter nya alternativa stadsformer som inte 

kännetecknas av ett specifikt planeideal men som ser en risk i att föreslå en spe-

cifik planstruktur framför andra och att ett planideal per automatik skulle vara mer 

hållbart än ett annat. 
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1 INLEDNING 

1.1  BAKGRUND 

Ett av de stora problemen för den fysiska planeringen handlar om urbaniserings-

processen runt om i världen, trenden att alltfler människor bosätter sig i städer. 

Stadsplanering blir problematiskt då utvecklingen går snabbt vilket skapar svårig-

heter att förutse vilka behov som kan komma att uppstå i framtidens stad. Många 

av dagens städer planeras efter nya förutsättningar som inte tidigare existerat i 

samma utsträckning. Klimathotet och miljödebatten påverkar utvecklingen och le-

der till nya typer av resurssnåla transportmedel och byggmaterial som en del av 

lösningen på dagens problem och frågan uppstår om den konsumtionsinriktade 

livsstil som framförallt västvärlden idag representerar är hållbar i ett längre per-

spektiv. 

Kan dagens stadsstrukturer uppfylla de behov som framtidens stad kräver ur både 

ett social-, ekonomisk- och ekologisk perspektiv eller krävs nya strukturer? Finns 

det en risk att ohållbara stadsstrukturer uppstår om planeringen tvingas att bedri-

vas i ett allt högre tempo för att hantera de problem som snabbt växande stadsre-

gioner innebär? Andra avgörande frågor med avseende på dagens stadsstrukturer 

är hur planering verkligen bedrivs, vilka är dess verkliga aktörer och vilka det är 

som fattar de avgörande besluten. Finns det en kritisk diskussion kring hur dagens 

stadsstrukturer uppstår och framgår det vilket underlag som ligger till grund för 

beslutsfattandet? Bedrivs dagens planering i första hand utifrån demokratiska as-

pekter där samhällets intressen står i fokus eller är det den privata sektorns intres-

sen som i slutändan är avgörande? 

I många länder har de senaste årtiondena förutsättningarna för städerna föränd-
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rats, tidigare industrisamhällen övergår gradvis till mer renodlade kunskaps- och 

informationssamhällen och delar av stadens produktion förflyttas till andra länder. 

Detta har i många städer resulterat i att tidigare centralt belägna industriområden 

inte längre fyller någon funktion och har på många håll blivit föremål för större 

stadsbyggnadsprojekt vilket skapar möjligheter för större förändringar av stads-

strukturen. Även om urbaniseringsprocessen i Sverige inte går lika fort som i andra 

delar av världen finns samma trender mot ett mer urbant leverne.

PROBLEMFORMULERING

Den brittiske planeringsforskaren Stephen Marshall (2009 s. 2) menar att det se-

naste århundradets planering grundar sig på mer forskning, vetenskap och erfa-

renhet än något tidigare århundrade men har ändå, enligt Marshall, i vissa aspekter 

resulterat i sämre stadsmiljöer än vad äldre mer spontant utvecklade städer resul-

terat i. Den moderna stadsplaneringens utveckling anses vara ett resultat av de 

nya förutsättningar och behov som industrialismen gav upphov till. Även om den 

förindustriella staden, exempelvis medeltidsstaden, inte grundar sig på lika omfat-

tande stadsplanering som dagens städer, så har oftast staden utvecklats efter vis-

sa givna förutsättningar som påverkat stadens utformning. Få städer är planerade 

i sin helhet, men de allra flesta städers utveckling går att härleda till någon form av 

inre eller yttre påverkan som delvis styrt planeringen av staden. Till synes oregel-

bundna stadsplaner har oftast utvecklats efter vissa specifika förutsättningar och 

även om stadsplanen inte vittnar om ett helhetsperspektiv i planeringen är staden 

oftast organiserad i en viss skala, exempelvis i gatu- eller kvartersnivå.

Dagens expansiva stadsbyggande öppnar för möjligheter att skapa förändringar i 

stadslandskapet och planera för en långsiktigt funktionell och hållbar stad. Omfat-

tande förändringar kan vara problematisk om det sker under en kort tidsperiod 

eftersom det är svårt att förutse vilka framtida behov som kan uppstå. Den ur-

banisering som skedde under industrialismen och modernismens bilorienterande 

stadsplanering är exempel på tidsepoker där nya ideal bidragit till stadens utform-

ning, även om det är svårt att säga i vilken grad planeringen verkligen påverkades 

av rådande ideal eller om andra faktorer hade större inverkan. Med facit i hand kan 

det ifrågasättas om förändringarna i stadslandskapet kanske gick för fort och inte 

var tillräckligt förutseende med vilka konsekvenser de skulle komma att få.

Modernismens stadsplaneideal får utså hård kritik i diskussionen om staden och 

dess storskaliga och funktionsseparerade arv anses idag vara problematisk (Tun-

ström, 2010 s. 9). Olika projekt som syftar till att komplettera monofunktionella 

miljonprogramsområden med den bebyggelse och de funktioner som anses sak-

nas genomförs på flera håll. Många större stadsbyggnadsprojekt genomförs även i 
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stadens centrala områden där tidigare industrimark tas i anspråk för att expandera 

stadens centrum.

Utifrån en diskursanalys av stadsdiskussionen, baserad på artiklar utgivna av Bo-

verket och Stadsmiljörådet och från tidskriften Plan, konstaterar Moa Tunström 

i sin avhandling På spaning efter den goda staden att det inom den “fackmäs-

siga“ diskussionen är den traditionella staden som framhålls som ideal medan den 

moderna staden representerar problembilden. Centrala begrepp var för den mo-

dernistiska staden är modernism, parentes, stadslandskap, funktionsseparering, 

förort, miljonprogram vilket på många sätt är motsatsen till begreppen kontinuitet, 

stadsmässighet, kvarter, gator, torg som beskriver den traditionella staden (Tun-

ström, 2010 s. 9).

Argumenten som framförs i stadsplanedebatten för den täta, traditionella staden 

är flera. Alexander Ståhle (2009 s. 15) menar att det inte längre är en fråga om vi 

ska förtäta storstäderna utan hur det ska ske. Utöver att förtätning sparar värdefull 

jordbruksmark och leder till ett minskat transportbehov konstaterar Ståhle, base-

rat på egna analyser av Stockholm, att “miljöer som är kompakta, i bemärkelsen 

både täta och gröna, har högre fastighetsvärden, bättre hälsotal, större blandning 

av boyta och lokalyta, och ett högre exploateringstryck. Andra argument som fö-

rekommer i debatten för ökad täthet är att det genererar mer levande, trygga och 

attraktiva stadsmiljöer, skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafik och infra-

struktur, och är mer hållbara än glesare stadsstrukturer. 

Det verkar råda en viss enighet bland politiker och praktiker om hur den svenska 

staden ska planeras även om debatten om dagens stadsplaneideal inte saknar kri-

tiska röster. Aktuell forskning diskuterar olika stadsplaneideal och ifrågasätter den 

täta och den traditionella staden som ideal eller lyfter fram den som förebild (se ex-

empelvis Bradley, Isaksson, Orrskog 2008; Ståhle, 2009; Tunström, 2010). Frågan 

uppstår om det går att tala om en enighet i vetenskapssamhället på samma sätt 

som inom den mer fackmässiga diskussionen. Karin Bradley m fl kritiserar debat-

ten för att den hållbara staden likställs med den täta staden som anses vara mer 

hållbar än andra stadsformer. Utan att föreslå några konkreta alternativa stadsfor-

mer menar de att konsensus kring debatten om stadens utformning kan förbise 

alternativa strukturer som inte innefattas i begreppet ‘den täta staden’ (Bradley m 

fl, 2008 s. 64-65). Det är inte stadsformen i sig som kritiseras, vad som definierar 

tät stad är osagt, utan att det råder enighet över att det är en specifik stadsform 

som anses vara den mest hållbara.

Går det att härleda var dagens stadsbyggande hämtar inspiration från, går det 

att säga att dagens stadsbyggande är tillbakablickande, där historiska förebilder 

representerar idealstaden, eller pågår sökandet efter helt nya stadsstrukturer? Har 
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vissa bebyggelsestrukturer visat sig bättre än andra kunna anpassas efter nya tider 

med förändrade förutsättningar eller kräver stadens ständiga utveckling hela tiden 

nya strukturer?

Den traditionella och täta staden lyfts ofta fram som förebild i planeringsdebatten. 

Men vad innebär den traditionella staden, vilka historiska stadsplaneideal är det 

egentligen som den traditionella staden representerar och vilka av dess kvalitéer 

är det som ofta efterfrågas i dagens stadsbyggande? Är det möjligt att använda 

ett stadsplaneideal från en annan tid och kontext, isolerade från dess sociala, 

politiska, ekonomiska och historiska kontext, i dagens stadsbyggande? Vilka kon-

sekvenser kan det få om anakronismer som exempelvis den europeiska medeltida 

staden med dess oregelbundna stadsplaner eller den senare rätvinkliga täta kvar-

tersstaden används som förebilder i dagens och framtidens stadsbyggande?   

1.2  SYFTE

Syftet med arbetet är att analysera hur olika stadsplaneideal direkt eller un-

derförstått framhävs i svensk stadsplaneringsdebatt och stadsbyggande samt 

att undersöka vilka planideal det är som förespråkas. Arbetets syfte har inga 

normativa ambitioner, att exempelvis lyfta fram ett stadsplaneideal framför ett 

annat, utan syftet är att bidra med kunskap om hur stadsplaneringsdebatten 

och dagens stadsplaneideal formas för en mer medveten diskussion om sta-

dens utveckling.

AVGRÄNSNING 

Examensarbetets begränsas till att analysera den svenska stadplaneringsdebatten 

utifrån ett urval av artiklar från år 2000 till 2010 hämtade ur tidsskrifterna Arki-

tekten, Arkitektur, Nordisk arkitekturforskning och Plan samt att enbart analysera 

stadsbyggnadsprojekt i Sverige. Den svenska stadsplaneutvecklingen studeras i 

ett europeiskt perspektiv men fokus ligger på den svenska stadens utveckling.

1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR 

Följande frågeställningar beskriver arbetet och dess syfte. Frågornas karaktär gör 

att det inte är exakta svar som förväntas utan frågorna syftar snarare till skapa en 

diskussion om de ämnesområden arbetet handlar om. 

•	 Vilka stadsplaneideal har fått genomslag i svensk stadsplanering 

och bidragit till att påverka dagens planeringsideal?
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•	 Vilka frågor om stadsform och aktuella stadsbyggnadstrender 

lyfts fram i den svenska stadplaneringsdebatten?

•	 Går det att urskilja vilka aktörer som har betydelse för hur den 

svenska stadsplaneringsdebatten och dagens planideal formas? 

•	 I vilken utsträckning tillämpas planeringsmodeller och stadspla-

nideal från dagens planeringsdebatt i samtida stadsbyggande?

1.4  METOD

Den svenska stadsplaneringsdebatten undersöks och analyseras utifrån ett urval 

av artiklar från fyra av de ledande tidskrifterna inom arkitektur och planering som 

kan sägas utgöra arenan för stadsplaneringsdebatten i Sverige. Analysen fokuserar 

på att undersöka vilka frågor om stadens form, struktur och aktuella stadsbygg-

nadstrender som framhävs i debatten, samt att undersöka vilka argument, och de-

ras giltighet, som förekommer i debatten för att premiera eller kritisera vissa stads-

planeideal och planeringsmodeller i planeringen av dagens och framtidens stad. 

Detta görs genom att lyfta fram argument och perspektiv ur stadsplanedebatten 

samt vissa tongivande debattörer och redogöra för deras ståndpunkter snarare än 

att ge en så heltäckande bild som möjligt av debatten. 

För att undersöka vilka stadsplaneideal som förekommit i den svenska stadens 

utveckling studeras europeisk och svensk stadsplaneutveckling samt planerings-

historia för att diskutera varför vissa planeideal och plantyper fått större genomslag 

än andra i de svenska städerna. Den historiska översikten syftar också till att un-

dersöka vilka samband som finns mellan stadsplaneutvecklingen och planerings-

debatten.

Begrepp och metoder för att diskutera och analysera stadens form hämtas från 

den stadsmorfologiska forskningstraditionen som handlar om att studera stadsty-

pers och bebyggelsetypers form. Staden kan studeras både utifrån ett typologiskt 

perspektiv och ett morfologiskt perspektiv, ett samlingsbegrepp för studier som 

förenar dessa metoder är stadsmorfologiska studier vilka studerar förändringar och 

varaktigheter i stadens fysiska form. 

En fallstudie över tre aktuella och debatterade stadsbyggnadsprojekt görs för att 

undersöka hur planeringsdebatten påverkar stadsbyggandet i Sverige av idag och 

för att belysa och diskutera kring hur olika stadsplaneideal och plantyper från skil-

da epoker och kontexter tolkas och appliceras i aktuell stadsbyggnad. Två faktorer 

har varit avgörande för urvalet av stadsbyggnadsprojekt, dels ska de vara aktu-

ella projekt, nyligen uppförda eller under uppbyggnad för att representera samtida 



14 • STADSFORM - DEL 1 

stadsbyggande. Dels ska det finnas en offentlig debatt och kritisk diskussion kring 

projekten att basera analysen på. De projekt som fallstudien bygger på är Västra 

hamnen i Malmö, Hammarby sjöstad i Stockholm och Jakriborg i Hjärup.  

LIT TERATUR

Ett urval av artiklar ur tidskrifterna Arkitekten, Arkitektur och Plan, vilka kan sä-

gas utgöra den huvudsakliga arenan för den fackmässiga stadsbyggnads- och 

planeringsdebatten i Sverige, samt den vetenskapliga tidsskriften Nordisk arkitek-

turforskning utgör materialet för analysen av stadsplanedebatten. Analysen har 

begränsats till artiklar som behandlar stadens form, struktur och gestaltning med 

ambitionen att lyfta fram och analysera olika argument och perspektiv att se på 

dagens stadsstrukturer, plantyper och stadsbyggnadsideal snarare än att disku-

tera kring stadsplanedebatten ur ett diskursanalytisk perspektiv. Även artiklar som 

handlar om de stadsbyggnadsprojekt som fallstudien baseras på ingår i artikelur-

valet. Analysmaterialet, antal lästa artiklar, utgörs av 133 artiklar från totalmate-

rialet av artiklar från perioden 2000-2010 från de fyra tidskrifterna. 37 artiklar har 

slutligen använts för att beskriva och analysera debatten samt 16 artiklar för att 

beskriva aktuella stadsbyggnadsprojekt. Anledningen till att vissa artiklar valts bort 

är att de inte tillför någon ny information då flera artiklar i materialet endast åter-

upprepar redan framförda perspektiv eller argument, exempelvis då samma skri-

bent presenterar liknande information i flera av tidsskrifterna. Urvalet är inte base-

rat på några generella söktermer eller specifika artikelförfattare utan har bedömts 

från fall till fall om de anses vara av relevans för arbetets syfte. Tidsperioden är 

vald för att skapa en så aktuell bild av debatten som möjligt men samtidigt skapa 

underlag för en diskussion kring hur synen på dagens och gårdagens planideal 

förändras. Bredden på analysmaterialet är vald för att kunna jämföra argument 

som framförs i de fackmässiga och mer populärvetenskapliga forumen med de rent 

vetenskapliga för att underlätta ett kritisk granskande av den, vid första anblicken, 

något likriktade debatten om stadens form.

Tidskrifterna Plan och Arkitekten är en typ av fackmässiga forum där stadsplane-

ring diskuteras i Sverige. Plan ges ut av Föreningen för samhällsplanering, bildad 

1947, med 6 nummer årligen. Tidsskriften delas ut till föreningens idag ca 1200 

medlemmar och är ett debattforum för samhällsplanering som riktar sig till både 

professionella planerare och allmänt intresserade. Arkitekten är Sveriges arkitek-

ters medlemstidning som ges ut 11 gånger per år. 2009 hade tidningen en upplaga 

på 11 400 varav 10 500 är medlemsexemplar, Arkitektur hade under samma period 

en upplaga på 7200 (Tidningsstatistik AB 2009, s. 32). 

Arkitektur ges ut av Arkitektur förlag AB utkommer med åtta nummer årligen, tid-
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skriften dokumenterar och debatterar i första hand svensk arkitektur men även i 

viss mån planering. Arkitektur har mer karaktären av en populärvetenskaplig tid-

skrift än ett fackmässigt forum även om flera av sveriges tongivande arkitektufors-

kare och skribenter sitter med i redaktionen. 

Nordisk arkitekturforskning är en vetenskaplig tidsskrift som fyra gånger per år ges 

ut av Föreningen Nordisk arkitekturforskning som är ett samlat forum för debatt 

och forskning om arkitektur och den byggda miljön. Föreningen anordnar även år-

ligen vetenskapliga konferenser. Nordisk arkitekturforskning är vetenskapliga tids-

skrift i den bemärkelsen att artiklarna är peer-reviewed, granskade av två externa 

referenser innan de publiceras. Detta innebär att det ställs högre krav på den 

vetenskapliga nivån på artiklarna vilket inte på samma sätt garanteras i artiklar och 

debattinlägg i Plan, Arkitekten och Arkitektur. 

PROJEKT

Hammarby sjöstad i Stockholm är ett av de största stadbyggnadsprojekt som ge-

nomförts i Sverige på senare tid. Projektet initierads i början av 1990-talet och var 

2002 föremål för en mindre stadsbyggnadsutställning, BoStad02. Ett mål med pro-

jektet är att skapa en stadsdel med innerstadskvalitéer och stadsmässighet. På pla-

neringsstadiet kritiserades planen av stadsbyggandsnämnden för att inte vara just 

tillräckligt ”stadsmässig”, ett begrepp som debatten om dagens och framtidens pla-

neringsideal ofta kretsar kring. Av denna anledning är projektet av intresse för detta 

arbete men även för hur planprocessen bedrivits samt planens utformning. 

Västra hamnen i Malmö började byggas år 2001 då området var föremål för den 

europeiska bostadsmässan Bo01. Hela området var tidigare delvis förorenad indu-

strimark i Malmös hamnområden. Stadsdelen Boplatsen i Västra hamnen, Malmö, 

är den första delen som började byggas i området och består idag av runt 1000 

lägenheter. Ett tema för bomässan var ekologiskt hållbart byggande och att bygga 

på förorenad mark ansågs vara något positivt ur hållbarhetsaspekt då obrukbar 

mark togs i anspråk för stadsbebyggelse istället för odlingsmark. Västra hamnen 

är intressant att studera dels för att projektet tidigt profilerades som ekologiskt 

hållbart byggande, något som allt mer kommit att diskuteras i stadsplaneringsde-

batten. Dels för stadsplanens tillbakablickande utformning med dess småskaliga 

och oregelbundna karaktär som kan associeras till den medeltida staden vilket 

belyser frågan om vilka konsekvenser det får om dagens stadsbyggande utgår från 

stadsplaneideal från en annan tid och kontext. 

Jakriborg är ett nybyggt område, beläget på västra sidan om Hjärups tågstation 

mellan Lund och Malmö. 1999 började folk flytta in och idag består området av 
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drygt 400 lägenheter. Området är betydligt mindre än Västra hamnen och Ham-

marby sjöstad och har mer karaktären av ett bostadsområde än en stadsdel. Vad 

som gör området intressant är dess planstruktur och gestaltningsprinciper som 

tydligt och uttalat hämtar inspiration från medeltiden och hansastäder som Lü-

beck. Området har kritiserats för att vara en nostalgisk pastisch. Det tillbaka-

blickande stadsplaneidealet som är ett återkommande tema i stadsplanedebatten 

praktiseras här fullt ut, detta gör området intressant att ha som utgångspunkt i en 

diskussion kring framtidens stadsutvecklingen och förhållandet mellan stadsplane-

debatten och det verkliga stadsbyggandet, om vad som efterfrågas och vad som 

verkligen byggs.  

Stadsbyggnadsprojekten beskrivs och diskuteras utifrån stadsplaneringsdebatten 

vilken redogör för både debattörers, kritikers och planförfattarnas perspektiv på 

projekten.    

Vilka aktörer som bidrar till att påverka och forma den svenska planeringsdiskur-

sen diskuteras utifrån de fyra tidsskrifter som utgör materialet för analysen av den 

svenska stadsplaneringsdebatten. Genom att undersöka vilka samband som finns 

mellan debatten och verkliga stadsbyggandsprojekt går det också att diskutera 

vilka aktörer som påverkar debatten och i förlängningen stadsbyggandet.

METODKRITIK

Uppsatsens syfte och frågeställningar kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv. 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att anaysera stadsplanedebatten skulle kunna 

vara att utifrån ett diskursteoretiskt förhållningssätt analysera aspekter ur debat-

ten vilket exempelvis Moa Tunström gjort i sin avhandling På spaning efter den 

goda staden (2009) som handlar om konstruktioner av ideal och problem i svensk 

stadsbyggnadsdiskussion. Tunström väljer att utgå från publikationer från Boverket 

och Stadsmiljörådet därför att de är “inflytelserika aktörer och skapare av cen-

trala arenor där stadsideal konstrueras” (Tunström, 2009 s. 37) men även artiklar 

från tidsskriften Plan för att fånga aspekter av en fackmässig stadsbyggnads- och 

planeringsdiskurs. En central frågeställning i Tunströms avhandling är att “...analy-

sera hur stad och urbanitet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskus-

sion” (2009 s. 14). Ambitionen med detta arbete är istället att utifrån att analysera 

vilka argument, och dess giltighet, som förekommer i svensk stadsplanedebatt 

undersöka hur olika stadsplaneideal framhävs och förespråkas utifrån ett breda-

re perspektiv än vad exempelvis Tunströms analys gör som utgår från Boverket, 

Stadsmiljörådet och Plan. Däremot hade en diskursanalys varit ett lämpligt tillväga-

gångssätt för att analysera hur olika stadsideal och begrepp som beskriver staden 

konstrueras inom planeringsdebatten.
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Valet av tidsskrifter och artiklar är avgörande för analysens resultat eftersom det 

påverkar vilka frågeställningar som prioriteras och ligger till grund för problemfor-

muleringen. Stadsplanering är ämne som idag, utöver i tidsskrifter, bland annat 

diskuteras i dagspress, på olika internetforum, i sociala medier, på tv och radio. Ett 

annat urval av grundmaterial hade gett en annan bild av den aktuella planeringsde-

batten och kanske resulterat i andra slutsatser. 

Urvalet av stadsbyggnadsprojekt för att diskutera i planeringsdebattens påverkan 

på dagens stadsbyggande är avgörande för vilka slutsatser som nås. Ett alternativt 

urval av stadsbyggnadsprojekt, exempelvis ett urval av projekt som inte kantats 

av lika omfattande diskussion och debatt som Västra hamnen, Hammarby sjöstad 

och Jakriborg hade troligen resulterat i andra slutsatser som kanske varit mer re-

presentativa för det samtida stadsbyggandet i Sverige men troligen inte varit lika 

representativa för den aktuella debatten. 

Att studera projekten utifrån vad som framgår i stadsplaneringsdebatten istäl-

let för att studera planhandlingar och planeringsförutsättningar riskerar att ge en 

snedvriden bild av projekten om debatten visar sig fokuserar på vissa aspekter av 

projektet och inte helhetsperspektivet, exempelvis om vissa delar av projekten är 

kontroversiella ur någon synpunk och därför föremål för debatt. Att istället bygga 

analysen på planhandlingar och faktiska planeringsförutsättningar hade kunnat ge 

en tydligare bild av hur kommuner och lokala politiker resonerat kring projekten 

och dess plan men hade kanske förbisett de kritiska infallsvinklar som känneteck-

nar debatten.

1.5  DISPOSITION

I nästa del av arbetet, del 2 Teoretiska utgångspunkter, introduceras de begrepp, 

hämtade från den stadsmorfologiska forskningstraditionen, som används i uppsat-

sen. Kapitlet beskriver även skillnaden mellan planhistoria och planeringshistoria 

och dess olika syften.

Del 3 Stadsplaneutveckling och planeringshistoria beskriver den europeiska stads-

planeutvecklingen med fokus på de plantyper som förekommer i de svenska stä-

derna samt de förutsättningar som haft betydelse för hur olika ideal och plantyper 

uppstått och spridits. Fokus ligger på den moderna stadsplaneringens uppkomst 

från industrialismen till idag för att analysera och jämföra de plantyper och stads-

planeideal som förekommer i dagens svenska städer. 

Del 4 och 5 är arbetets huvudsakliga analysdel och utgörs av en granskning av 

den samtida svenska stadsplanedebatten samt några nedslag i dagens svenska 

stadsbyggnadspraktik. Del 4 Stadsplaneringsdebatt i Sverige syftar till att under-
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söka och skapa en diskussion om de argument som lyfts fram i debatten om olika 

stadsplaneideal och plantyper i planeringen av dagens och framtidens stad. Del 

5 Plantyper i dagens stadsbyggandsprojekt undersöker samtida stadsbyggande 

genom att analysera debatten kring tre aktuella stadsbyggandsprojekt.

Syftet med uppsatsen är att skapa en diskussion om hur valet av olika stadspla-

neideal kan påverka den framtida stadsutvecklingen vilket det avslutande kapitlet 

Del 6 Diskussion och slutsatser handlar om. Kapitlet innefattar även förslag och 

diskussion kring möjligheter till fortsatta studier utifrån frågeställningar som upp-

kommit under arbetets gång.







2 TEORETISKA UT
GÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel syftar till att introducera centrala begrepp som används inom stads-

morfologisk forskning för att beskriva stadens utveckling med avseende på dess 

stadsform samt att diskutera skillnaderna mellan planhistoria och planeringshistoria 

och varför de är viktiga i diskussionen om dagens och framtidens stadsstrukturer.

2.1  PLANHISTORIA OCH PLANERINGSHISTORIA

Planhistoria är ett ämne som studerar stadsplaneutvecklingen och stadens fysiska 

och rumsliga struktur. Planhistoria kan handla om hur en viss planstruktur eller 

plantyp utvecklats, exempelvis antikens rutnätsplan eller barockens radialsystem, 

eller hur en enskild stads planstruktur utvecklats över tiden. Planeringshistoria 

handlar om hur den fysiska planeringen av staden och den byggda miljön bedrivits, 

om vilka lagar och regleringar som påverkat bebyggelsestrukturens konfiguration 

men även hur kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska aspekter påverkat pla-

neringen och stadens fysiska utformning. 

Det tycks inte varit förrän i slutet av 1800-talet som begreppet plan fick sin dubbla 

mening och utöver att innebära en “karta över en stad” även fick innebörden “en 

karta över en tänkt framtida verklighet” vilket i sin tur gav begreppet planering (Hall 

1991 s. 13). 

Även om olika planeringshistoriska aspekter tidigare berörts av stadsbyggnads-

teoretiker, från Alberti på 1400-talet till Sitte i slutet av 1800-talet, var det först på 

1910-talet som planeringshistoria utvecklades till ett självständigt kunskapsområ-Bild 2.0 • Stadsplan för Karlskrona 1683 
(Ahlberg 2005, s. 43) 
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de vid sidan om arkitektur- och stadsbyggnadsteori (Hall 1991 s. 23). Planerings-

forskningen under 1900-talets första hälft var primärt inriktad på att klassificera 

städer och stadsplaner efter generella typer och kategorier men utvecklades se-

nare i flera olika riktningar där bland annat stadsplaneanalysen blev ett allt viktigare 

instrument för att studera hur stadens struktur utvecklats. 

Planeringshistoria har utvecklats till ett både mångvetenskapligt och korsveten-

skapligt ämnesområde som utöver arkitekter även företräds av bland annat kultur-

geografer, konsthistoriker och ekonom- och socialhistoriker. Även om forsknings-

området bedrivs inom flera olika discipliner menar Hall (1991 s. 26) att den fysiska 

planeringens historia kan ses som ett autonomt forskningsfält då gemensamma 

frågeställningar och metoder bildar en gemensam referensram även om det finns 

en problematik i att ämnesområdet saknar tydlig avgränsning och numera innefat-

tar områden som ligger utanför den fysiska planeringen. Samtidigt kan inte plane-

ringshistorisk forskning ge fullständiga svar på hur stadsplanestrukturer utvecklats 

genom historien eftersom fysisk planering bara är en av flera avgörande faktorer 

som styr stadsplanens utveckling. 

2.2  STADSMORFOLOGI

Ordet stadsmorfologi kommer från engelskans urban morphology och benämns 

även på svenska urbanmorfologi. Staden kan studeras både utifrån ett typologiskt1 

perspektiv och ett morfologiskt perspektiv, ett samlingsbegrepp för studier som 

förenar dessa metoder är stadsmorfologiska studier vilka studerar förändringar 

och varaktigheter i stadens fysiska form.

Stadsmorfologisk forskning har under både 1800-talet och 1900-talet bedrivits 

på fler håll med olika syften och inriktningar. En del centrala begrepp inom forsk-

ningstraditionen, exempelvis typbegreppet, utvecklades redan under renässansen 

för bland annat klassificering av byggnader. Stadsmorfologisk forskning har under 

senare delen av 1900-talet fått en delvis ny inriktning där enskilda insatser av bland 

annat Servario Muratori i Italien och M. R. G. Conzen i England haft betydelse. Idag 

finns en internationell samverkan genom forumet Internatonal Seminar on Urban  

Form, ISUF, som ger ut den vetenskapliga tidsskriften Urban Morphology. ISUF är 

en vidarutveckling av Urban Morphology Research Group, UMRG, som verkar vid 

universitetet i Birmingham där Conzen tidigare bedrivit sin forskning. 

Forskningsfälten har flera olika syften, däribland att bättre förstå den byggda mil-

jöns historiska utveckling utifrån att studera dess bebyggelsemönster parallellt 

med de sociala-, kulturella-, ekonomiska- och politiska aspekter som varit med 

1 Se stycket Typ, typologi & typo-morfologi under Begreppsdiskussion för en utförligare 
beskrivning. 
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och påverkat stadens utvecklingen. Stadsmorfologi kan också syfta till att utveckla 

olika analysmetoder och designteorier för att planera för framtida bebyggelse. Den 

gemensamma teoretiska utgångspunkten för stadsmorfologisk forskning är att sta-

den studeras och analyseras utifrån förändringar och varaktigheter i dess fysiska 

form. Tre grundläggande elementen för stadsmorfologiska studier är gator, tomter 

och byggnader och analyser kan baseras på förhållandet mellan samma typ av 

element eller hur ett element förhåller sig till andra element. Exempelvis hur en 

byggnadstyp förhåller sig till andra byggnadstyper eller kvarterstyper alternativt hur 

en byggnadstyp förhåller sig till gatunätet eller tomtstrukturen. 

Stadsmorfologi bör snarare ses som ett forskningsprogram än en metod (Abarkan 

2003, s. 138). De begrepp och analysmetoder som utvecklats inom den stadsmor-

fologiska forskningstraditionen bildar ett gemensamt ramverk för analytiska studier 

av staden. Utifrån forskningsprogrammet kan olika alternativa analysermodeller av 

stadens struktur utvecklas beroende på användningsområde och syfte.

Den moderna stadsmorfologins utveckling och teoretiker diskuteras vidare i slutet 

av nästa kapitel Del 3: Stadsplaneutveckling och planeringshistoria som handlar 

om stadsplaneutvecklingen och planeringens utveckling och teoretiker i Sverige 

och Europa.

2.2 BEGREPPSDISKUSSION

Detta stycke beskriver några av de grundläggande begrepp som används inom 

stadsmorfologisk forskning vilka användas i uppsatsens senare delar.  

T YP, T YPOLOGI & T YPO-MORFOLOGI

Det sammansatta begreppet typologi skulle kunna översättas till “vetenskap om 

typer” (Abarkan 2004, s. 57-58). Användning och betydelsen av typbegreppet va-

rierar beroende på vilken kontext och tidsepok de åsyftar men det konstanta i 

begreppet, menar Abarkan, är att det avser en, antingen åsyftad eller i efterhand 

uppstånden, regelbundenhet. 

Begreppen typ och typologi har länge förekommit inom olika vetenskapliga disci-

pliner och redan under antiken förekom begreppet idealtyp. Inom arkitektur och 

stadsbyggande har begreppet utvecklats efter sökandet av idealiska stadspla-

ner eller byggnadstyper och då benämnts den normativa typologin (Rådberg & 

Friberg 1996 s. 10). Typomorfologi är en inriktning inom forskningsfältet stads-

morfologi och kan beskrivas som forskning om olika stadstypers och bebyggel-

setypers form. 
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Under industrialismen skedde stora förändringar i byggprocessen när arkitekturen 

alltmer påverkades av den teknologiska utvecklingen och maskinernas utveckling. 

Hus började massproducerades efter typritningar vilket leder till en standardisering 

av både byggelement och byggnader. Typbegreppet utvecklas från att tidigare 

handlat om att lyfta fram traditionella byggnads- och stadstyper som normativa 

förebilder, till att beteckna enskilda element, utlyftna ur sitt kulturella sammanhang. 

Denna typologi kan betecknas den teknologiska typologin (Abarkan 2000, s. 59-

60). 

En tredje betydelse av begreppet typologi som används inom stadsmorfologin, ut-

vecklades på 1950-talet i Italien av Servio Muratori. Begreppet syftade inte längre 

till att identifiera objekt utan sågs istället som ett redskap för att analysera urbana 

strukturer, detta kunde ske genom att bygganden inte längre betraktades som ett 

isolerat objekt oberoende av sin kontext utan kännetecknades av att byggnaden inte 

kunde karaktäriseras utanför sitt konkreta urbana mönster (Abarkan 2000, s. 60).

Syftet med begreppet typologi inom arkitekturforskningen är att “dels klargöra 

historiska skeenden av sådant intresse att det förklarar utvecklingar, förändringar 

och mutationer, och dels att lyfta upp principer, karaktärer och egenskaper som 

kan prövas i nya projekt” (Abarkan 2000, s. 58).

Typologiska studier kan användas för att antingen studera hur ett visst element, 

exempelvis en byggnad eller en kvartersform, utvecklas och förändras över tiden 

(diakroniska), eller att studera olika element vid en tidpunkt (synkronisk). Typolo-

giska studier inom arkitekturforskningen kan baseras antingen på en byggnads-, 

ett kvarters- eller en stads funktion och/eller dess form. Studier som syftar till att 

klassificera och kategorisera byggnader primärt efter dess funktion utgår från att 

byggnadens utformning i första hand styrs av dess tilltänkta användning. Rådberg 

och Friberg (1996, s. 17) menar att detta synsätt kan vara problematiskt av flera 

anledningar. En funktionell typologi förutsätter en huvudsaklig användning som är 

oförändrad över hela byggnadens livslängd vilket inte alltid är fallet, det är hel-

ler inte självklart att det endast är funktionen som styr byggnadens utformning 

utan att flera andra, exempelvis kulturella, ekonomiska och teknologiska, faktorer 

också spelar in. Även då en byggnads funktion är konstant över tiden förutsätter 

inte detta att byggnadens utformningen verkligen förblir densamma. Att utgå ifrån 

formegenskaper istället för funktionella egenskaper vid typologiska studier hävdar 

därför Rådberg och Friberg (1996, s. 17) kan vara välmotiverat, exempelvis när det 

gäller att beskriva stadskvarter eftersom dess form kan vara oförändrad under lång 

tid även då dess funktion flera gånger kan förändras.

En typologisk analys av en bebyggelsestruktur kan exempelvis syfta till att identi-

fiera och klassificera olika stads- och bebyggelsetyper. Men för att förstå hur en 
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viss urban form uppkommit, utvecklats och förändrats måste typen studeras i sitt 

sammanhang, hur den enskilda typen förhåller sig till en större helhet, exempelvis 

hur kvarteret förhåller sig till stadsdelen eller hur en enskild byggnad förhåller sig till 

kvarteret. Den typo-morfologiska analysen kännetecknas av att bebyggelsestruk-

turen studeras utifrån sitt historiska-, socioekonomiska-, och fysiska sammanhang 

och dess förhållanden till varandra. Typo-morfologi handlar om hur enskilda ele-

ment förhåller sig till helheten, vilket inom arkitekturforskning innebär förhållandet 

mellan typ och urban form. 

Inom den italienska inriktningen av den moderna stadsmorfologiska forskningen har 

bland andra Gianfranco Caniggia fortsatt att utveckla de teorier och begrepp som 

Muratori introducerat. Caniggia introducerar konceptet tessuto urbano, vilket kan 

beskrivas som stadsväv eller bebyggelsemönster2, för att beskriva den föreställning 

planeraren eller arkitekten har i minnet om hur byggnader ordnas i ett sammanhang 

innan den omsätts i handling (Caniggia & Maffei 1979 se Abarkan 2003, s. 11).

T YPLOGISK OCH MORFOLOGISK FORSKNING

I stadsmorfologiska studier kan staden studeras antingen med utgångspunkt i ty-

pologisk- eller morfologisk inriktad forskning alternativt att de båda utgångspunk-

terna kombineras på olika sätt. Jivén (2003, s. 53-65) gör en begreppslig upp-

delning av stadsmorfologisk forskning där den typologiskt inriktade forskningen 

främst företräds av den italienska stadsmorfologiska forskningstraditionen och den 

morfologiskt inriktade forskningen främst företrädes av den brittiska traditionen.3 

Typologisk inriktad forskning studerar i huvudsak hur en viss typ, exempelvis bygg-

nadstyp eller kvarterstyp, förekommit, utvecklats eller förändrats i dess sociala, 

ekonomiska, politiska och/eller kulturella kontext. Morfologiska studier är primärt 

inriktade på att studera förändringar i staden, exempelvis utifrån stadsplaner eller 

ägostrukturer. Men som Jivén påpekar är det svårt att göra en tydlig uppdelning 

mellan forskningsinriktningarna och kanske inte ens meningsfullt. I studier finns 

ofta båda perspektiven representerade till viss del. Gemensamt för de båda inrikt-

ningarna är att studierna utgår från stadens fysiska form.

BEBYGGELSEMÖNSTER

Begreppet bebyggelsemönster eller stadsväv används dels för att beskriva hur 

bebyggelse eller enskilda byggnadskroppar förhåller sig till varandra eller till en 

större enhet, stadsdel eller stad.  

2 Se stycket Bebyggelsemönster för en utförligare beskrivning av begreppet.
3 Se stycket Forskningsfältets utveckling i Sverige under Stadsmorfologisk forskning för en 
mer ingående beskrivning av skillnaderna .
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Arkitekturhistoriken Björn Linn (1991, s. 65-67) betecknar begreppet bebyggelse-

mönster som den dimension som beskriver hur husen är placerade i förhållande till 

varandra, till gator och tomtgränser och hur de relaterar till stadsrummen därimel-

lan. Linn menar att bebyggelsemönstret kan beskrivas som en rumslig typstruktur 

som gör det möjligt att läsa staden och orientera sig i den och att detta ordnande 

system finns som en föreställning innan en stadsplan ritas upp. Även om den ideala 

mönsterform som planeraren tillämpar måste anpassas efter lokala förutsättningar, 

topografi, ekonomiska och tekniska villkor kan mönsterformen enligt Linn, i allmän-

het ändå urskiljas som styrande faktor bakom bebyggelseutformningen. Genom att 

studera bebyggelsemönstret genom att renodla den fysiska strukturen och göra 

jämförelser över tiden, menar Linn att det går att synligöra de socioekonomiska 

strukturer som bidragit till stadens form. Linns avhandlingen Storgårskvarteret 

(1974) är ett av de tydligaste exempel på svensk forskning där bebyggelsemönst-

rets synsett varit avgörande. Avhandlingen beskriver utveckling och användning 

av en byggnadstyp som benämns Storgårdskvarteret4 och Linn menar att typen 

inte kunnat identifieras som en egenartad företeelse innan bebyggelsemönstrets 

synsätt fanns. 

4 Se exempelvis bild 3.17.







3 STADSPLANE
UTVECKLING & 
PLANERINGS
HISTORIA 
Detta kapitel beskriver den svenska stadens utvecklingen med avseende på dess 

stadsform i syfte att analysera vilka stadsplaneideal som har fått genomslag i 

svensk stadsplanering och bidragit till att påverka dagens planeringsideal. Den 

svenska staden studeras i ett europeiskt perspektiv då den stadsutveckling som 

skett i Sverige i hög grad påverkats av den europeiska utveckling. 

3.1  STADSPLANERING UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Den inledande historiska bakgrunden av detta arbete beskriver delar av stadsplane-

utvecklingen från antiken till idag ur ett idéhistoriskt perspektiv i syfte att redogöra 

för några av de viktigaste plantyperna och stadsplaneideal som figurerat i svenska 

städer genom historien samt ur vilken kontext de uppkommit. Fokus inriktas på 

stadsplaneutvecklingen i Europa eftersom det är den europeiska staden som i störs-

ta grad påverkat utformningen av den svenska staden. Genom att diskutera vilka 

sociala-, kulturella-, ekonomiska- och politiska aspekter som under olika tidsepoker 

påverkat hur olika plantyper och stadsplaneideal fått genomslag, samt lyfta fram ton-

givande teoretiker inom stadsbyggnadskonstens historia, är ambitionen att denna 

historiska översikt ska ge perspektiv på den aktuella stadsplaneringsdebatten och 

leda till en diskussion om varför vissa stadsplaneideal fått större genomslag än andra 
Bild 3.0 • Bildmontage av Kalmar som staden återupp-
byggdes 1613 (efter Ahlberg 2005, s. 34) applicerat på 
ortofoto av Kalmar idag (Lantmäteriet 2010). Skala 1:5000
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i de svenska städerna och vilka faktorer det är som bidragit. 

Många av dagens svenska städer grundades redan på 1600-talet under stormakt-

tidens Sverige. Den dominerande stadsplanetypen var den rätvinkliga gatustruk-

turen med rektangulära kvarter som utvecklades i Europa under medeltiden men 

som har sina ursprungliga rötter i antikens Grekland varför denna historiska be-

skrivning tar sitt ursprung där men fokuseras på den svenska stadsplaneutveck-

lingen från slutet av medeltiden fram till idag.

3.2  STADSPLANERING UNDER ANTIKEN

Med avseende på den grekiska och romerska kulturen dateras antikens början 

till omkring 700 f. Kr. och varade till omkring 600 e. Kr., där de sista 300 åren av 

tidsepoken kan betecknas som senantiken. 

I Grekland var ordet för stad, polis, synonymt med stat eller stadsstat. Begreppet 

polis användes för att beskriva de politiska och religiösa förbund som bildades 

av medborgarna i stadsstaten och innefattade både landsbygdens- och stadens 

invånare. Begreppet polis var snarare av politisk karaktär än ett konkret begrepp 

för stadens fysiska organisation vilket är en förklaring till att intresset för stads-

planering bland de grekiska teoretikerna uppkom relativt sent (Harouel 1993 s. 6). 

DEN ANTIK A STADSBYGGNADSKONSTENS TEORETIKER

Under 300-talet f. Kr. diskuterade både Platon och Aristoteles stadsbyggnadskon-

sten, Platon beskrev sina principer för uppförandet av idealstaden medan Aristote-

les mer detaljerat redogjorde för hur staden rent fysiskt bör organiseras. Ett lämpligt 

antal hushåll i Platons idealstat var 5040, dels för att antalet var tillräckligt stort för 

att kunna försvara sina jordlotter och dels för att talet var enkelt att dela vilket un-

derlättar olika sorters avtal och förbindelser (Platon 2008, s. 193). Idén om idealsta-

den grundades på att antalet hushåll var konstant och jordlotterna gick i arv inom 

familjen, skulle befolkningen växa alltför mycket skulle en del av invånarna tvingas 

lämna staden och bilda en egen koloni. Stadens läge skulle bland annat avgöras 

med hänsyn till dess ekonomiska situation och ur hälsosynpunkt. Platon avrådde 

att anlägga staden vid vattnet ur handelssynpunkt eftersom handel med pengar gör 

staten opålitlig och menar att de ädlaste karaktärer finns där varken fattigdom eller 

rikedom går att finna, istället bör statens läge innebära möjligheten att producera 

det egna behovet av grödor utan att skapa ett överskott vilket skulle leda till export 

och handel (Platon 2008, s. 152). I likhet med andra samtida filosofer skyllde Platon 

stadens oreglerade tillväxt, som resulterande i oordning och slum, på demokratin 

vilket han likställde med anarki och kaos (Svedberg 2000, s. 47).
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Aristoteles var mer detaljerad i sin beskrivning av stadens fysiska utformning och 

dess placering. Han menade att stadens läge bör avgöras med hänsyn till hälsan 

vilket innebär att läget ska beaktas utifrån vindförhållanden samt ha tillgång till 

hälsosamt vatten, stadens läge bör även ha kontakt både med fastlandet, havet 

och omkringliggande landsbygd (Aristoteles 2003, s. 191-192). När det gäller hu-

sens placering menade Aristoteles att den modernare rätvinkliga stadsplanen var 

mer praktisk än den oregelbundna som fanns i äldre tid men att de båda sätten 

bör kombineras eftersom den äldre varianten gjorde det svårare för angripare att 

tränga in i staden, rent praktiskt menade han att husen kan anordnas likt vinrank-

ors täta led där husen placeras sicksack i räta rader.

PL ANT YPER I  ANTIKENS GREKL AND

De äldre, långsamt framvuxna städerna i antikens Grekland karaktäriserades av 

oregelbundna stadsplaner. De tidigaste planeringsåtgärderna för de grekiska stä-

derna daterar sig till slutet av 600-talet f. Kr. där exempelvis ansträngningar för 

vattenförsörjning och avloppssystem gjordes (Harouel 1993, s. 8-9). Under mit-

ten av 400-talet f. Kr. skedde en förändring då den ortogonala eller rätvinkliga 

stadsplanen blir den dominerande strukturen både för nygrundade städer och för 

om- och tillbyggnader av befintliga städer (Harouel 1993, s. 10). Redan under 

500-talet f. Kr. dök tendenser till rutnätsstrukturer upp i de nygrundade kolonierna 

på exempelvis Sicilien och vid Svarta havet. Ett av de tidigaste kända exemplen, 

från 400-talet f. Kr. första hälft, när den regelbundna rutnätsstrukturen användes 

fullt ut var när staden Miletos (Bild 3.1) återuppbyggdes efter att blivit totalförstörd 

av perserna. Stadsplanen var uppbyggd av rätvinkliga kvarter som mätte 30 x 52 

meter där huvudgatorna var mellan 5 och 10 meter breda och övriga gator mellan 

3 och 5 meter breda (Benevolo 1980, s. 107, 110). 

Det var den grekiska arkitekten och stadsplaneraren Hippodamus från Miletos som 

introducerade den rätvinkliga stadsplanen till det grekiska fastlandet när han i bör-

jan av 400-talet f. Kr. ritade stadsplanen för Atens hamnstad Pireus. Hippodamus 

har ofta ansetts vara upphovsmannen till rutnätsstaden och även ansvarig för Mi-

letos stadsplan vilket även är anledningen till att det ortogonala rutnätet ibland 

kallas hippodamiskt. Men hans betydelse för rutnätets uppkomst och spridningen 

är omtvistad. I Politiken skrev Aristoteles att det var Hippodamus som uppfann 

stadsplanering. Hippodamus ville att staten skulle bestå av tio tusen män och de-

lade geografiskt in landområdet i tre delar: en helgad åt gudarna, en statsägd och 

en privat (Aristoteles 2003, s. 47).

Harouel (1993, s. 9) menar att idén till det regelbundna rutmönstret kommer från 
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Jonien1 i Grekland, där landets första filosofiska skola bildades, och stadspla-

nen var ett resultat av diskussioner om hur staden lämpligast skulle organiseras. 

Topografen Ferdinando Castagnoli däremot menar att grekerna troligen importe-

rade rutnätet österifrån (Castagnoli 1971 se Svedberg 2000, s. 49). Vissa forskar 

hävdar att rutnätsplanen uppfanns redan runt 3000 f. Kr. i Indien och efter hand 

spritts till olika kulturer, arkeologiska utgrävningar visar även spår på rutnätskvarter 

i Egypten från omkring 2700 f. Kr. (Améen 1972, s. 9). Närmast sanningen kommer 

kanske Björn Linn som menar att rutnätsstrukturen sannolikt uppkommit på olika 

ställen och att några av förklaringarna till dess uppkomst kan vara att rätvinkliga 

tomter och kvarter underlättar en rättvis planering med lika stora tomter samt att 

utifrån en karta lägga ut ett rutnät är en enkel planprocess som snabbt ger en 

funktionsduglig plan (Linn 1989, s. 5-6).

Även om rutnätssystemet förekommit på olika håll innan det utvecklades i antikens 

Grekland så verkar grekerna vara först med att anamma rutnätet som allmänt 

stadsbyggnadsideal (Améen 1972, s. 9). Vad som framförallt skilde grekernas rut-

nätsplaner från andra kulturers liknande mönster var att stadsplanen, utöver att 

forma gatunätet, även delade staden efter dess funktioner (Bild 3.2) och reglerade 

var offentliga respektive privata byggnader skulle placeras (Kostof 1991, s. 104) . 

Rutnätsplanens omfattande spridning, både när det gäller ombyggnad av befintliga 

städer och vid nybildning av kolonistäder, väcker frågan om varför rutnätet som 

stadsbyggnadsideal fick ett sådant genomslag i antikens Grekland. Flera av anti-

kens teoretiker lyfter fram rationella argument om stadens fysiska utformning och 

dess läge, men mycket talar för att de tekniska aspekterna av stadsbyggnaden i 

slutändan inte var de avgörande, få antika städer var exempelvis anpassade efter 

lokala vindförhållanden (Svedberg 2000, s. 51-52). Istället menar arkitekturhistoriken 

Svedberg att det finns skäl att tro att de nygrundade städernas form vid sidan av 

de praktiska delarna såsom livsmedelsförsörjning, tomtindelning, försvar med mera 

baserades på estetiska ideal och religiösa föreställningar då grekerna exempelvis 

alltid rådfrågade ett orakel innan en ny stad grundades. De flesta av de nygrundade 

grekiska städerna var troligen självförsörjande av livsmedel, precis som Platon före-

språkade, och deras storlek avgjordes då i första hand av den omgivande landsbyg-

dens produktionskapacitet, även om tillförlitlig näringsstatistik från perioden saknas 

(Östenberg 1972 se Svedberg 2000, s. 52). De grekiska städernas regelbundna 

kvartersstruktur, raka gator och tydliga gränser ger en överskådlighet och svarar 

mot både de praktiska krav men även estetiska och religiösa aspekter som grekerna 

efterfrågade, den enhetliga karaktär som städernas form skapade bidrog också till 

att grekerna kunde känna sig som hemma oavsett var i det utspridda grekiska riket 

de än hamnade (Svedberg 2000, s. 52). Detta menar Svedberg kan vara en del av 

1 Ett område i antikens Grekland idag beläget på Turkiets västra kust.

Bild 3.1	•	Karta	över	Miletos	stadsplan	
(Benevolo 1980, s. 110).

Bild 3.2	•	Karta	över	Miletos	som	visar	stadens	olika	
zoner och funktioner (Benevolo 1980, s. 110).
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svaret till varför rutnätsstrukturen kom att bli det dominerande stadsplaneidealet i 

antikens Grekland.

PL ANT YPER I  ROMERSK A ANTIKEN

Under den romerska antiken utvecklades ett stadsplaneideal som på många sätt 

liknade den grekiska rutnätsplanen. De tydligaste exemplen på den romerska 

stadsbyggnadskonsten finns, precis som i Grekland, i kolonialstäderna som an-

lades på tidigare obebyggd mark där det inte fanns någon befintlig bebyggelse 

att ta hänsyn till. När romarna erövrade ny mark delades jorden upp i rutor enligt 

ett landindelningssystem de kallade centuration, liknande system användes för 

att upprätta de romerska härlägren, Castra, som var uppbyggda av en rutnäts-

struktur med två korsande huvudgator, Decamanus i öst-västlig riktning och Cardo 

i nord-sydlig riktning. I stadens mitt där de två mot varandra vinkelräta gatorna 

möttes låg stadens torg, Forum. Många av de romerska kolonistäderna var från 

början romerska härlägren som med tiden blev bestående städer. Men samma 

stadsplanestruktur användes även för nygrundade städer utan militär anknytning, 

en del grundade även innan det fanns ett etablerat system för hur de romerska 

härlägren skulle se ut. Därför, menar Benevolo (1980, s. 220) att alla de romerska 

städer, som kännetecknas av den strikta geometriska uppbyggnaden, kan anses 

vara en urban tillämpning av centurationsprincipen. En av de bäst bevarade ro-

merska castrum-städerna är ruinstaden Timgrad i Nordafrika (Bild 3.3), anlagd på 

100-talet e. Kr. (Kostof 1991, s. 106). Staden låg länge begraven i ökensand och 

stadsplanen har rekonstruerats efter arkeologiska utgrävningar (Bild 3.4).

Frågan kvarstår varifrån romarna fick sin inspiration till rutnätsstrukturen, om den 

utvecklades parallellt med det grekiska stadsplaneidealet eller om det är en vidare-

utveckling av det hippodamiska rutnätssystemet. Flera romerska källor pekar istäl-

let på att det var etruskerna som spred rutnätet i Italien (Svedberg 2000, s. 52-53). 

Etruskernas självständighetsperiod varade från ca 600 f. Kr. till omkring 300 f. Kr. 

och i början av 400-talet f. Kr. behärskade etruskerna tillsammans med kartagerna 

hela västra Medelhavet och stora delar av västra Italien. Ett fåtal etruskiska städer 

är baserade på någon form av rutnätsstruktur och av dessa är alla daterade till 

efter 400 f. Kr. vilket, enligt Svedberg, sannolikt innebär att de tillkommit under 

grekiskt inflytande. Det förefaller som om både romarnas och etruskernas rutnäts-

planer influerats av den grekiska urbanismen, och att de grekiska kolonistäderna 

i södra Italien och på Sicilien sannolikt kan ha fungerat som förebilder (Harouel 

1993, s. 16). När romarna slutligen besegrade etruskerna i början av 200-talet f. 

Kr. upphörde deras existens även om deras kultur i många avseenden övertogs av 

romarna precis som den grekiska kulturen, efter att romarna knappt tio år senare 

besegrat och övertagit de kvarvarande grekiska städerna i södra Italien.  
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DET VITRUVIANSK A ARVET

De architectura libri decum, Tio böcker om arkitektur, som skrevs av den romerska 

arkitekten och ingenjören Vitruvius omkring åren mellan 30 f. Kr. och 10 f. Kr, är 

det enda kompletta verk om antikens byggnadskonst som finns bevarat. Böckerna 

behandlar en rad olika områden, allt från arkitektens utbildning och arkitekturens 

begrepp till olika materials egenskaper, byggnadstyper och stadsplanering ur både 

hälso- och försvarssynpunkt. Böckerna behandlar både praktiska och rent tek-

niska frågor liksom estetiska ideal och proportionslära och enligt författaren själv 

var intentionen att presentera en fullständig lära om byggnadskonsten (Vitruvius 

1989, s. 3).

Den första boken är den del av verket som framförallt behandlar stadens fysiska 

organisation och innehåller utförliga beskrivningar om stadens läge, hur stadsmu-

rar och försvarssystem bör byggas samt hur gatorna skall placeras i förhållande till 

olika vindriktningar. Staden ska vara högt belägen och luften skall vara hälsosam. 

Platser där det blåser varma vindar liksom där det blåser kalla och fuktiga vindar 

bör undvikas, även kuststräckor i söder- och västerläge bör undvikas eftersom 

Bild 3.3	•	Rekonstruktion	av	stadsplanen	för	Timgrad 
(Améen 1972, s. 11).

Bild 3.4	•	Flygfoto	av	Timgrad (Kostof 1991, s. 106).
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luftens “hastiga växlingar från varmt till kallt är mycket skadliga för hälsan” (Vit-

ruvius 1989, s. 16). Ur försvarssynpunkt, för att upptäcka fiender från flera håll, 

bör stadens form vara rundad och inte kvadratisk, ej heller bestå av utskjutande 

vinklar eftersom detta gynnar angriparna mer än försvararna (Vitruvius 1989, s. 19). 

Gatornas placering och riktning avgörs med hänsyn till de åtta huvudsakliga vind-

riktningarna. Vitruvius beskrev utförligt hur stadens gatustruktur skapas genom att 

en oktagonal figur ritas där huvudgator och bigator placeras rätvinkligt mot de åtta 

vindarnas riktningar för att skydda mot de skadliga vindarna (Vitruvius 1989, s. 24). 

Den föreslagna gatustrukturen skulle innebära att vindarna blåser mot kvartershör-

nen och försvagas istället för att förstärkas som de skulle gjort om de blåste rakt 

in i gatorna (Bild 3.5). 

Vilka som skulle läsa böckerna och deras betydelse för sin samtids arkitektur och 

stadsplanering är obesvarade frågor. Få antika städer tycks vara planerade efter 

de principer Vitruvius förespråkade. Samtliga eventuella illustrationer från original-

verket saknades när det återupptäcktes vilket föranlett fler olika tolkningar för hur 

Vitruvius egentligen menade att idealstaden skulle se ut. Svedberg (2000, s. 64) 

skriver att “hans inflytande på den samtida arkitekturen tycks ha varit lika obetydlig 

som den långt senare blev överväldigande”. Och det var just långt senare, under 

renässansen då antikens ideal upplevde en pånyttfödelse inom arkitekturen, som 

böckerna blev återupptäckta. Under sökandet efter idealstaden blev Vitruvius idéer 

föremål för diverse olika tolkningar vilket även resulterade i ett antal faktiska planer 

(se Bild 3.10 & 3.11) och den plantyp som kulturgeografen Lennart Améen beteck-

nar vitruviansk radialrenässans (Améen 1972, s. 15).

3.3  STADSPLANERING UNDER MEDELTIDEN

Medeltiden är perioden mellan antiken och renässansen och sträcker sig i Nordens 

från omkring 1000-talet till 1500-talet där den senare perioden från 1350-talet och 

framåt betecknas senmedeltiden.

Perioden från 400-talet e. Kr., efter romarriket fall, karaktäriserades av en tillbaka-

gång av stadslivet där få nya städer anlades och många befintliga städer förstördes 

eller tvingades att förminska sina gränser ur försvarssynpunkt. Det var inte förrän 

omkring 1000-talet som urbaniseringsprocessen återigen tar fart delvis på grund 

av att folkmängden i Europa mer än fördubblades, från att ha varit omkring 22 

miljoner på 950-talet till 55 miljoner på 1350-talet (Benevolo 1980, s. 287). Andra 

bidragande orsaker var ett effektivare jordbruk och tillväxt inom ekonomin vilket 

skapade behov av handelsplatser i städerna och att år av krig och invasioner över-

gick i fredligare tider. Många av de romerska städerna som anlades i Europa under 

antiken upplever en uppgång och i de stadsglesa områdena dit romarriket aldrig 

Bild 3.5	•	Vitruvius	idealstad (Marshall 2009, s. 27).
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nådde anlades många nya städer. Totalt handlar det om runt 2000 nya städer 

varav hälften var nyanlagda och resterande del tidigare romerska städer, även om 

siffrorna kan variera beroende på hur stadsbegreppet definieras (Svedberg 2000, 

s. 135). Medeltidens städer var små då de, liksom antikens städer, var beroende 

av sitt omland för försörjning även om det fanns en del undantag av städer som 

kunde växa sig större med hjälp av livsmedelsimport. 

PL ANT YPER UNDER MEDELTIDEN

Den stadstillväxt som skedde fram till 1100-talet, antingen genom nygrundade av 

städer eller att förstäder adderas till befintliga städer, kännetecknades av oregel-

bundna stadsplaner där varken gator eller kvarter är rätvinkligt anordnade. Även de 

städer som återuppstådde ur de romerska, från början rätvinkliga planerna, karak-

täriserades av oregelbundna planer eftersom de med tiden amorfiserades, gradvis 

frångick sin ursprungliga struktur (Svedberg 2000, s. 139). Wiens stadskärna (Bild 

3.6) är ett exempel på hur strukturen från en romersk stad kan urskiljas i dagens 

stadsplan. De element som kännetecknade medeltidsstäderna kan kombineras 

på så många sätt att någon typ av geometrisk klassificering inte är meningsfull 

(Améen 1972, s. 13). Men några element som ändå karaktäriserade medeltids-

städerna är exempelvis kyrkan som ofta placerade i stadens mitt i anslutning till 

rådhuset och torget. 

I slutet av 1100-talet kan tendenser till en återanvändning av rutnätet skönjas, 

framförallt i Tyskland, stadens torg återgick till dess fyrkantiga form och utgjordes 

av att ett av stadens kvarter lämnades obebyggt. Améen (1972, s. 13) menar att 

någon ideologisk kontakt med det hippodamiska rutnätet sannolikt inte existe-

rade utan att den snarare handlade om att strukturera upp bebyggelsen. Améen 

(1964, s. 28) betecknar den oregelbundna stadsplanetyp som dominerade den 

tidiga medeltiden som gammalmedeltida och den efterföljande senmedeltida som 

betecknar de stadsplaner som utvecklades i exempelvis Tyskland och Sverige un-

der 1100-talet och 1200-talet där en tendens mot rätvinkliga kvarter och gator kan 

skönjas även om någon koppling till antikens strikta rätvinkliga planer inte fanns.

PL ANT YPER I  SVENSK A STÄDER UNDER MEDELTIDEN

Längre tillbaka än 900-talet är det få svenska städer som går att spåra, det är först 

under 1200-talet som en stor ökning skedde av antalet städer i Sverige vilka kom 

att utgöra grunden för det svenska stadsväsendets geografiska struktur (Anders-

son 1997, s. 51). 

Det saknades en tydlig gräns mellan stad och land i de tidiga medeltida svenska 

Bild 3.6	•	Wiens	stadskärna (Benevolo 1980, s. 222).
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städerna, men en skillnad låg i en högre täthet av bebyggelse och att antalet för-

samlingskyrkor var större. En av förändringarna som skilde de städer som grun-

dades under 1200-talet och 1300-talet från de tidigare medeltida städerna var 

att bebyggelsen var koncentrerad runt en central kyrka (Andersson 1997, s. 51). 

I huvudsak skilde inte de medeltida städernas fysiska uppbyggnad sig ifrån bond-

byarnas struktur (Åström 1993, s. 12). De medeltida städernas bebyggelse bestod 

av trähus vilka förstörts med tiden och i många fall, som exempelvis Kungahälla 

(nära dagens Kungälv) och Gamla Lödelse (nära Göteborg) har viktiga medeltida 

stadsbildningar inte lämnat några tydliga spår av den medeltida stadsplanen (An-

dersson 1997, s. 55).

Exempel på städer där bebyggelsen till stora delar finns kvar är Visbys (Bild 3.7) 

gamla stadskärna och Gamla stan i Stockholm även om betydande delar av bebyg-

gelsen ändrats vilket gör de medeltida strukturerna svåråtkomliga (Andersson, s. 

55). Ett annat exempel där den medeltida stadsplanen till stora delar är bevarade 

är Ystad (Bild 3.8) vilket sannolikt kan förklaras med att stadens utveckling, av eko-

nomiska skäl, stannade av på 1600-talet (Åström 1997, s. 17). Stadskärnan visar 

tydligt upp den oregelbundenhet som kännetecknar den tidiga medeltidsstaden 

och som Améen menar inte på ett meningsfullt sätt går att geometriskt klassificera 

även om vissa karaktäriserande element finns.

3.4  DEN KLASSISKA STADSPLANERINGEN 

Under 1500-talet anlades ganska få nya städer, det var först under 1600-talet som 

renässansens nya stadsbyggnadsteorier började praktiseras i större grad. De sen-

medeltida plantyper som utvecklades under medeltiden påminner om antikens rät-

vinkliga planstruktur men något direkt samband verkar inte finnas (se exempelvis 

Améen 1972). Under 1500-talet däremot uppstådde en stark koppling till antikens 

kultur, vilket inom stadsplaneringen märks exempelvis genom att Platons tankar 

om idealstaden återigen diskuterades och att det uppstår ett ökande intresse för 

Vitruvius antika stadsbyggnadslära, Tio böcker om arkitektur, som tidigare nämnts. 

Vitruvius idealstadsplan rekonstruerades och fick formen av en månghörning med 

symmetrisk anlagda radiära gator som utgick från stadens mitt. Att det verkligen 

var en sådan utformning Vitruvius hade i tankarna finns det inga egentliga belägg 

för. Originalillustrationerna från hans böcker finns inte bevarade och det har inte 

påträffats några lämningar från antiken som påvisar en sådan planstruktur (Améen 

1972, s. 14). Däremot finns ett fåtal exempel från 1500-talet och 1600-talet på 

städer som tillämpade den vitruvianska radialrenässansen fullt ut. 

Bild 3.7	•	Visbys	stadskärna	1960.	Skala	1:20000 
(Améen 1972, s. 41)

Bild 3.8	•	Ystads	stadskärna	1960.	Skala	1:20000 
(Améen 1972, s. 39)
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RENÄSSANSENS STADSBYGGNADSTEORETIKER

Bland 1400-talets teoretiker var arkitekten och stadsplaneraren Leon Battista Al-

berti från Florens en av de som influerades av antikens kultur och tog upp Platons 

tankar om idealstaden. Hans verk De re aedificatoria betonar stadsbyggnadskon-

stens estetik och menar att staden utöver dess praktiska funktion också bör sträva 

efter att vara vacker. Alberti menade att stadens gator ur hälsosynpunkt inte bör 

vara alltför breda då detta bidrar till att staden blir alltför het, principiellt föresprå-

kade han geometriskt utformade gatustrukturer även om han såg skönheten i den 

organiska gatustrukturen som han ansåg, utöver att vilseleda eventuella angripare, 

bidrog till upplevelsen av stadslandskapet genom att de vindlande gatorna hela 

tiden uppenbarar nya strukturer (Kostof 1991, s. 70).

Antonia Filarete, också från Florens, utvecklade omkring 1460 en stjärnformig 

stadsplan baserad på Vitruvius föreskrifter om idealstaden (Svedberg 2000, s. 

220). Den geometriska plan som utgör hans projekt Sforzinda består av sexton ra-

diella gator som alla utgår från stadens mitt med korsande tvärgator i koncentriska 

ringar (Bild 3.9). Fredrikshamn i Finland är ett av de yngsta exemplen på denna 

plantyp som kom att tillämpas runt om i Europa de närmaste 200 åren. Palmanova 

i norra Italien, som anlades på 1500-talet, är ett av få bevarade exempel på när 

denna plantyp användes fullt ut (Bild 3.10). Ur försvarssynpunkt ansågs denna 

plantyp överlägsen rutnätsstrukturen även om den senare fortsatte vara den do-

minerande. I Sverige förekom radialplanen i plandiskussionerna av ett tiotal olika 

projekt, främst vid stadsgrundningar och regleringar, men det enda exemplet på 

en radialplan inom Sveriges nuvarande gränser är Kalmar (Bild 3.11) såsom staden 

återuppbyggdes 1613 även om endast fragment av den omgivande stadsbefäst-

ningen idag finns kvar (Ahlberg 2005, s. 168).

PL ANT YPER I  SVERIGE UNDER RENÄSSANSEN OCH BAROCKEN

Under perioden mellan 1500-talet och 1700-talet bestod urbaniseringen i Europa 

i huvudsak av stadstillväxt i befintliga städer, få nya städer grundades men Skan-

dinavien utgör ett viktigt undantag. Den stadstillväxt som skedde i Skandinavien 

och i Sverige under 1600-talet benämner arkitekturhistorien Spiro Kostof vara av 

episka proportioner och menar att den stora stadstillväxten delvis kan förklaras 

utifrån konflikten mellan Sverige och Danmark (Kostof 1991, s. 111). Många av de 

nya städerna anlades i försvarssyfte, för att kontrollera handeln eller för att stärka 

ländernas ekonomiska bas. 

De plantyper som tillämpades var huvudsakligen av rutnätsstruktur med rätvinkliga 

gator och rektangulära kvarter. Under 1500-talet blev stadsplanerna alltmer på-

verkade av militära förhållanden där artilleriet fick en avgörande betydelse. Såväl 

Bild 3.9	•	Filaretes	Sforzinda (Marshall 2009, s. 224).

Bild 3.10	•	Palmanova	vid	1900-talets	början 
(Améen 1972 s. 15).

Bild 3.11	•	Kalmar	som	staden	återuppbyggdes	1613 
(efter Ahlberg 2005, s. 34).
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nyanlagda städer som befintliga städer omgavs av ett omfattande försvarsverk 

bestående av utskjutande bastioner (spetsig utbyggnad av befästningssystem) och 

redutter (mindre fristående befästningsverk) som skapade en stjärnliknande struk-

tur runt städerna. Detta nya försvarssystem utvecklades för att kunna försvara sig 

mot de nya anfallsmöjligheter som uppstod i och med artilleriets utveckling. De 

ringmurar som antikens och medeltidens städer ofta omgavs av räckte inte längre 

till. 

Rutnätsplanen fick sitt genomslag i de nordiska städerna under 1500-talet och 

1600-talet vilket Linn (Arkitektur 1/1989:6) menar till stor del har med själva plan-

processen att göra. En rutnätsstruktur, menar Linn, ger i förhållande till planarbetet 

snabbt en funktionell plan vars kvalitéer var lätta att förutse samt att plantypen 

passade den nya centraliserade statsmakten och kom att användas vid grundlägg-

ningen av nya städer. Stadsplaneringen under renässansen skapade en efterfrågan 

på en ny typ av yrkeskompetens som sträckte sig längre än kunskapen hos medel-

tidens hantverksmästare. Genom att kombinera hantverkarens kunskaper med re-

nässansenskonstnärens och fortifikationsingenjörens uppstod en modernare form 

av arkitektyrket (Linn 1974, s. 48). Linn benämner fortifikationsingenjören som den 

tydligaste föregångaren till arkitektyrket och dess centrala betydelse kan förklaras 

av det stora antalet befästa städer som anlades under renässansen.   

Flera av de nyanlagda svenska städerna influerades av holländska stadsbyggnads-

teoretiker där Simon Stevin (1548-1620) var en av de främsta, specialiserad på 

hamnstäder (Bild 3.12), anlitad av Gustav II Adolf på 1620-talet när Göteborg an-

lades (Kostof 1991, s. 112). Lennart Améen benämner den plantypen som utveck-

lats av de holländska stadsbyggnadsteoretikerna för holländsk vattenrenässans, 

vilken kännetecknades av att, utöver att i försvarssynpunkt anlägga vallgravar runt 

Bild 3.12	•	Simon	Stevins	idealplan	för	en	hamnstad (Kostof 1991, s. 112).
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staden, även anlägga kanaler genom staden. Plantypen kan också benämnas ka-

nalplan (Ahlberg 2003, s. 161). Dessa syftade dels till att dränera stadens kvarter 

men utnyttjades även för transportändamål. En av anledningarna till att denna 

plantyp fick genomslag i Sverige i början av 1600-talet var behovet att anlägga 

befästningsstäder vilka, ur försvarssynpunkt, bäst anlades i vattennära områden 

där behovet av dräneringskanaler var stort (Améen 1973, s. 45).

De finns ingen självklar uppdelning mellan renässansen och barocken när det gäl-

ler de plantyper som utvecklades under tidsperioden, olika tolkningar har gjorts 

om vilka plantyper som tillhör den ena eller andra perioden. Utifrån byggnadsarki-

tekturens utveckling kan renässansen begränsas till 1500-talets idealstadsplaner, 

utifrån gatumönstrens geometriska utveckling kan det vara lämpligare att benämna 

hela perioden renässans, fram till slutet av 1800-talet, och beteckna barocken som 

en inriktning av renässansens rutplansidé (Améen 1973, s. 19). Efter den senare 

uppdelningen tillhör de breda, radiala gatustrukturerna de planelement som kän-

netecknar barocken.

Bild 3.13	•	Översikt	över	de	olika	stadsplaneepokerna	i	kronologisk	ordning	(Améen 1972, s. 16).
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Denna plantyp som Améen benämner barockens radialsystem, kom sällan att till-

lämpas fullt ut utan implementerades oftast som en del av den befintliga planstruk-

turen eller när nya stadsdelar anlades. Den solfjäderformade stadsplanen för Ba-

dens huvudstad Karlsruhe, i Tyskland, är ett exempel på en storskalig tillämpning 

av barockens radialsystem. Omstruktureringen av Paris stadsplanestruktur, ledd av 

Baron Haussmanns, är ett av de tydligaste exempel på hur barockens radialsystem 

realiseras i en befintlig stadsmiljö. Napoleon den III diktatoriska styre gjorde det 

möjligt att riva stor delar av den äldre bebyggelsen för att anlägga breda trädplan-

terade boulevarder som sammanstrålade i monumentala platser. Améen (1973, s. 

22) betecknar denna planstruktur, där breda radialgator infogas i befintliga rätvink-

liga renässansplaner för modifierad renässansplan (Bild 3.13). 

Stadsplaneringen omkring 1600-talet och 1700-talet under barocken skiljer sig 

från renässansens planering dels genom nya plantyper vilka uppstått av att synen 

på stadsplaneringen och dess motiv förändrats. Rutnätsplanen var ingenjörens 

plantyp där planens funktionalitet var högt prioriterad. Under barocken märks ett 

ökat intresse för stadsrummets utformning och planens estetiska kvalitéer får en 

allt viktigare roll vilket leder till skapandet av perspektiv och fondbildande radial-

system (Linn 1974, s. 52). Medeltiden och renässansens städer var begränsade 

till dess storlek och omkringliggande befästningssystem gjorde att stadens tillväxt 

begränsades. Barockens städer var i högre grad anpassade till omkringliggande 

landskap och topografiska förutsättningar och begränsades inte längre till en iför-

väg fastställd stadsgräns. 

I Sverige finns inga stadsplaner som i lika stor skala som exempelvis Paris och 

Karlsruhe anammade barockens radialsystem även om enstaka exempel på ba-

rockplanering går att finna i exempelvis örlogsstaden Karlskrona (se baksidan) vars 

stadsplan i grunden är av rutnätsstruktur men modifierats med diagonala gator från 

stadens centrum som korsar de rektangulära kvarteren.

En stadsbyggnadsproblematik i många svenska städer under 1600-talet och 

1700-talet var att de äldre trånga medeltida stadsplanerna avsågs att ersättas 

med rutnätsplaner vilket ledde till att regleringsplaner för ett flertal svenska städer 

ritades för att vid lämpligt tillfälle kunna realiseras. Större stadsregleringar utfördes 

emellertid sällan, med undantag för större stadsbränder som gav tillfälle att ändra 

stadsplanen. Ett exempel på en stad som fick en ny regleringsplan efter att ha 

brunnit 1693 är Mariestad (Bild 3.14). Den nya rätvinliga planen som upprättades 

följde i stor utsträckning det äldre gatunätet och staden kom att, med några min-

dre avvikelser, återuppbyggas i enighet med den nya planen vilken fortfarande är 

aktuell (Ahlberg 2005, s. 504-505) 

Efter 1800-talets slut minskade strävan efter att reglera stadsplanerna och oregel-

200

200

Bild 3.14	•	Mariestad,	t	v	innan	stadsbranden	1693,	t	h	
den nya regleringsplanen. Skala 1:10000 (efter Ahlberg 
2005, s. 66)
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bundenheterna i stadsplanerna vilka istället sågs som en kvalité (Améen 1973, s. 

48). Vid 1800-talets början började de områden som tidigare tillhörde städernas 

befästningssystem ersättas med stadsbebyggelse då de inte längre var av militärt 

intresse. Göteborg (se framsidan) är ett exempel där vallgraven bevarades och 

områdena intill ersattes med torgbildningar och parker. 

3.5  DEN MODERNA STADSPLANERINGENS TEORETIKER

I slutet av 1800-talet studerade den österrikiska arkitekten Camillo Sitte (1843-

1903) den befintliga stadens förhållanden genom empiriska studier av offentliga 

rum i europeiska städer. Syftet med studierna var inte i första hand att förklara hur 

eller varför de offentliga rummen såg ut som de gör utan snarare att lyfta fram goda 

exempel på föredömliga lösningar av dess utformning. Rådberg & Friberg (1996 s. 

11) menar att Sittes normativa studier av stadens platser, gator och torg kan kallas 

en typologi för stadens offentliga platser. Sittes analyser och stadsbyggnadsteorier 

sammanfattas i hans bok Der Städtebau nach seinen künstlerischen grundsät-

zen2, utgiven 1889, och kom att influera svenskt stadsbyggande under 1900-talet, 

främst genom Per Hallman och Albert Lilienbergs stadsplaner.

Tjugo år senare, 1908, utkommer Albert Erich Brinckmanns bok Platz und Monu-

ment, Untersuchungen zur Geschichte und Ästetik der Stadsbaukunst in neuerer 

Zeit. Till skillnad från Sitte som framförallt studerade medeltida stadsbildningar var 

Brinckmanns studier primärt inriktade på 1600- och 1700-talets byggnadskonst i 

Europa. Brinckmann menade att stadens form var ett resultat av sociala och eko-

nomiska krafter till skillnad från Sittes som snarare såg stadens utformning som ett 

konstnärligt uttryck (Paulsson 1994, s. 33-40). Paulsson menar att Brinckmanns 

påverkan på det svenska stadsplanediskussionen under 1900-talets början var 

stor och att Hallman snarare var influerad av Brinckmann än av Sitte.        

I England bidrog arkitekturteoretikern Patrick Geddes, i grunden biolog, med ana-

lysmetoder och studier av stadens utveckling i boken Cities in Evolution från 1915. 

Geddes forskning var av betydelse för trädgårdsstadens uppkomst som utveck-

lades av Ebenezer Howard (1850 -1928) och sammanfattades i hans bok Garden 

Cities of To-morrow från 1902. Howards inför den nya stadstypen trädgårdsstad, 

som är tänkt att kombinera stadsbygdens och landsbygdens kvalitéer, som en lös-

ning på den trångbodda och överbefolkade staden som industrialismens urbanise-

ring bidragit till. En av de grundläggande idéerna om trädgårdsstaden var att be-

gränsa stadstillväxten genom att på förhand bestämma hur många personer som 

staden skulle anpassas för. När detta antal var uppnåt skulle en helt ny stad anläg-

2 Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser var bokens svenska titel när den kom 
ut 1982.

Bild 3.15a, 3.15b	•	Ritning	av	Hallman	som	jämför	stads-
byggnadspriciper under 1800-talet med de nya idealen 
han förespråkade, publicerad i Arkitekten 1905. (Eriksson 
1998, s. 284)
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gas och förbindas till den ursprungliga staden med järnväg och kanalförbindelser. 

Varje stad skulle ha tillräckligt stort omland för att kunna vara självförsörjande. De 

stadsplaner Howard utarbetade var av en mer schematisk karaktär och när det för 

första gången tillämpas på verkliga förhållanden var det Raymond Unwin som 1903 

ritade stadsplanen för den första trädgårdsstaden Lecthworth. Raymond Unwin var 

en av Englands mest framstående stadsplanerare. Hans projekt och teorier kring 

stadsplanering beskrivs i hans bok Town Planning in Practice (1909). Idén om träd-

gårdsstaden, så som den ursprungligen formulerades av Ebenezer Howard kom 

aldrig att genomföras i full skala men begreppet trädgårdsstad fick stort genom-

slag som en ny stadstyp eller bebyggelsemönster men inte som den ekonomiska 

och sociala revolution som Howard hade skisserat.

3.6 SVENSK STADSPLANERING I MODERN TID

Mellan perioden 1860 - 1910 skedde en dramatisk befolkningstillväxt i Sveriges 

städer, städernas invånarantal tredubblades till omkring 1,4 miljoner (Hall 1997, 

s. 106). Fram till 1874 fanns det ingen riksgiltig byggnadslagstiftning som styrde 

planeringen av den förindustriella stadens massiva stadstillväxt. Men med 1874 

års byggnadsstadga infördes obligatoriskt krav på att stadsplaner skulle uppföras 

för landets städer och tätorter. På kort tid upprättades ett stort antal planer för 

de svenska städerna. Majoriteten av planförfattarna var lantmätare och stadsin-

genjörer med begränsad erfarenhet av planering även om det började dyka upp 

arkitekter med en mer professionell inriktning mot planering. 

DE FÖRSTA PROFESSIONELL A PL ANERARNA

Per George Sundius (1823-1900) är en av de första arkitekterna som specialise-

rade sig på planering och lyfts fram av Thomas Hall (1997, s. 112) som Sveriges 

första egentliga stadsplanerare, med undantag för Anders Torstensson som var 

Sveriges första stadsingenjör i Stockholm under mitten av 1600-talet. Per Olof 

Hallman (1869-1941) är den första svenska stadsplaneraren att inta akademisk 

befattning inom stadsplanering och blev senare Stockholms första stadsplanedi-

rektör. Hallman ritade planer för ett sjuttiotal svenska städer och publicerar ett fler-

tal artiklar i ämnet. Albert Lilienberg (1879-1967), förste stadsingenjör i Göteborg, 

är ytterligare en planerare som hade stort inflytande på stadsplaneringen under 

1900-talets början och var efter Hallman den ledande debattören och skribenten 

i planeringsfrågor (Hall 1997, s. 113). Albert Lilienberg lyfts fram av Hans Bjur 

(1984, s. 23) som den förste moderne stadsplaneraren. Under sina år i Göteborg, 

1907-1927, upprättade Lilienberg ett femtiotal planer, däribland planen för Landala 

egnahem (Bild 3.16), en av de första trädgårdsstäderna i Sverige inspirerad av Ho-Bild 3.16	•	Albert	Lilienbergs	plan	för	Landala	egnahem,	
upprättad 1908 (Rådberg 1994, s. 25).
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wards planeringsideal och en stadsplan för stadsdelen Kungsladugård (Bild 3.17), 

med influenser från Sittes stadsbyggandsideal.    

De flesta nya stadsplaner som ritades under 1800-talet, innan byggnadsstadgan 

införts, syftade till att återuppbygga städer efter större bränder. Stockholm och 

Göteborg utgör undantag där stadsplaner upprättas utan kravet från byggnads-

stadgan eller som ett resultat av en stadsbrand, 1862 anordnar Göteborg landets 

första stadsplanetävling som fyra år senare resulterar i en fastställd plan (Hall 1997 

s. 109). 

PL ANT YPER UNDER INDUSTRIALISMEN

Justitierådet Albert Lindhagen, byggnadsstadgans författare, sammanställde 1875 

ett planschverk med mönsterplaner och idealtyper för hur goda stadsplaner skulle 

upprättas. Materialet utgjordes av stadsplaner för åtta finska städer samt ett uto-

piskt projekt för en cirkulär idealstad, men innehöll även mer detaljerad informa-

tion om stadens kvarter. Verket skickades till landets kommuner i syfte att sprida 

“kunskap ifråga om stadsplaner” (Hall 1997, s. 117). Lindhagen ritade även 1866 

en plan för Stockholms utbyggnad som brukar benämnas Stockholmsplanen, även 

kallad Lindhagenplanen (Bild 3.18 och 3.19). Planens gatusystem hämtade inspi-

ration från franska förebilder och Haussmanns plan för Paris. 

Redan 1859 hade även arkitekten A. W. Edelsvärd publicerat en idealplan för ut-

formning av ett stationssamhälle, planen var av rutnätsstruktur och bebyggelsen 

koncentrerades på en sida av järnvägen och delades upp av ett centralt grönstråk 

för att minska riken för en stadsbrand (Bild 3.20). Kvarteren närmast järnvägen 

reserverades för industriändamål. Under de sista årtiondet av 1800-talet och vid 

Bild 3.17	•	Albert	Lilienbergs	stadsplan	för	Kungsladugård	
1922-1930 bestående av storgårskvarter. Den slutgiltliga 
planen är ändrad i flera etapper. Skala 1:10000 (Linn 1974, 
s. 231).

Bild 3.18, 3.19	•	Albert	Lindhagens	plan	för	norra	
respektive södra Stockholm, 1866 (Paulsson 1950/1972, 
s. 235).
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1900-talets början inleds en ny inriktning av det svenska stadsplaneidealet. Inspi-

rerad av Camillo Sitte och Brinckmann förespråkade Hallman en mindre ingen-

jörsmässig planering som en reaktion mot det rutinmässigt applicerade rutnäts-

mönstret som tidigare dominerat stadsplaneutvecklingen. Istället för att anpassa 

terrängen efter stadsplanen menade Hallman att större hänsyn skulle tas till to-

pografiska förutsättningar och att de kunde utnyttjas för att skapa större varia-

tion i stadslandskapet. Hur stor Hallmans egentliga påverkan var för den svenska 

stadsplaneutvecklingen är svårt att överblicka då det saknas en sammanfattning 

över vilka av hans projekt som faktiskt realiserades, Hall (1997, s. 120) menar 

att Hallman kan ha haft större betydelse som propagandist och idéspridare än 

planförfattare (Bild 3.15a, 3.15b). Den nya Sitteinspirerade inriktningen fick sitt 

genomslag när Per Olof Hallman tillsammans med Fredrick Sundbärg 1901 vinner 

en stadsplanetävling i Göteborg (Bild 3.21) där det fortsatta arbetet med planen 

kom att ledas av Albert Lilienberg.

Det stadsplaneideal som dominerade andra halvan av 1800-talet är en fortsatt 

utveckling av den rätvinkliga kvartersstruktur som introducerades i Sverige under 

renässansen. Skillnaden låg i skalan där kvarteren blev större, gatornas bredd öka-

de och esplanader blev ett återkommande element i planen som en följd av bygg-

nadsstadgan. Améen (1973, s. 59) betecknar stadsplanetypen som utvecklades 

för modifierad renässans och syftar då i grunden på den klassiska rutnätsstaden 

men med modifikationer som kom att utvecklas. De första förändringarna var det 

centrala mittstråket, esplanaden, samt de sammanstrålande diagonala boulevarder 

som infördes på en del håll, Odinsplatsen i Göteborg (Bild 3.22) är ett exempel på 

tillämpning. Byggnadsstadgans krav på brandgator föranledde en breddning av ett 

flertal av stadens gator vilket skapade ett än större avbrott mot den tidigare mo-

notona rutnätsstrukturen och det centrala mittstråket som utgjordes av en espla-

nad kompletterades av ytterligare breddade gator. Den modifierade renässansen 

innefattar också de frånsteg från den rätvinkliga rutnätsstrukturen som innebar 

en fortsatt tillämpning av de raka gatudragningarna men utan kravet att kvarteren 

Bild 3.20	•	Edelsvärds	idealstad,	1859	(Paulsson 1950/1972, s. 229).

Bild 3.21	•	Per	Olof	Hallmans	och	Fredrik	Sundbärgs	
vinnande förslag till ny stadsplan för Göteborg 1901 
(Eriksson 1998, s. 286).
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skulle vara rätvinkliga vilket gav en än större variation i stadsplanen och skapade 

en stadsplanetyp som framförallt var aktuell på 1910-talet och 1920-talet (Améen 

1973, s. 62).

Ett bebyggelsemönster som kännetecknade 1910-talet och 1920-talets bostads-

bebyggelse i staden och utgjordes av kvartersstora kringbyggda gårdar var det 

som Björn Linn (1973, s. 12) benämner storgårdskvarteret (Bild 3.17). Bebyg-

gelseformen skiljde sig från det rektangulära mindre kvarteret dels genom att in-

nergården fick en större betydelse, gården var inte längre bara kvarterets baksida 

utan sågs som en kvalité i sig. Storgårdskvarteret kom ändå att kritiseras av funk-

tionalisterna, trots dess jämförelsevis stora och ljusa innergårdar. Funktionalister-

nas synsätt som i hög grad utgick ifrån den enskilda lägenhetens kvalitéer menar 

att slutna kvarter resulterar i att vissa lägenheter, exempelvis hörnlägenheter, får 

sämre ljusförutsättningar än de smala fristående lamellhus som kom att prägla 

funktionalismens stadsbyggande.

FUNKTIONALISMENS GENOMBROT T OCH DESS FÖRETRÄDARE

Funktionalismen växte fram under 1920-talet och 1930-talet i Europa. Sol, ljus och 

luft var funktionalismens slagord och de nya stadsplaneideal som funktionalismen 

representerade kom att få en stor påverkan på det europeiska stadsbyggandet un-

der en stor del av 1900-talet. Många av funktionalismens idéer utvecklades i Tysk-

land på 1920-talet som en reaktion mot den täta, trångbodda stenstaden. Men den 

nya radikala stadsplaneringen kom att ifrågasättas av nazisterna vilket bromsade 

utvecklingen i Tyskland, i Sverige däremot mottogs idéerna väl och vidareutvecklas 

vilket ledde till att Sverige på 1930-talet sågs som ett föredöme för planerare och 

arkitekter från hela världen (Åström 1993, s. 39). 

Gunnar Asplund, Sven Markelius och Uno Åhren var tre av funktionalismens största 

företrädare i Sverige. Uno Åhren introducerade begreppet exploateringstal i den 

svenska planeringsdebatten (Bild 3.23, 3.24), vilket Åhren menade, skulle skapa 

en mer saklig debatt baserad på vetenskaplig precision istället för godtyckliga es-

tetiska värderingar (Rudberg 1981, s. 55). Den internationellt uppmärksammade 

Stockholmsutställningen 1930, där Gunnar Asplund var chefsarkitekt, blev ett ge-

nombrott för den nya arkitekturinriktningen i Sverige. Uno Åhren arbetade bland 

annat med bostadsavdelningen under utställningen vilket var ett första steg mot den 

bostadssociala utredningen som han själv skulle ansvara för några år senare. De 

lägenheter och egnahem som presenterades under utställningen var resultatet av 

en arkitekttävling och det var första gången en tävling föregicks av ett systematiskt 

utredningsarbete om vilka de avgörande sociala, tekniska och ekonomiska faktorer 

var som påverkade bostadsbyggandet och stadsplaneringen (Rudberg 1981, s. 67). 
Bild 3.23, 3.24	•	Exempel	av	Åhren	på	hur	ett	kvarter	
i Vasastan, Stockholm, kan utformas utifrån lämpligt 
exploateringstal (Rudberg 1982, s. 55).

Bild 3.22	•	Odinsplatsen,	Göteborg.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)
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Funktionalismens idéer möttes dock av kritik från flera håll. Arkitekten Ragnar Öst-

berg ville förhindra funktionalismens spridning och Stockholms borgmästare Carl 

Lindhagen motionerade om att funktionalismen skulle förbjudas i lag “då den ut-

gjorde en fara mot stadens skönhetsvärden” (Rudberg 1984, s. 74). 1931 gavs 

skriften Acceptera ut som sammanfattade de nya idéer som funktionalismen repre-

senterade (Bild 3.25, 3.26, 3.27). Asplund, Markelius och Åhren var alla medskri-

benter där även Gregor Paulsson ingick. Skriftens syfte var delvis att bemöta den 

kritik som framförts efter Stockholmsutställningen men, skriver Rudberg (1984, s. 

75), kom snarare att avsluta debatten då de nya idéerna redan hade börjat prak-

tiseras i verkligheten och även komma att få genomslag på politisk nivå genom 

tillsättningen av den bostadssociala utredningen 1933.

Internationellt så spreds funktionalismens idéer genom samarbetsorganet CIAM 

(Congrès Internationaux d’Architecure Moderne) som bildades 1928. En av de 

mest inflytelserikaste förgrundsgestalterna i organisationen var den fransk-schwei-

ziske arkitekten Le Corbusier som bland annat utarbetade en idealplan för hur 

den moderna staden kunde utformas. Corbusiers “Ville Contemporaine” var en 

samtida stad för tre miljoner invånare vars stadskärna utgjordes av 24 skyskrapor 

koncentrerade runt en flygplats, omgivna av lägre bostadskvarter i ett öppet park-

landskap. Planen tog sin utgångspunkt i funktionalismens slagord, sol, ljus och luft 

men betonade också behovet av grönska. Uno Åhren och Sven Markelius var båda 

aktiva i CIAM och Markelius ingick i en period i organisationens ledningsgrupp.

PL ANT YPER UNDER FUNKTIONALISMEN

Funktionalismens stadsplaneideal kännetecknades av friliggande huskroppar, la-

mellhus men även av villamattor och småhus samt att stadens funktioner delades 

upp genom zonering. De friliggande lamellhusen och punkthusen förespråkades av 

funktionalisterna därför att de ansågs överlägsna den slutna kvartersbebyggelsen 

ur ljussynpunkt. Genom att laborera med hushöjder, husdjup och olika solvinklar ri-

tades hus och planer som i hög grad utgick från den enskilda lägenheten kvalitéer. 

Husen bildade, till skillnad från tidigare bebyggelsemönster, öppna kvarter som 

omslöts av vegetation och gemensamma utemiljöer. 

Under 1930-talet och 1940-talet praktiserades de nya stadsplaneidealen, att pla-

cera husen friliggande i landskapet för flerbostadshus även om de redan 40 år 

tidigare hade använts för utformningen av villabebyggelse. Améen (1972, s. 70) 

betecknar plantypen modern plan vilket skiljer sig från tidigare plantyper, exem-

pelvis den modifierade renässansen, genom att det inte längre finns något krav på 

raka gatuelement och bebyggelsen kan placeras fritt i landskapet eller längs med 

en svängd gata.

Bild 3.25, 3.26, 3.27	•	Exempel	ur	Acceptera	
(Rudberg 1982, s. 61).
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Bostadsområden med parallellt uppställda lamellhus började uppföras i stadens 

ytterområden. Lamellhusets kvalitéer sågs inte bara av arkitekter utan även bygg-

mästare och kommunalpolitiker började förespråka den nya byggnadstypen som 

var enkel att uppföra och att organisera i bostadsområden så goda ljusförhållan-

den uppnåddes (Åström 1993, s. 47). De tidiga planer som utgjordes av parallellt 

uppställda lamellhus, som exempelvis Hjorthagen i Stockholm (Bild 3.28), vida-

reutvecklades med tiden genom att lamellhusen sammanfogades vilket bildade 

olika formationer. Husen kunde exempelvis bilda en enkel L-form eller U-form eller 

kombineras och bilda mer komplexa strukturer som exempelvis i stadsplanen för 

Gröndal i Stockholm (Bild 3.29) där en hustyp kallad stjärnhus bildas genom sam-

manfogning av lamellhusen. Åström (1993, s. 47) menar att utvecklingen delvis 

berodde på bristen av rumsbildande element som det upplösta kvarteret innebar 

och att genom att gruppera lamellhusen på olika sätt kunde rumsbildningar återi-

gen skapas. Detta kan tyckas vara paradoxalt då en av funktionalismens grundläg-

gande stadsplaneidéer var just att ge alla lägenheter samma förutsättningar för 

goda ljusförhållanden vilket uppnåddes genom att frångå kvartersstrukturen som 

ofta innebar att vissa lägenheter fick sämre förutsättningar än andra.

PL ANT YPER UNDER REKORDÅREN OCH MILJONPROGRAMMET

Den period som följde efter andra världskriget fram till oljekrisen i början av 

1970-talet brukar benämnas rekordåren. Miljonprogrammet, som beslutades av 

riksdagen 1965, syftade till att årligen uppföra hundratusen lägenheter de kom-

mande tio åren för att komma till rätta med den ökande efterfrågan på lägenheter 

som efterkrigstidens bostadsbyggande inte hunnit med. Till skillnad från den tidiga 

funktionalismens stadsplaner som baserades på de enskilda husens solförhållan-

den kom bostadsplanerna i mitten av 1960-talet i allt högre grad att produktions-

anpassas, bebyggelsemönstret styrdes inte längre av platsens befintliga terräng 

och natur, då dessa kunde plansprängas bort och vegetationen kunde ersättas 

med nya planteringar, utan faktorer som maskinernas framkomlighet och spårkra-

narnas räckvidd kom att påverka planen (Åström 1993, s. 93). Funktionalismens 

zoneringsprinciper kom i hög grad att påverka den fysiska planeringen fram till 

slutet av 1970-talet då en ny inriktning inom stadsplaneringen började uppmärk-

sammas, idag benämnd som postmodernismen.

PL ANT YPER UNDER POSTMODERNISMEN

Den utvecklingen som följt efter, eller uppstått som en reaktion på, modernismen 

benämns som postmodernism och är en inriktning inom fler olika områden, bland 

annat inom arkitektur och stadsplanering. Postmodernismen tar avstånd från mo-

Bild 3.29	•	Gröndal.	Stockholm.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)

Bild 3.28	•	Hjorthagen,	Stockholm.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)
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dernismens tankesätt att alla problem har en lösning, att det finns en sanning 

för hur exempelvis stadsplanen skulle se ut, istället söks lösningar på flera olika 

håll och den historiska utvecklingen blir återigen en viktig inspirationskälla för ar-

kitekturen och stadsplaneringen, något som funktionalisterna tog avstånd ifrån. 

Intresset för stadsrummens gestaltning ökar och nya plantyper, inspirerade av den 

traditionella kvartersstaden uppstår.

En av de tidigaste förespråkarna för den nya inriktningen var den italienska arkitek-

ten och teoretikern Aldo Rossi som redan på 1960-talet gav ut boken “The Archi-

tecture of the city” där han kritiserar funktionalismens ideologier på flera punkter. 

Rossi var kritisk mot den moderna rörelsens teorier om stadsutbyggnad och me-

nade att de var otillräckliga för att hantera stadstillväxten. Kristina Allpere (1985, s. 

38) menar att det intressanta med Rossis kritik, som också förespråkas av andra 

samtida italienska kritiker, är att istället för att förespråka en färdiga lösningen hela 

tiden söka fler olika lösningar på ett problem, ett collage av möjligheter. 

Inom svensk stadsplanering var det först på 1980-talet som postmodernismens 

idéer fick genomslag där Stockholms stadsbyggnadskontor var bland de första 

att förverkliga postmodernistiska stadsplaner. Den postmodernistiska stadsplane-

ringen kännetecknas av en tillbakagång till det slutna kvarteret och hämtar inspira-

tion från historiska förebilder och stadsplaneideal. Exempel på postmodernistiska 

planer är S:t Eriks-området i Stockholm (Bild 3.30) ritat av Alexander Wolodarski 

och Ekerö centrum (Bild 3.31) ritat av Ralph Erskine.

3.7  STADSMORFOLOGISK FORSKNING

Bland stadsmorfologisk forskning under 1900-talet som påverkat svenska arkitek-

ter nämner Jivén (2009, s. 51) bland andra de anglosachsiska forskarna Gordon 

Cullen och Thomas Sharp samt den amerikanska stadsbyggnadsteoretikern Ke-

vin Lynch. Gordon Cullens studier av stadsrum beskrivs i hans bok The Concise 

Townscape från 1961, och har resulterat i olika begrepp för att beskriva och tyd-

liggöra de visuella samband som finns i stadsmiljöer samt hur dessa uppkommer. 

Kevin Lynch bok The Image of the City, från 1960 handlar om sambandet mellan 

stadsform och orienterbarhet i staden har bland annat resulterat i analysmetoder 

för att förklara och tydliggöra visuella element som påverkar hur vi läser och orien-

terar oss i staden. 

Sedan 1950-talet har en delvis ny inriktning av den stadsmorfologiska forsknings-

traditionen parallellt utvecklats i Italien, England och Frankrike. I Italien är det ar-

kitekten Saverio Muratori (1910-1973) som på 1950-talet lägger grunden för den 

italienska inriktningen av den moderna stadsmorfologiska forskningen. Muratoris 
Bild 3.31	•	Ekerö	centrum.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)

Bild 3.30	•	St:Eriksområdet,	Stockholm.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)
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forskning baseras på empiriska studier av historiska stadsmiljöer i Venedig och 

Rom och utgångspunkten i Muratoris stadsmorfologiska studier är ett synsett där 

teori och projekt inte går att särskilja utan alltid hänger samman, en byggnadstyp 

kan inte studeras frånskild sin omgivning och sin historiska kontext. Muratoris 

stadsmorfologiska forskningsinsats har gett upphov till en rad begrepp, och nya 

tolkningar av befintliga begrepp, (exempelvis typologisk process, typologi, bygg-

nadstyp). 

I England utvecklades en gren av den moderna stadsmorfologiska forskningen 

av kulturgeografen M. R. G. Conzen (1907 - 2000), professor vid universitetet 

i Birmingham. Hans studier över bebyggelseutvecklingen i engelska medeltida 

stadskärnor utifrån den individuella tomtenheten ligger till grund för de begrepp, 

analysmetoder och tankar som utvecklats i den engelska skolbildningen. Conzens 

analysmodell baseras på tre komponenter: gatunät, tomter och byggnader eller 

kvartersplan som tillsammans formar en typ av bebyggelsemönster. Detta bebyg-

gelsemönster, präglat av lokala fysiska och sociala förutsättningar, svarar mot en 

morfologisk period vilket gör det möjligt att dela in stadens historiska utveckling i 

olika morfologiska perioder (Conzen 1960 se Abarkan 2003, s. 12).

Gemensamt för Muratoris och Conzens forskning är att den historiska utvecklingen 

spelar en central roll för att kunna läsa och förstå stadens form även om dess be-

tydelse tolkas på olika sätt. Conzen är primärt inriktad på att förstå utvecklingen 

av stadens form ur en socio-ekonomisk kontext som återspeglas i olika kulturella 

perioder, Caniggia, Muratoris efterträdare, fokuserar på mönsteraspekten och stu-

derar den historiska utvecklingen genom förändringar och mutationer i de fysiska 

särdragen (Jivén 2009, s. 50). 

I Frankrike utvecklades ytterligare en inriktning av den moderna stadsmorfologiska 

forskningen, dels influerad av den italienska forskningstraditionen genom bland 

annat Muratori, dels influerad av franska sociologer som Henri Lefevbre och Henri 

Raymond som haft stort inflytande på den franska arkitekturforskningen (Abarkan 

2003, s. 13). Syftet med typo-morfologiska studier i Frankrike, menar Abarkan, 

har dels varit att studera tidigare designteoriers påverkan på stadsformen, dels att 

skapa nya designteorier baserade på förhållandet mellan idén om vad som skulle 

byggas och det som faktiskt byggdes. Idag sker en samverkan inom stadsmor-

fologisk forskning genom ISUF (International Seminar on Urban Form), det inter-

nationella forumet för urbanmorfologi som bland annat ger ut den vetenskapliga 

tidskriften Urban Morphology. 



STADSPLANEUTVECKLING & PLANERINGHISTORIA • 51

FORSKNINGSFÄLTETS UT VECKLING I  SVERIGE

För att redogöra för svensk stadsmorfologisk forskning utgår beskrivningen från 

Jivéns (2003, s. 53-65) kategorisering som delar upp det svenska forskningsfältet 

i fyra utvecklingslinjer:

1. Äldre dokumenterande stadsbyggnadsforskning

2. Arkitekturhistoria kring stad och land

3. Morfologiskt inriktad forskning

4. Typologiskt inriktad forskning

Forskningen har, enligt Jivén, gått från en fysisk beskrivande och dokumenterande 

nivå till en mer teroetiskt nivå för att lyfta fram det generellt betydelsefulla. 

Bland äldre dokumenterande stadsbyggnadsforskning återfinns stadsmonografier, 

ofta skrivna av historiker, där Jivén nämner bland andra Sitte och Brinckmann som 

internationella utgångspunkter. Både Jivén och Abarkan (2003, s. 7) lyfter fram 

geografen William William-Olssons arbete Huvuddragen av Stockholms geografis-

ka utveckling 1850-1930 som ett av de viktigaste verken från denna period. Bland 

andra viktiga arbeten kan Gregor Paulssons Svensk stad, från 1950-53, nämnas 

som dokumenterar den svenska 1800-talsstaden.  

Den andra utvecklinglinjen representeras av bland andra Elias Cornell som 1965 

blev Chalmers första professor inom arkitektur. Cornells forskning handlar bland 

annat om att utforska gränslandet mellan stad och land, mellan struktur och icke-

struktur. Bland hans efterföljare, nämner Jivén, Hans Bjur och Thomas Paulsson 

vars forskning handlar om trädgårdsstaden och Lilienbergs stadsplaneringsperio-

de i Göteborg respektive Stockholms utveckling under 1900-talets början och Per 

Olof Hallmans verksamhet.

Det finns ingen definitiv skillnad i den morfologiska respektive den typologiska 

inriktade svenska forskning men Jivén gör ändå en uppdelning utifrån dess in-

ternationella förebilder i England respektive Italien. Bland företrädare för den 

morfologiskt inriktade forskningen som Jivén kategoriserar utifrån den engelska 

stadsmorfologiska skolbildningen nämns framförallt Lennart Améen men även Kell 

Åström, Thomas Hall och Nils Ahlberg. Améen har i  sin forskning studerat hur olika 

stadplanetyper förhåller sig till respektive stads ägostrukturer. Åström, Hall och 

Ahlbergs forskning handlar om olika typer av studier av stadsplaner.

Bland företrädare för den typologiska, eller typo-morfologiska inriktade forskning-

en, influerad av den italienska stadsmorfologiska skolbildningen, nämner Jivén 

bland andra Björn Linn, Kristina Allpere, Johan Rådberg och Abdellah Abarkan. 

Linns forskning utgår från en byggnadstyp, storgårdskvarteret, och hur denna 
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specifika mönsterform tillämpats och utvecklats i europeiskt och svenskt stads-

byggande under 1910-talet och 1920-talet. Allpere har studerat hur typbegrep-

pet  använts i arkitekturforskningen med utgångspunkt i den italienska typologiska 

forskningsinriktningen. Rådberg har bland annat forskat om samband mellan tät-

het och attraktvitet utifrån olika kvarterstyper. Abarkan har i olika forskningspro-

jekt introducerat typologiska och morfologiska verktyg i den svenska planeringen, 

bland annat i en studie av bebyggelsemönster i Stockholm stadsbebyggelse från 

1880-1930. 

3.8  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Denna del av arbetet beskriver och analyserar hur stadsplaneutvecklingen sett 

ut i den svenska staden, i ett europeiskt perspektiv, i syfte att undersöka vilka 

stadsplaneideal som fått genomslag i svensk stadsplanering. Syftet har också varit 

att studera stadsplaneringens historiska utveckling i Sverige och vilka konske-

venser den fått på stadsplanens utveckling. Stadsplaneutvecklingen har primärt 

studerats utifrån de olika plantyper och bebyggelsemönster som har dominerat 

olika tidsepoker, stadens olika typologier, samt hur stadsplanerna har förändrats 

med tiden, stadens morfologiska utveckling. Att studera stadens utveckling ur ett 

typo-morfologiskt perspektiv kan vara att studera hur olika plantyper uppkommit 

och förändrats med tiden utifrån dess historiska-, socioekonomiska-, och fysiska 

sammanhang vilket har varit ett av målen med detta kapitel.

Den svenska staden med avseende på dess planstruktur har utvecklats från 

medeltidens oregelbundna planstruktur, för att under senmedeltiden anta ett mer 

rutnätslikt mönster, till att under renässansen utvecklas till en strikt geometrisk 

rutnätsstruktur. Rutnätsstrukturen kom att vara den dominerande plantypen från 

medeltiden till 1900-talets början, även om plantypen under barocken varierades 

med exempelvis breda, radiala gatustrukturer. Runt sekelskiftet började rutnäts-

strukturen att varieras allt mer efter tyska förebilder, kvartersformernas utformning 

varierades och placerades ofta efter krökta gator för att variera perspektivet och 

byggnader placerades i gatornas fond. Under funktionalismen började en mer upp-

löst bebyggelsestrukturer att ta form vilken kom att utvecklas under resterande del 

av 1900-talet och präglade den moderna staden. Med postmodernismens sprid-

ning på 1980-talet i Sverige skedde en tillbakagång till historiska stadsplaneideal 

och plantyper och olika variationer av rutnätsstruktur börjar återigen tillämpas i 

stadsplaneringen men med en avgörande skillnaden mot dess historiska föregång-

are, oregelbundenheterna och variationerna i planstrukturen planerades och var 

inte längre ett naturligt resultat av stadens utveckling.

I dagens stadsbyggandsprojekt kan en återgång till en traditionell eller klassisk 
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stadsstruktur, som påminner om den svenska stadens rutnätsstruktur, utläsas även 

om funktionalismens upplösta stadslandskap fortfarande präglar stadsbyggandet i 

viss utsträckning. Att kategorisera de plantyper som kännetecknar dagens stads-

byggande är problematiskt då det finns en stor variation i dagens stadsplanering.

Går det att kategorisera nya stadsplaneideal i den samtid som de uppkommer ur 

eller krävs ett längre tidsperspektiv för att sammanfatta nya idéer, så som exempel-

vis funktionalismen och postmodernismen först flera år efter att de fått genomslag 

i stadsbyggandet kunde definieras som nya ideologier? Kan det konstateras att 

stadsplaneringen lämnat postmodernismens och funktionalismens stadsplaneideal 

i sökandet efter nya ideologier eller är dagens stadsplanering endast variationer på 

de tidigare nämnda tidsepokerna?  

Uppkomsten av de plantyper som format den svenska staden kan till stor del 

förklaras ur dess specifika historiska kontext. Exempelvis rutnätsstrukturens upp-

komst är till viss del ett resultat av behovet att strukturera upp stadsmiljön och den 

geometriskt regelbundna planstrukturen var förhållandevis enkel att använda vid 

anläggning av nya städer och för att strukturera upp befintliga städer. 

Dagens stadsplanering utgår ifrån andra förutsättningar. Dels är stadsplaneringen 

i Sverige i första hand en kommunal angelägenhet och inte i samma utsträckning 

som exempelvis under 1600-talet och 1700-talet styrt av en centraliserad stads-

makt. Idag är det är upp till varje enskild stad att avgöra hur dess utveckling skall 

se ut även om kommunerna måste förhålla sig till ett gemensamt regelverk. Även 

om kommunerna genom planmonopolet styr planeringen har den ekonomiska as-

pekten an avgörande betydelse och marknaden har kommit att påverka planering-

ens planmonopol i allt större utsträckning.

Hur dagens och framtidens stad skall planeras med avseende på dess stadsform 

och planstruktur är ett återkommande tema i planeringsdebatten vilket nästa del 

av arbetet handlar om. 





4 STADSPLANE
RINGSDEBATT I 
SVERIGE
Detta kapitel handlar om den svenska stadsplaneringsdebatten utifrån vilka frågor 

om stadsform, stadbyggnadstrender och stadsplaneideal som lyfts fram i debat-

ten. Syftet är att analysera hur de argument som framförs för och emot olika stads-

former påverkar dagens stadsbyggnadsprojekt samt vilken eventuell påverkan pla-

neringsdebatten har på dagens stadsplaneideal.    

Stadsplaneringsdebatten har analyserats utifrån artiklar från tidskrifterna Arkitek-

ten, Arkitektur, Plan och Nordisk arkitekturforskning. De debattörer som utgör de-

batten i de utvalda tidskrifterna är i huvudsak forskare eller praktiserande planerare 

och arkitekter (eller både och). Flera av de mest frekvent återkommande debat-

törerna hörs i samtliga tidskrifter men analysen innefattas även av debattörer som 

tillfälligt hörts i debatten genom enstaka inlägg.

Analysmaterialet har delats upp och redovisas i olika kategorier under olika rubriker 

efter det huvudsakliga temat i artiklarna. I flera fall har det varit svårt att kategori-

sera materialet då många artiklar berör flera områden av stadsbyggnadsproblema-

tiken vilket resulterat i att vissa artiklar och skribenter återkommer på flera ställen 

i kapitlet. Under varje kategori följer debattinläggen, med några få undantag, en 

kronologisk ordning för att ge materialet en tydlig struktur som visar på debattens 

utveckling.Bild 4.0	•	Historiska	stadsmiljöer	i	Tyskland,	Danmark,	
Holland och Kroatien. Inspiration för dagens stadsbygg-
nadsprojekt?
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Inledningsvis diskuteras ur ett mer generellt perspektiv betydelsen av stadsform.  

Den första kategorin Stadsform ur ett hållbarhetsperspektiv handlar mer specifikt 

om hur debattörer och forskare ser på sambandet mellan hållbarhet och stadsform. 

Den andra kategorin Stadsform ur ett funktionellt perspektiv diskuterar förhållandet 

mellan stadens form och dess funktion ur olika perspektiv. Forskare och debattörer 

ger sin syn på hur stadens form påverkar dess olika funktioner, exempelvis hur ga-

tustrukturen påverkar hur folk rör sig i staden och hur olika kvarterstyper påverkar 

ett områdes attraktivitet. Den tredje kategorin Stadsform ur ett täthetsperspektiv 

går mer detaljerat in på hur olika specifika stadsstrukturer, som exempelvis den 

täta staden eller den utspridda staden framhävs i debatten samt vilka argument 

som framförs för de olika stadsstrukturerna. Den fjärde kategorin Stadsform och 

lagstiftning handlar om sambandet mellan stadsform och den rådande lagstiftning-

en. Olika skribenter ger sin syn på hur plan- och bygglagen och andra lagar som 

styr planering påverkar stadsbyggandet av idag. Därefter presenteras några av de 

planerarrörelser, exempelvis New Urbanism, som figurerat i debatten den senaste 

tiden samt hur olika debattörer ser på deras innehåll och vilken påverkan de har på 

stadplaneringsdebatten och dagens stadsbyggnadsprojekt.

4.1  RÖSTER OM STADSFORM

Louise Nyström, adjungerad professor i fysisk planering, skriver i Arkitektur 

(7/2003: 34-41) om vad som karaktäriserar en bra stad och menar att vad som 

är typiskt för städer och vad som utgör stadskvalitet måste ta sin utgångspunkt i 

termer av karaktär och egenskaper istället för i en specifik stadsstruktur. Nyström 

argumenterar för att användandet av begreppet idealtyp för att diskutera stadens 

egenskaper och hänvisar till Dieter Hassenpflug, verksam vid institutet för Euro-

peisk Urbanistik vid Bauhausuniversitetet i Weimar, som menar att sökandet efter 

“idealstaden” måste ta sin utgångspunkt i vilka sociala, funktionella och estetiska 

egenskaper som staden har.

En poäng med att beskriva stadens egenskaper i termer av idealtyp 

- idealstaden - är att man inte fastnar i någon viss sorts stad, t ex 

medeltidsstaden, rutnätsstaden, 1800-talsstaden eller storstaden. /.../ 

Man kan tänka sig en rad olika städer som liknar idealstaden, liksom 

man kan tänka sig en mängd bebyggelse som inte gör det. (Nyström, 

Arkitektur 7/2003: 40)

Nyström menar att stad och land definierar varandra genom att vara dess motsat-

ser vilket hon menar är skälet till att modernismens förorter var dömda att miss-

lyckas då det försökte vara både-och men istället blev varken-eller. De utopiska 

idealstäder som exempelvis Ebenezer Howard eller Le Corbusier såg framför sig 
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menar Nyström var starkt begränsade sociala och tekniska konstruktioner vilka 

saknar idealstadens drag vilka däremot finns representerade i Jane Jacobs bok 

The Death and Life of Great American Cities, i den europeiska stad som beskrivs i 

EU:s så kallade grönbok1 och i nyurbanismens idéer. I slutet av artikeln ställer Ny-

ström frågan om idealstaden verkligen är en ideal stad att bo och verka i och menar 

att mycket talar för det även om frågan bara kan besvaras empiriskt.

I debattartikeln Glöm rutnätet i Arkitekten beskriver arkitekterna Dalheim och Mar-

cus, planeringsarkitekten Nordström och landskapsarkitekten Ståhle (6/2008: 64) 

att det finns en fara i att formen, i detta fall rutnätet, blir ett mål i sig för att uppnå 

vissa kvalitéer och menar att sådana förenklade modeller alltför länge varit förebil-

der för stadsbyggandet istället för genuin kunskap om stadsformen.

Arkitekter och stadsplanerare riskerar att återigen inskränka sin roll till 

att följa en planestetisk trend istället för att planera städer och stads-

miljöer utifrån faktisk kunskap. Vi menar att det aldrig bara finns en 

planform som i alla lägen kan vara svaret på frågan om urbanitet eller 

någon annan stadsrumskvalitet. /.../ Att försöka skapa stad utan dessa 

insikter riskerar leda till “stadsmässighet” snarare än egentligt stadsliv. 

/.../ Det är ett formalistiskt stadsbyggande med minst lika stora pro-

blem som ett funktionalistiskt. (Dalheim et al., Arkitekten 6/2008: 64)

Även stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman (Arkitekten 1/2009: 64) uttrycker 

sig kritiskt till att en specifik stadsform, med den traditionella kvartersstaden som 

förebild, sägs generera stadsliv och skulle vara den stadsform som bäst utnyttjar 

stadslandskapets möjligheter samt att den täta staden också skulle vara den håll-

bara staden, något som han menar inte finns stöd för. 

Vi har mött samma övertygelse tidigare - modernismen är paradexem-

plet. Dess stadsmönster blev en manual för hur städer skulle byggas, 

vilka i flera decennier lärdes ut till alla blivande arkitekter, stads- och 

trafikplanerare. /.../ Troligen kommer inget stadsmönster dominera så 

igen. Dagens tillbakablickande stadsidéal, som närmast är motsatsen 

till detta mönster, har dock samma pretentioner. (Bergman, Arkitekten 

1/2009: 64)

Att använda stadsschabloner från en annan tid är menar Bergman, precis som Dal-

heim et al., inte ett stadsbyggande som utnyttjar de möjligheter och erfarenheter 

det nya stadslandskapets och dess mobilitet vars samband mellan urban form och 

stadsliv inte längre ser likadan ut som i den traditonella kvartersstaden. 

1 Green Paper on the Urban Environment: communication from the Commission to the 
Council and Parliament KOM(90) 218, juni 1990
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STADSFORM UR ET T HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Ett tema som ofta återkommer i stadsplaneringsdebatten, och fått allt mer ut-

rymme de senaste åren, är hållbart stadsbyggande och hur staden ska planeras 

hållbar ur ett ekologiskt hållbart och miljömässigt perspektiv. Begreppet hållbar-

het brukar delas in i social- ekonomisk- och ekologisk hållbarhet men i debatten 

betonas oftast den ekologiska aspekten. Utifrån de material som denna analys 

baserats på råder en stor enighet om att framtidens samhälle måste bli mer håll-

bart men hur det ska gå till råder det en viss oenighet om. Vad innebär hållbart 

stadsbyggande och hur avgörande är stadens fysiska struktur för att uppnå ett 

mer hållbart samhälle? Vilka argument framförs i debatten om sambandet mellan 

stadsform och hållbarhet?

Stadsbyggnadsforskaren Carl-Johan Engström skriver i Arkitektur (3/2002: 24-

25) att de drivkrafter, kommunikation och specialisering, som driver stadsutveck-

lingen i kunskapssamhället inte är desamma som för industrisamhället och att den 

framtida stadsutvecklingen söker andra lägen i staden. Detta menar Engström har 

skapat ett ökat tryck på stadskärnorna som är attraktiva för de nya näringar som 

karaktäriserar kunskapssamhället och dess attraktivitet förstärks ytterligare av en 

ökande pendling mellan regioner vilket även statistik från 1980-1995 visar som 

tyder på en ökning av befolkningstätheten i stadskärnorna. Utmaningen för den 

framtida stadsutvecklingen menar Engström ligger i att förena ekonomisk och eko-

logisk hållbarhet och att utvecklingen inte kan styras av en specifik planstruktur, 

istället föreslår Engström begreppet stadsläkning som utgår från varje stads egna 

förutsättningar och små förändringar istället för helhetslösningar.

Men då måste planerare och arkitekter inse att man inte styr de ovan 

beskrivna utvecklingskrafterna utifrån stilideal eller planmönster. /.../ 

Framtidens urbanpolitik måste vara flerdimensionell och bygga på eko-

nomiska, ekologiska, socio-kulturella, infrastrukturella och arkitekto-

niska perspektiv. (Engström, Arkitektur 3/2002: 25)

Johan Rådberg, professor i stadsbyggnad, skriver i Arkitektur (7/2003: 34-38) att 

begreppet den hållbara staden har ockuperats av en enda idé som närmast blivit 

en inofficiell stadsbyggnadspolitik i Sverige. 

Det är idén om “the compact city” - föreställningen att vi måste bygga 

tätt och kompakt för att på så sätt hålla nere transporterna, och i 

synnerhet bilresandet /.../ Men bilden är alltför enkel, den reducerar 

miljöfrågorna till ett enda problem: resurshållning. (Rådberg, Arkitektur 

7/2003: 34)

Rådberg menar att felet ligger i att miljöproblemen kopplas ihop med den urbana 
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formen, en idé som presenterades i EU:s så kallade grönbok från 1990. Grönbo-

ken, menar Rådberg dömer ut funktionalismens stadsbyggnadsidéer som direkt 

felaktiga och miljöförstörande. 

Det stora felet, enligt Grönboken, låg i funktionalismens felaktiga 

stadsbyggnadsidéer: genom att separera de olika funktionerna bostä-

der, arbetsplatser och handel - skapade man en utspridd, segregerad 

stad, med sovstäder, grönområden och väldiga trafikleder. Städerna 

blev oattraktiva, ohälsosamma och miljöförstörande. (Rådberg, Arki-

tektur 7/2003: 34)

Det finns inget empiriskt stöd för att stadens form minskar bilresandet i europeiska 

städer enligt Rådberg som istället lyfter fram ett annat samband om människors 

livsstilar och konsumtionsmönster, att desto mer man tjänar belastar man miljön 

vilket i stort sett gäller oberoende av vart man bor och hur miljömedveten man är.  

Med stöd av olika undersökningar, hävdar Rådberg, att det inte råder några stora 

skillnader i resursförbrukning mellan stad och land, stadskärna och förort, villor 

eller flerfamiljshus. Rådberg menar att stadens form inte är avgörande för dess 

resursförbrukning utan det i större grad handlar om hushålls inkomster och kon-

sumtionsmönster även om stadsstrukturen inte är helt utan betydelse även om han 

lyfter fram det amerikanska fenomenet urban sprawl som exempel på en stads-

struktur som skapar bilberoende. Ett av problemen, menar Rådberg, ligger i att den 

kompakta staden närmast betraktas som en universallösning bland planerare och 

arkitekter och att det genom stadens form går att lösa alla stadens miljöproblem.

Men idén om the compact city har lanserats som en generell plattform 

för hållbart stadsbyggande över huvud taget, att tillämpas i alla lägen, 

från storstäder till vidsträckta storstadsregioner. (Rådberg, Arkitektur 

7/2003: 35)

Det är alltså inte konceptet den kompakta staden och den urbana formen i sig som 

är problematisk utan föreställningen om att den hållbara staden kan uppnås genom 

en specifik stadsform. Rådberg menar att vi istället måste utgå från hur städerna 

faktiskt ser ut idag och att planerarnas uppgift är att utifrån den nya stadstyp som 

den utspridda multicentrerade staden gett upphov till, nätverksstaden, är att skapa 

attraktiva livsmiljöer i stadens alla delar. 

Karin Bradley, Karolina Isaksson och Lars Orrskog, samtliga verksamma vid insti-

tutionen för samhällsplanering på KTH, skriver i ett flertal debattartiklar om varför  

det kan vara problematiskt att den täta staden framställs som mer hållbar än andra 

stadsformer. I Arkitekten (10/2008: 64-65) skriver Bradley, Isaksson och Orrskog 

att det är meningslöst att diskutera stadens form utan att studera vilka förutsätt-
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ningar som den täta staden vilar på och ifrågasätter vad det är som gör den täta 

staden så hållbar utöver det kortare avståndet mellan olika målpunkter. 

Inom stadsbyggandet fokuserar man nästan bara på tekniska aspekter 

på hållbarhet och just nu särkilt på frågan om städernas form. I dags-

läget är det den “täta staden” som framställs som mer hållbar än andra 

och som den “enda” vägen mot framtiden. (Bradley et al., Arkitekten 

10/2008: 64).

Ur ett helhetsperspektiv menar Bradley et al. att hållbarhetsfrågan sträcker sig ut-

anför stadens form och att hållbar stadsutveckling kräver en diskussion om vad det 

är för samhälle och livsmönster vi vill skapa och ifrågasätter om den konsumtion 

och produktion som omger det täta stadslivet är långsiktigt hållbart.

Erland Ullstad, arkitekt och författare till boken Hållbar stadsutveckling2, svarar 

Bradley et al. i Arkitekten (11/2008: 72-23) att utifrån hur den svenska staden 

utvecklats och som stadslandskapet ser ut idag är en tätare och mer funktions-

integrerad stad som hushållar med mark och råvaror, transporter och energi att 

föredra. Ullstad ifrågasätter också vilka alternativ till en tätare stad Bradley et al. 

föreslår.    

Bradley et al. (Arkitekten 12/2008: 66) svarar att de i sin forskning valt att inte 

föreslå nya stadsformer men om de ändå ska ge konkreta råd är det att inte låsa 

sig i en stadsformel och att söka förebilder bortanför den svenska stadsbyggands-

historien diktominerna tätt-glest och blandat-funktionsseparerat.

STADSFORM UR ET T FUNKTIONELLT PERSPEKTIV

Detta stycke handlar om hur olika forskare och debattörer argumenter kring stads-

form ur ett funktionellt perspektiv utifrån olika typer av forskning om förhållandet 

mellan stadsform och funktion samt hur de olika forskningsresultaten tolkas och 

användas i dagens stadsbyggnadsprojekt. 

Bill Hillier, professor i arkitektur- och stadsmorfologi, en av förgrundsgestalterna 

inom Space syntax-forskningen, skriver i Plan (2/2007: 38-43) att framtidens stad 

kommer att bli bättre städer eftersom effekterna av framtida planförslag kommer 

kunna simuleras utifrån väl granskade teorier. Hillier menar att städers utveckling 

alltid varit ett resultat av byggande kopplade till sociala och ekonomiska processer.   

Städer har aldrig vuxit ”organiskt”, det vill säga vuxit utan människors 

reflektion och styrning; städer växte genom att människor reflekterade 

2 Hållbar stadsutveckling: En politisk handbok från Sveriges Arkitekter är en debattskrift om 
hållbar stadsutveckling, författat av Erland Ullstad, utgiven av Sveriges Arkitekter 2008.
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över hur staden hade vuxit tidigare och vad som behöver göras för att 

anpassa den till nya behov eller större skala. De flesta städer som vi 

brukar kalla ”organiska” utvecklades på detta reflektiva och kreativa 

sätt. (Hillier, Plan 2/2007: 41)3

Lars Marcus är arkitekt och forskare vid KTH och har i ett flertal olika artiklar, publi-

cerade i samtliga av de tidskrifter som analyserats i detta arbete, skrivit om sam-

bandet mellan stadens form och funktion med utgångspunkt i forskningstraditio-

nen Space syntax. Marcus (Nordisk arkitekturforskning 3/1998: 37-45) efterfrågar 

en större precision i arkitekturforskningen och hänvisar till Hilliers forskning som 

han menar på ett mer direkt sätt beskriver relationen mellan stadens enskilda ele-

ment och dess helhet än tidigare typologiska och morfologiska studier förmått att 

göra. Att kunna beskriva hur den byggda miljön är ordnad, den spatiala dimensio-

nen av staden, menar Marcus är nödvändigt för att kunna dra lärdomar av tidigare 

erfarenheter och utveckla kunskap om hur vi lever och verkar i den. För att på ett 

meningsfullt sätt kunna beskriva urbana miljöer menar Marcus att det måste gå att 

visa på sambandet mellan en spatial kategori och det karaktäristiska sociala utfal-

let för att inte föranleda förhastade slutsatser om att vissa stadsmässiga former så-

som rutnät och kvartersformer alltid är urbana, och avser då urbanitet i en snävare 

mening än stad som närmast betecknar alla större bebyggelsesammansättningar, 

vilket det finns varnande exempel på från den samtida stadsbyggnadspraktiken. 

Forskningen, menar Marcus, visar också på att gatunätets struktur inverkar på hur 

människor rör sig i staden. 

Det visar sig nämligen att sättet på vilket gatunätet i en stadsdel är 

uppbyggt har en mycket stark inverkan på var koncentrationer av flö-

den uppstår respektive var det bildas bakvatten. Detta gäller såväl 

gångtrafik som biltrafik. Detta står i motsats till det som ofta hävdas, 

nämligen att det är attraktioner av olika slag som är avgörande, såsom 

tunnelbanestationer, varuhus eller helt enkelt skönheten hos en plats. 

(Marcus, Arkitektur 7/2000: 18)

Hur stor påverkan gatunätets struktur har för stadens flöden jämfört med olika 

målpunkters betydelse är svårare att svara på. Marcus betonar att resultaten av 

en Space syntax-analys naturligtvis inte får övertolkas men då analysmetoden an-

vänds med förnuft har den visat sig vara mycket användbar som planeringsstöd i 

en stor mängd fall. 

I Plan (5-6/2003: 42-46) argumenterar Marcus för en ökad användnig av konfigura-

3 Artikeln publicerades ursprungligen 2006 i Urban design nr. 100, under titeln The Golden 
age for cities? How we design cities is how we understand them.
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tiva4 beskrivningar i översiktsplaneringen som han menar visat sig vara av stor be-

tydelse för hur vi använder staden i jämförelse med andra rumsliga beskrivningar. 

Marcus menar att vad vi behöver är en stadsform som understödjer vår användning 

av staden och inte renodlat utgår från funktionen då stadens fysiska struktur inte 

kan förändras i samma takt som olika funktionsbehov vilka Marcus menar är mer 

konjunkturkänsliga.    

Bosse Bergman (Plan 5-6/2009: 52-55) ser kritiskt på hur space syntax-företräda-

re drar alltför långtgående slutsatser av analysmaterialet och uttrycker en skepsis 

mot att det sällan talas om vilka begränsningar metoden faktiskt innbär. Bergman 

menar att analyserna kräver osäkra avvägningarna för exempelvis nivåskillnader, 

genvägar, gallerior med mera samt att metoderna inte skiljer på främlingar respek-

tive hemmastadda vilka Bergman menar läser och använder gatunätet på olika 

sätt. Ytterligare invändningar mot analysmetoden är att de beräknar ett slutet sys-

tem och att resultatet blir mer reducerande med systemets växande storlek varför 

Bergman hävdar att publicerade beräkningar av exempelvis hela Stockholms ga-

tunät inte är användbart. 

Grunden för metoden är nämligen fotgängarens perspektiv, medan 

enkelriktningar för andra gatutrafikanter trasslar till det. Att ändå dra 

slutsatser om trafikflöden i gatunät långt större än ”gångtrafikantens 

räckvidd” och utan inverkan av andra trafiksystem kan därför inte tas 

på allvar. (Bergman Plan 5-6/2009: 55)  

Avslutningsvis menar Bergman ändå att metoden är ett hjälpmedel som alla pla-

nerare borde känna till och kan använda sig av men att kunskapen den ger är 

begränsad.

Marcus och Ståhle (Plan 5-6/2009: 56-57) bemöter några av Bergmans synpunkter 

och håller med om att man naturligtvis inte kan förutse hur en enskild individ rör sig 

i staden men hävdar att utslaget över en större grupp uppträder tydliga mönster. 

Övriga nämnda invändningar från Bergman lämnas obesvarade. Marcus och Ståhle 

menar att grunden i space syntax-forskningen är att utveckla empirisk kunskap 

om hur arkitektur och stadsbyggande påverkar människors anändning av staden i 

syfte att utveckla kunskap för arkitekters och planerares yrkesverksamhet.  

Utifrån forskning kring olika bebyggelsetypers attraktivitet menar Johan Rådberg, 

professor i stadsbyggnad, att det finns ett samband mellan segregationsmönst-

ret och stadsbyggnadsmönstret samt att “stadsdelar som domineras av oattraktiv 

bebyggelse riskerar social deklassering” (Arkitektur 2/2006: 40). Utifrån sin egen 

4 Termen konfiguration används inom Space syntax-forskningen för att beskriva relatio-
nerna mellan olika delar, exempelvis hur olika gator förhåller sig till varandra.. 
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forskning, som mäter den relativa attraktiviteten i bostadsområden utifrån ande-

len “särskilt resursstarka hushåll” i varje bebyggelsetyp drar Rådberg (Arkitektur 

2/2006: 38-43) slutsatsen att det är bebyggelsemönstret, och inte avståndet från 

centrum, som är avgörande för attraktiviteten i ett område och att tätheten i ett 

område, exploateringstalet, inte tycks ha någon avgörande betydelse samt att pro-

blematiken med den ökande polariseringen i städerna ligger i att bostadsmarkna-

den innehåller ett stort överskott av oattraktiva kvarterstyper5.  

Det skulle alltså inte vara någon omöjlighet att (som ett tankeexperi-

ment) att bygga upp mycket stora städer, med enbart attraktiva kvar-

terstyper. Men i verkligheten ser det mycket annorlunda ut. Våra städer 

är dessvärre till mycket stor del utbyggda med just de lågattraktiva 

kvarterstyperna. (Rådberg, Arkitektur 2/2006: 41)

Rådbergs slutsats är att oattraktiva kvarterstyper bör undvikas i allt nybyggande 

men varnar också för att sluten kvartersstad, som enligt forskningsresultaten är 

en attraktiv kvarterstyp, tycks vara beroende av ett centralt läge till skillnad från 

de andra bebyggelsetyperna som undersökts, och attraktiviteten tycks avta med 

avståndet från centrum. Rådbergs menar att nybyggande ska bestå av attraktiva 

kvarterstyper, oattraktiva kvarterstyper skall undvikas, och att större städer ska 

byggas blandat, två kvarterstyper lyfts fram som goda exempel på attraktiva kvar-

terstyper, förindustriell stad/småstad och blandad trädgårdsstad.

Arkitekt och arkitekturskribenten Pär Eliasson (Arkitektur 3/2006: 74) svarar Råd-

berg att konsekvensen av hans resonemang blir att de som bor i en oattraktiv 

kvarterstyp gör det emot sin vilja och dessutom är fattig och menar att ett områdes 

attraktivitet primärt inte handlar om formen.

Lågstatus och nedåtgående sociala spiraler har i första hand andra 

orsaker än de fysiska. Man bygger inte ett problemområde genom att 

ge det en speciell form, utan genom att skänka det en låg status. Före-

ställningen om status skapas främst genom media och andra offentliga 

utsagor. (Eliasson, Arkitektur 3/2006: 74)

Både Rådberg och Eliasson tycks vara överens om att det framtida stadslandska-

pet skall bestå av blandade bebyggelseformer även om Rådberg förespråkar vissa 

bebyggelsetyper framför andra medan Eliasson menar att vad som är rätt och sant 

måste prövas i varje enskilt fall. Rådberg menar att Eliassons resonemang om att 

bebyggelsens form i första hand inte styr ett områdes attraktivitet inte har några 

vetenskapliga belägg och är baserad på hans personliga åsikt och menar att om 

5 De oattraktiva kvarterstyperna är enligt Rådbergs forskning höga punkthus, trevåningsla-
mellhus, höghus + låghus, tvåvåningslamellhus och höga skivhus, 
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man vill “förklara segregationslandskapet i storstäderna, måste man utgå från de 

empiriska undersökningar som gjorts” (Rådberg, Arkitektur 3/2006: 75). 

Arkitekturhistoriken Anders Björkman (Arkitektur 4/2006: 72-73) fortsätter debat-

ten om bebyggelsetyper och attraktivitet och menar att man bör fundera något 

över om egenskapen “attraktion” verkligen är objektivt kontrollerbart eller om det 

snarare är något konstruerat. Björkman menar att genom att undersöka var de 

bättre bemedlade väljer att bo dra slutsatsen att de utan samma ekonomiska möj-

ligheter skulle välja samma typ av boende om de bara kunde är något förenklad 

och att segregationen inte är något arkitekturen ensamt har bidragit med.

Men man bör betänka att segregationen inte är något som vare sig 

någon ondsint makthavare eller arkitekturen isig har åstadkommit. I 

stor utsträckning är ordningen - särskilt den variant som det inte talas 

så högt om - ett resultat av medborgarnas önskan om att få bo segre-

gerat, det vill säga utan att behöva konfronteras med alltför avvisande 

och annorlunda element. Rentav kan man säga att attraktionen i vissa 

fall ökar med graden av segregation. (Björkman, Arkitektur 4/2006: 72)

I slutet av artikeln håller Björkman med om att den fysiska utformningen är av 

betydelse, även om han inte diskuterar vilken betydelse den har, men att den 

metod Rådberg argumenterar för ter sig något trubbig att använda som grund för 

långsiktigt planering. 

STADSFORM UR ET T TÄTHETSPERSPEKTIV 

I de senaste årens stadsplaneringsdebatt går det att utläsa en tendens om att 

framtidens stadsformer bör utformas med en högre täthet än vad som varit fallet 

under funktionalismens och det efterföljande miljonprogrammets plantyper. Vilka 

argument finns för att en viss stadsform är mer lämplig än en annan, exempelvis 

att en tätare stadsstruktur är att föredra framför en mer utspridd stadsbebyggelse. 

Flera skribenter och debattörer berör ämnet ifrån olika infallsvinklar och driver 

olika argument för hur staden bör förtätas. Men det finns också kritiska röster mot 

att en förtätning av staden skulle vara det lämpligaste eller enda vägen att bygga 

framtidens stad, ur såväl ett hållbarhetsperspektiv som ett socialt eller ekonomiskt 

perspektiv. Vad innebär den täta staden och hur ser stadsbyggande baserat på 

förtätning ut egentligen? Finns det en gemensam vision för hur den täta staden 

skall se ut eller går idéerna isär? Är själva förtätningen av staden målet eller är det 

bara ett medel för att uppnå andra mål? Olika debattörer ger olika svar på frågan 

och använder olika begrepp för att beskriva stadsutvecklingen. 

Louise Nyström, professor i fysisk planering och tidigare sekreterare för Stadsmil-
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jörådet skriver, i samband med att Stadsmiljörådet tagit fram ett förslag till agenda 

för staden6, i Plan (4/2002: 21-24) att en ökad täthet bland annat ger bättre villkor 

för företag och hushåll och att en tätare stad gynnar jämställdheten och ökar själv-

ständigheten.

Det är nu nödvändigt att återvinna stadens täthet, blandning, stads-

liv och intensitet, om än inte dess traditionella stenstadsstruktur. /.../ 

I den täta och blandade staden har de kunskapsintensiva företagen 

närmare till sin marknad, de många ensamstående har närmare till ett 

offentligt kulturliv, ungdomar närmare till utbildning och nattliv, de dub-

belarbetande föräldrarna närmare till jobb, butiker, dagis, barn närmare 

till vuxnas verksamheter. Människor med olika bakgrund och villkor har 

närmare till varandra, med minskade fördomar som följd. Av dessa skäl 

söker sig folk till staden...  (Nyström, Plan 4/2002: 20)

Förtätning i de svenska städerna har under senare år bland annat skett på oanvänd 

industrimark och hamnområden, Västra hamnen i Malmö och Hammarby sjöstad 

i Stockholm är exempel på nya stadsliknande områden som byggts. Att dessa 

områden hittills inte i någon högre grad visat upp något stadsliv i form av verksam-

heter och offentligt liv menar Nyström bland annat beror på de stora lägenheterna 

som gör att antal boende per yta i området blir förhållandevis lågt vilket skapar 

sämre förutsättningar för verksamheter, butiker och resturanger. Hur den svenska 

staden skall förtätas utan att grönområden tas ianspråk måste enligt Nyström dis-

kuteras utifrån lokala förutsättningar och de rätta åtgärderna varierar beroende på 

städernas storlek och stadsområdenas karaktär.

Bosse Bergman (Plan 4/2002: 19-21), reagerar på Stadsmiljörådets förslag till 

agenda för staden och ifrågasätter om det verkligen är självklart att utgå ifrån den 

befintliga stadsstrukturen när de svenska städerna skall utvecklas och menar att 

ett sådant synsett riskerar att förbise de kanske mest påtagliga förändringarna i 

stadslandskapet sedan 1970-talet bestående av stormarknader, kontor och verk-

samheter kring vägar och trafikala knutpunkter. 

I själva verket undviker Agendan de flesta sentida förändringar som 

inte passar in i den “europeiska stadsbyggnadstradition” den vill ta 

avstånd i, en tradition knuten främst till kvartersstadens typologi och 

scenografi: välavgränsade torg och gator, enkla och tydliga rumssam-

band, “stadsportar”, med mera. (Bergman, Plan 4/2002: 20)

Bergman menar att den radikala stadsplaneringen som börjat förändra förorts-

6 Förslag till agenda för staden gavs ut i mars 2002 av Stadsmiljörådet i syfte att skapa en 
bred diskussion om hur svenska städer i ett tioårsperspektiv ska höra till världens mest att-
raktiva miljöer att bo och verka i, samtidigt som de lever upp till höga krav på resurshållning. 
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landskapet ute i Europa, vilket exempelvis illustreras i förslagen till tävlingen om 

Den nye forstad i Danmark, som utgår ifrån förändringarna i stadslandskapet istäl-

let för kvarersstadens typologi vilket ger begrepp som stadsmässighet en annan 

innebörd än i den traditionella staden. Bergman beskriver denna utveckling och 

dess möjligheter i ett flertal olika artiklar, i Arkitekten (7/2005: 54-59) använder han 

begreppet mobilitetslandskapet för att beskriva detta stadslandskap.

Motsatsen till den täta eller kompakta staden är den glesa eller utspridda staden 

som i den svenska stadsplaneringsdebatten ofta benämns urban sprawl, ett ut-

tryck som används i USA för att beskriva den stadsutglesning som skett i de 

amerikanska städerna de senaste årtiondena. I den svenska debatten beskrivs 

urban sprawl oftast som något negativt7 men det finns en viss problematik i att 

generalisera effekterna av en glesare stad. 

Man skulle kunna säga att sprawl är bra på en individnivå, för de som 

föredrar detta liv. Däremot är det mindre bra på samhällsnivå. Men 

som planerare är det svårt att säga: Ni ska inte bygga fler småhus 

utan ni ska klämma ihop er allihop i innerstan. Vilka ska bo i den täta 

staden om jag själv inte vill bo där? (Bergström i Gunne, Arkitekten 

12/2003: 35)

-Sprawl är det vinnande konceptet eftersom det finns ett konsumentin-

tresse och kapital för det. Många vill helt enkelt leva sprawllivet (Arnst-

berg i Gunne, Arkitekten 12/2003: 35)8 

Stadsmiljörådet menar att det behövs en gemensam stadspolitik för att bekämpa 

sprawl, arkitekten Bergström och Arnstberg, professor i etnologi, menar att sprawl 

är något som vi själv valt och efterfrågar (Gunne, Arkitekten 12/2003: 35). Feno-

menet sprawl väcker frågor om hur planeringen bedrivs i Sverige och i vilken mån 

planering skall styra hur vi ska bo utifrån samhällets bästa eller utifrån hur individen 

faktiskt vill bo idag?

I Plan (1/2004 35-38) beskriver Karin Bradley och Moa Tunström fyra olika per-

spektiv på stadsutvecklingen som de tycker sig se i den akademiska och mediala 

stadsbyggnadsdebatten i syfte att undersöka vilka argument, drivkrafter och struk-

turer som ligger bakom de olika perspektiven. De fyra perspektiven Bradley och 

Tunström tycker sig urskilja är Den kreativa staden, Den säljande staden, Den eko-

logiskt hållbara staden och Den rättvisa staden där täthetsidealet är gemensamt 

för den kreativa och den hållbara staden medan den rättvisa och den säljande 

staden lämnar utrymme för urban sprawl. Bland förespråkarna för den kreativa 

7 Se exempelvis Nyström, Plan 2-3/2004: 14-17.
8 Arkitekten Inger Bergström och Karl Olov Arnstberg, professor i etnologi, om begreppet 
urban sprawl från seminariet Urban sprawl in Europe.
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staden återfinns, enligt Bradley och Tunström, Louis Nyström, Ola Andersson och 

Stadsmiljörådet medan exempelvis Boverket och Naturvårdsverket företräder den 

hållbara staden. 

Men som vi ser det riskerar de perspektiv på staden som vi benäm-

ner det kreativa, det säljande och det ekologiskt hållbara att bilda en 

“ohelig allians”. Denna allians, som uttrycks i fokus på innerstaden, 

den täta (och bitvis traditionella) “stadsmässiga” bebyggelsen, domi-

nerar och konserverar både teori och praktik. (Bradley & Tunström, 

Plan 1/2004: 38)

Den rättvisa staden fokuserar på förorten snarare än innerstaden och i social me-

ning på mindre bemedlade, unga, pensionärer, invandrare. Bradley och Tunström 

menar att rättviseargumenten även finns bakom de tre dominerande perspektiven 

men ifrågasätter om de verkligen riktar sig till alla grupper i samhället eller om det 

framförallt är de välsituerade, de “svenska”, de med traditionella familjekonstella-

tioner som åsyftas och betonar avslutningsvis att staden består av olika samhälls-

grupper med olika preferenser om vad en “bra”, “vacker” eller “funktionell” stad är.

Louise Nyström skriver i Plan (2-3/2004: 14-17) att urban sprawl är ett hot mot den 

europeiska staden och det europeiska stadslivet som drabbar både stadsbyggden 

och landsbygden samtidigt som det är ett hot mot hälsan och jämlikheten. En 

glesare stad menar Nyström ökar bilberoendet vilket i sin tur negativt påverkar 

folkhälsan genom att det minskar gång och cyklandet och hänvisar till amerikansk 

forskning som studerat sambandet mellan fetma och bilåkande. Ett ökat bilbero-

ende menar Nyström även är ett hot mot jämlikheten då tillgången till bil varierar 

mellan olika grupper i samhället och utbudet av exempelvis butiker minskar för de 

utan tillgång till bil. 

Bosse Bergman skriver i Arkitekten (7/2005: 54-59) att det finns anledning att tro 

att den danska urbanforskning ligger steget före den svenska när det handlar om 

stadsregionens struktur. Bergman benämner det nya stadslandskap som uppstår i 

städernas utkanter kring trafikala knutpunkter för mobilitetslandskap och menar att 

detta är ett av våra mest försummade urbana rum i våra städer där bebyggelsen 

utformats utan hänsyn till deras fördelar och möjligheter.  

I dag närmar sig emellertid många i Sverige detta stadslandskap med 

idén om en stadens grammatik, lånad från den traditionella, funktions-

blandade kvartersstaden /.../ Att överhuvudtaget genom förtätning tro 

sig kunna “läka samman” dessa bebyggelser, som en annan av fa-

voritformuleringarna lyder, är med tanke på de stora arealerna och 

mobiliteten givetvis en omöjlig och felformulerad uppgift. /.../ Men is-
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tället för en formel för hur staden bör se ut måste kraven på mobilitet, 

urbanitet, offentlighet, flexibilitet och god stadsmiljö tillgodoses på ett 

mer pragmatiskt sätt i relation till platsernas roll i det urbana nätverket, 

i metapolis. (Bergman, Arkitektur 7/2005: 59)

Bergman menar att den danska forskningen, bättre än den svenska, för närva-

rande beskriver hur det förhåller sig på ett tydligare sätt och vågar testa nya grepp 

och accepterar mobiliteten, som han menar idag nästan är den dominerande ur-

bana vistelseformen, som en drivkraft.  

Lars Marcus (Arkitektur 8/2005: 58-59) svarar på Bergmans debattinlägg och 

håller med om att den danska stadsbyggnadsforskningen kommit längre än den 

svenska när det gäller att begreppsliggöra stadslandskapet i städernas periferi 

men tror att kunskapen som måste ligga till grund för planeringen i dessa områden 

snarare bör grundas på studier av staden som den fysisk-rumsliga artefakt den är 

och menar att inom detta område är det något väsentligt som saknas även i den 

danska arkitekturforskningen. Att koppla stadens form till dess sociala och ekono-

miska processer, tekniska system och kulturella uttryck menar Marcus måste vara 

arkitektur- och stadsbyggnadsforskningens primära studieobjekt då de fenomen 

som också beskriver staden men inte utifrån dess form studeras av många andra 

discipliner och undrar vem, om inte arkitektur- och stadsbyggnadsforskningen det 

är som skall utveckla kunskapen om staden som rumsligt system?

En av förespråkarna för en tätare stad är stadsbyggnadsforskaren Alexander 

Ståhle som menar att drivkraften bakom den mottrend av stadsutveckling som 

skett efter andra världskriget i form av utbredning, urban sprawl, kommer från fler 

olika håll. I Arkitekten (3/2009 64-68) skriver Ståhle att drivkraften för den täta sta-

den kan förklaras ur både ett ekonomiskt och sociologiskt såväl som ett ekologiskt 

perspektiv. Ekonomerna menar, enligt Ståhle, att markens värde ökar i centrum då 

staden växer eftersom tillgängligheten där är högst vilket gör att många företag 

vill ligga centralt samtidigt som fler vill bo där, sociologerna menar att nya urbana 

livsstilar attraherar allt fler.

Även ekologerna erkänner den täta staden. Förtätning sparar värde-

full naturmark och den leder till minskat transportbehov och därmed 

mindre utsläpp. När energi- och bränslekostnaderna ökar kommer det 

också blir mer lönsamt att bo tätt. Frågan är alltså inte längre OM sta-

den ska förtätas utan HUR. (Ståhle, Arkitekten 3/2009: 64)

Ståhle konstaterar att det inte längre är en fråga om förtätning är rätt väg att gå i 
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framtidens stadsbyggande utan ställer sig frågan hur den ska förtätas. Med stöd 

av sin egen forskning konstaterar han att i framtidens stad - blandstaden, prome-

nadstaden och kunskapsstaden, utöver att vara tät och kopplad, verkar tillgången 

till stora offentliga gröna rum vara avgörande för stadslivet.

Jag har i min egen forskning funnit stadsdelar i Stockholmsregionen 

som är kompakta, i bemärkelsen både täta, kopplade och gröna, har 

högre fastighetsvärden, bättre hälsotal, större blandning av boyta och 

lokalyta, och ett högre exploateringstryck. (Ståhle, Arkitekten 3/2009: 

66)   

Utifrån resultat från Ann Legebys aktuella stadsbyggnadsforskning på KTH kon-

staterar även Ståhle att det fysiska nät som kopplar ihop staden kan motverka 

social integration och menar att trafiksepareringen i många senmodernistiska för-

orter blir en labyrint för utomstående besökare vilka blir tvungna att utgå från kol-

lektivtrafiksystemet för att orientera sig jämfört med innerstadens enklare nät av 

genomgående gator och konstaterar att stadsbyggande verkligen har betydelse för 

livsbetingelserna. “Frågan är återigen inte OM utan HUR stadsbyggandet påverkar 

oss.” (Ståhle, Arkitekten 3/2009: 65).

Även Erland Ullstad förespråkar den täta staden.

Men man kan säga att den glesa staden skapar väldiga trafikbehov 

som passar bilen och missgynnar kollektiva lösningar som fjärrvärme. 

/.../ Jag möter stor samstämmighet bland planerare om den täta sta-

dens överlägsenhet och att problemet är bilen. (Ullstad i Näslund, Ar-

kitekten 5/2009: 23)

STADSFORM OCH L AGSTIFTNINGEN

I de senaste årens debatt återkommer frågan om lagstiftningens påverkan på de 

stadsmiljöer som byggs och planeras idag. Den lag som framförallt reglerar hur 

stadsplanering får och skall bedrivas är Plan- och bygglagen, PBL. Olika forskare 

och debattörer ger sin syn på hur väl PBL fungerar för att planera dagens och 

framtidens städer samt föreslår hur lagen skulle kunna förändras för att möjliggöra 

större förändringar i stadslandskapet.

Ola Andersson (Arkitekten 4/2006: 52-57), praktiserande arkitekt och skribent, 

föreslår en ny stadsbyggnadspraktik för att lösa de problem han ser i dagens bo-

stadsbyggande som han menar oftast resulterar i nya stadsdelar som domineras 

av dyra bostäder och saknar tydliga offentliga rum. Problemet menar Andersson 

ligger i att kapital som skulle kunna användas till stadsbyggande istället används 
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för att driva upp priset på äldre bostäder, renoverande och byggande i städernas 

utkanter och ifrågasätter om det inte finns ett annat sätt för allmänheten att vilja 

investera i bostadsbyggandet och föreslår en egen lösning.

Det vi behöver är urbana enbostadshus. Urbant betyder i det här sam-

manhanget att det ska kunna byggas samman med grannhusen men 

samtidigt vara helt oberoende av dem, så att de kan disponeras med 

äganderätt. /.../ Men urban betyder också att de i motsats till hur det 

är i bostadsområden, bör vara organiserade kring ett offentligt rum 

som tydligt signalerar allas lika rätt att vara där. (Andersson, Arkitekten 

4/2006 s. 54-55)

Andersson hävdar att de urbana enbostadshusen ger, till skillnad från fristående 

villor, den täthet som krävs för att bekosta infrastruktur och skapa underlag för 

kollektivttrafik och London och Amsterdam lyfts fram som exempel på städer där 

en stor del av den täta bebyggelsen består av hus avsedda för ett hushåll. Men 

för att möjliggöra ett mer individuellt stadsbyggande och brukarinflytande menar 

Andersson att det krävs att kommunernas planmonopol används för planbered-

skap istället för att varje detaljplan anpassas för varje enskilt projekt vilket skulle 

innebära att processen kortas ner från ett par år till ett par för månader för den 

privata byggaren.

Dick Urban Vestbro, forskare på KTH, diskuterar i följande nummer av Arkitekten 

(5/2006: 60-62) idén om urbana enbostadshus och menar att det är sannolikt att 

radhusstaden skulle resultera i en ny sovstad, dels för att det troligtvis inte skulle 

uppstå något gatuliv om inga tomter avsetts för butiker och verksamheter och om 

tomter avsätts riskerar dessa att stå obebyggda om ingen vill etablera sig där. 

Vestbro menar också att radhus inte kommer efterfrågas i särskilt stor utsträck-

ning därför att de är tänkta för konventionella kärnfamiljer och att den allmänna 

samhällsutvecklingen istället pekar mot en ökad mobilitet och en större efterfrågan 

på en- och tvåpersonshushåll vilket talar emot äganderätt som skulle innebära att 

reparationer och andra sysslor måste skötas på egen hand. Vestbro anser också 

att urbana villor inte är enda möjligheten till brukarinflytande och att det går att 

kombinera med flerbostadshus vilket exempelvis gjorts i Bo 100 i Malmö och i 

Kreutzberg, Berlin och att flerbostadshus med hyresrätter, i form av slutna kvarter 

likt stenstaden, är en mer tidsenlig boendeform för ett modernt urbant liv. 

Andersson (Arkitekten 6/2006: s. 51) replikerar att stenstadens förutsättningar var 

att folk investerade kapital i hyreshus, vilket inte längre är fallet och heller inte möj-

ligt genom dagens planprocess och menar att det fortfarande är möjligt för stora 

grupper i samhället att bygga sitt eget hus och om möjligheten fanns att bygga 

urbant så skulle många garanterat göra det. 
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Anders Hagson, forskare på Chalmers, hävdar att det är svårt att bygga hållbara 

städer utifrån gällande lagstiftning (Hagson i Näsund, Arkitekten 5/2008: 16-17). 

Utifrån en studie om handelsetableringar menar Hagson att PBL åsidosätts när 

de större aktörerna visar intresse för att etablera externa köpcentrum. När etable-

ringen väl genomförts, menar Hagson att de flesta tycker processen fungerat dåligt 

och resultatet blivit fel även om det formellt sett gått rätt till.  

- Jag vill betona att jag är helt säker på att de som planerar är besjä-

lade av att skapa ”god stad”. Att resultatet inte blir så bra beror på 

regelsystemet, de villkor och de tankemodeller som de agerar inom. 

/.../ Om man vill bygga en annan stad än det funktionsuppdelade 

stadslandskapet sammanbundet med storskaligt biltrafiksystem, som 

många tycks vilja, tror jag att det är svårt med PBL. (Hagson i Näsund, 

Arkitekten 5/2008: 17)

Även Bergman och Andersson är kritiska mot det regelverk som dagens stadspla-

nering styrs utav men ur trafikal aspekt och menar att lagstiftningen utgår ifrån ett 

förlegade synsett.  

- Vi har inte skapat några nya relationer mellan bebyggelse och väg, 

säger Bosse Bergman. Trafikseparering enligt SCAFT:s9 modell gäller 

fortfarande. Att planerarna är fast i 60-talet anser även Ola Anders-

son. Bebyggelse och trafik hör inte ihop utan idealet är fortfarande en 

motorväg utanför bebyggelsen med matargator som för in trafiken. - 

Enligt den här ideologin repellerar trafik bebyggelse, men i själva verket 

är det tvärtom - trafik attraherar bebyggelse. (Andersson och Bergman 

i Näslund, Arkitekten 6/2008:45)10

Både Bergman och Andersson menar att dagens planerare inte utnyttjar trafikle-

derna längs med städernas ytterkanter utan fortfarande är fast i 60-talets lösningar 

där idealet var att separera trafik och bebyggelse. Andersson menar istället att 

trafik attraherar bebyggelse och att detta kan utnyttjas genom att i större utsträck-

ning bygga stadsgator utanför innerstan.   

4.4  PLANERARRÖRELSER

Att intresset för hur den byggda miljö blivit allt större de senaste åren kan bland 

annat märkas genom alla de olika planerarrörelser som uppkommit och vars idéer 

9 SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) är en benämning på 
rapporten Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, författad på Chalmers 
under 1960-talet på uppdrag av Vägverkets och Planverket (idag Boverket)  .
10 Från samtal med KTH:s Stadsbyggnadsakademi: E4:an - den nya storgatan vid Arkitek-
turskolan i Stockholm, KTH, 20 maj.
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fått genomslag i stadsplaneringen. En av de mest framträdande är stadsbyggnads-

rörelsen New Urbanism, som har sitt ursprung i USA genom bildandet av organi-

sationen “Congress of New Urbanism” (CNU) 1993. New urbanisms inflytande på 

den svenska stadsplaneringen är ett ämne som diskuterats och debatterats i stor 

utsträckning i de senaste årens stadsplaneringsdebatt i Sverige där organisationen 

har flera företrädare men också bemötts av kritik. Andra närbesläktade planerar-

rörelser som fått genomslag de senaste åren är den amerikanska rörelsen Smart 

growth11 och den italienska rörelsen Slow cities12 men nyurbanismen är den rörelse 

som framförallt diskuterats i den svenska stadsplaneringsdebatten.

Nyurbanismen förespråkar en funktionsblandade stad och lyfter fram den tradi-

tionella staden och dess kvalitéer som förebild. Nyurbanismen tar avstånd från 

funktionalismens zoneringsprinciper och monofunktionella områden och är kritiska 

mot den stadsutglesning, också kallad sprawl, som den funktionalistiska stads-

planeringen bidragit till. Kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik förespråkas framför 

stadstrukturer som skapar bilberoende.

I Europa har nätverket “Council of European Urbanism” (CEU), startats av nyu-

rbanister från fler länder, däribland Sverige, för att diskutera de nyurbanistiska 

idéerna utifrån den europeiska stadens kontext. Jakriborg i Hjärup (Bild 5.8-5.11) 

och Järla Sjö i Stockholm är svenska exempel på nybyggda bostadsområden som 

brukar benämnas som nyurbanistiska. S:t Eriksområdet i Stockholm (Bild 3.30) är 

ett annat exempel.

Genom rörelsens tydliga agenda, syfte och mål som formuleras i “Charter of new 

urbanism”, dess internationella spridning och mediala genomslag samt dess stora 

faktiska påverkan på den byggda miljön menar urbanforskaren Stephen Marshall 

(2009, s. 46) att vissa likheter med den moderna rörelsen som CIAM13 represen-

terade kan skönjas.

I Plan (4/2002: 8-9) beskriver Mats Hultman den amerikanska stadsbyggnadsrö-

relsen New urbanism och resonerar om dess för- och nackdelar. Hultman menar 

att en av styrkorna är att den, med arkitekturen i centrum, samlar alla professioner 

och intressenter kring stadsbyggnad kring ett samlat mål men menar också att det 

är svårt att bedömma rörelsen ur ett svenskt perspektiv och ser en risk att “pla-

neringen av det goda samhället blir ett städat och snällt medelklassprojekt” vilket 

kanske inte är något vi vill importera till Sverige.

11 Smarth growth, se Lundström, Mats & Malmqvist, Joakim (2003) Smarth growth - vägen 
till hållbara amerikanska städer? Plan 1/2003: 16-19.
12 Slow cities, se Delius, Christina (2003) Slow cities - det goda livet i den lilla staden. (M. 
Lundström sv. övers.) Plan 2-3/2003: 30-33.
13 För mer information om CIAM, se stycket Funktionalismens genombrott och dess före-
trädare.
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Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria, uttrycker sig i Arkitektur (5/2004:65) 

kritiskt mot att de uppfattas som något negativt att ”snegla på” historiska förebil-

der och förslår istället att de kan användas som avstamp för att utveckla dagens 

stadsbyggnadskonst. Mårtelius ifrågasätter också vad det är för nytt som New 

urbanism tillför och hur många gånger man kan uppfinna staden.

Den nya stadsbyggnadskonsten, ”New Urbanism” nämns nu allt oftare. 

Och den är ju egentligen inte mycket annat än en förtunnad variant av 

den vanliga flertusenåriga urbanismen, bara återuppstånden ur den 

amerikanska stadslösheten. (Mårtelius, Arkitektur 5/2004:65)

Andrés Duany, en av nyurbanismens grundare, intervjuvas av Lena From och be-

skriver hur rörelsen ser på bra respektive dålig urbanism.

Bra urbanism resulterar i kompakta, promenadvänliga, socialt differen-

tierade städer med förmåga att tillgodose våra dagliga behov. Ännu 

bättre urbanism resulterar i städer som har alla dessa karaktärsdrag, 

och dessutom hög densitet och allmänna kommunikationer. Dålig ur-

banism är motsatsen. (Duany i From, Arkitektur 8/2004: 62)

Duany förklarar också att nyurbanismen hämtat inspiration från svenska förebilder 

och på frågan om New Urbanism i viss mån bygger på nostalgi svarar Duany att 

när det gäller planidealen är det absolut så.

...har vi inom den ny-urbanistiska rörelsen hämtat mycket inspiration 

från Tyskland och Sverige på 1920-talet och 30-talen. P O Hallmans14 

och Albert Lilienbergs15 stadsplaner är fantastiska. De gör skandiana-

vism av Camillo Sitte på ett mycket charmerande sätt. (Duany i From, 

Arkitektur 8/2004: 62) 

Tigran Hasic, arkitekt och forskare inom regionala studier, skriver i Plan (2/2005 

: 37-39) att huvuddelen av kritiken mot New urbanism är felaktig och bygger på 

tunna argument och att kritikerna inte studerat vad nyurbanistisk teori och praktik 

faktiskt innebär. Att nyurbanister inte tar hänsyn till det moderna samhällets eko-

nomiska och sociala förutsättningar stämmer dåligt menar Hasic som hävdar att 

nyurbanisterna istället försöker efterlikna och modernisera de delar av äldre stads-

miljöer som fungerat i århundraden. 

New Urbanism handlar inte om vad som är snyggt eller fult, inne eller 

ute. Det handlar om att försöka forma landskapet genom att använda 

beprövade, tidlösa principer för att bygga städer och skapa gemen-

14 Exempel på Hallmans stadsplaner, se bild 3.15 och 3.21.
15 Exempel på Lilienbergs stadsplaner, se bild 3.16 och 3.17.
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skap genom att erbjuda ett gångbart och drägligt alternativ. (Hasic, 

Plan 2/2005: 39)

I en ledare i Arkitektur (From, 6/2005: 8-9) om hållbar stadsutveckling diskuteras 

vilka stadsstrukturer som fungerar bäst ur en hållbarhetsaspekt och det framhålls 

att det inte finns några egentliga vetenskapliga belägg för att den täta staden 

skulle vara den mest hållbara stadsstrukturen.

Såväl planerare som forskare är idag splittrade i sin syn på vilken stad 

som ur uthållighetssynpunkt är bäst. Som alternativ till modernismens 

glesa stad framhåller bland andra nyurbanisterna den täta, funktions-

integrerade staden med lågskalig bebyggelse. Men forskning som be-

kräftar att denna skulle vara bättre saknas i stort. (From, Arkitektur 

6/2005: 8)

4.5  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Den svenska stadsplaneringsdebatten har analyserats i syfte att undersöka vilka 

stadsplaneideal och frågor om stadens form som karaktäriserar debatten och på-

verkar dagens stadsbyggande. Målet har även varit att undersöka vilka aktörer 

som är med och påverkar debattens utformning.

Utifrån artikelutvalet har debatten delats in i fem kategorier: stadsform -ur ett håll-

barhetsperspektiv, -ur ett funktionellt perspektiv, -ur ett täthetsperspektiv, -ur ett 

rättsligt perspektiv samt planerarrörelser. Uppdelningen har gjorts efter de övergri-

pande frågor som jag menar karaktäriserar debatten i syfte att förtydliga materialet 

och visa på debattens utveckling. 

En aspekt av hållbarhetsfrågan som har kommit att diskuteras alltmer i de senaste 

årens debatt är om den konsumtionsinriktade livsstil och de resemönster som 

stadens invånare idag har är hållbara ur ett längre perspektiv. I debatten kopplas 

stadsform ihop med livsstil och den täta staden kritiseras bland annat för att inte  

erbjuda några alternativ till dagens ohållbara levnadsmönster. Detta har lett till en  

intensiv debatten om i vilken mån stadsform bidrar till ett mer hållbart samhälle 

och den täta staden kritiseras för att ur denna aspekt inte vara mer hållbar än 

andra stadsformer. Att den täta staden verkligen är den mest hållbara stadsfor-

men, vilken flera debattörer hävdar, har inte i stort bekräftats av aktuell forskning. 

Andra menar att den hållbara staden inte uppnås genom en specifik planstruktur 

utan måste utgå från hur städerna faktiskt ser ut idag och att det finns risker i att 

förespråka en specifik stadsstruktur framför en annan.
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I debatten framhålls ofta vikten av arkitekturteori och stadsmorfologiska analysme-

toder i planeringen av dagens stadsmiljöer. Argumenten för att i större utsträckning 

än idag använda olika analysmetoder i stadsplaneringen är att öka förståelsen för 

hur den fysiska miljöns konfiguration påverkar hur vi lever och verkar i staden. 

Space syntax-metoden förespråkas av bland andra Lars Marcus och Alexander 

Ståhle och används för att kunna förutspå hur stadens rörelsemönster kommer se 

ut utifrån hur gatunätet är utformat. Johan Rådberg rekommenderar, utifrån egen 

forskning om sambandet mellan kvarterstyper och attraktivitet, vilka kvarterstyper 

som den framtida staden bör bebyggas med. Både Marcus och Rådbergs slutsat-

ser om hur olika samband mellan form och funktion baseras på deras respektive 

forskning men kritiseras i debatten för att inte ta tillräcklig hänsyn till vilka faktorer 

som kan påverka resultatet från analyserna och att de drar för långtgående slut-

satser av påvisade samband. 

En aspekt av space syntax-metodens tillämpning och spridning i svensk stads-

planering som inte diskuterats i debatten men kanske borde belysas är i vilken 

grad forskningen kan vara objektiv samtidigt som den tillämpas i ett privat före-

tag. Av den kritik som bland andra Bosse Bergman framför mot metoden lämnas 

många invändningar mot dess precision och användningsområden obesvarade. 

Kan det finnas en risk att objektiviteten i space syntax-forskningen försvagas 

när metoden beskrivs och marknadsförs i tidsskrifter av forskare som samtidigt 

driver företag där metoden tillämpas? Å andra sidan måste man utgå från att 

forskningen är neutral och objektiv och att den bör praktiseras för att kunna ut-

värderas och utvecklas.  

I de senaste tio årens debatt om stadens form återkommer diskussionen om sta-

dens täthet vilket de senaste åren har blivit en allt mer omdiskuterad fråga. Det 

finns en tydlig trend och samstämmighet i debatten att framtidens stadsstrukturer 

bör utformas tätare än vad som hittills gjorts under 1900-talets andra hälft. Några 

av huvudargumenten för en tätare stadsstruktur är att den är mer hållbar ur både 

ett ekonomiskt och socialt perspektiv såväl som ur ett ekologisk perspektiv, den 

anses bidra till ökad jämställdhet genom minskat bilberoende, den anses vara mer 

rättvis då stadens funktioner blir tillgängligare för fler samt bidrar till bättre hälsa 

och minskar trafikbehoven. Några av argumenten emot en tätare stadsstruktur 

som det självklara alternativet för framtidens stad är att den, ur ett helhetsper-

spektiv, inte bidrar till en mer hållbar stad, och att vi måste utgå ifrån den befintliga 

stadsstrukturen i planeringen. Ett annat argument emot den täta staden, med in-

nerstaden som ideal, är att folk faktiskt har valt att bo i glesare strukturer såsom 

villaområden och fortfarande väljer att göra det därför att ”innerstadsmiljöer” inte 

ses som den ideala boendemiljön av alla.
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En annan fråga som förekommer i debatten, om än i mindre omfattning, är huru-

vida lagstiftningen i form plan- och bygglagen och andra lagar och regelverk som 

reglerar planeringen påverkar stadsbyggandet av idag. Även förslag på hur föränd-

ringar som möjliggör olika typer av stadsstrukturer förekommer. Rådande lagstift-

ning, hävdar vissa debattörer, skapar gles stad, trafiksseparering och motverkar 

hållbara stadsstrukturer. Men det finns även de som menar att lagstiftningen inte 

är något direkt hinder vilket exempelvis byggandet av Jakriborg16 visar och att det 

är andra faktorer som i större grad påverkar stadsplaneidealen.

Den fjärde och sista kategorin planerarrörelser diskuterar i huvudsak nyurbanis-

mens spridning i Sverige och även om nyurbanismen inte explicit förespråkas i 

debatten diskuteras rörelsens påverkan på stadsplaneringen och dess ideal har 

många likheter med den täta och funktionsblandade staden som däremot lyfts 

fram som förebild i dagens stadsbyggande. Kritiken mot nyurbanismen och stads-

byggnadsprojekt som betecknas som nyurbanistiska är i huvudsak att lösningen 

för framtidens stadstrukturer anses finnas i historiska stadsmiljöer och att glesare 

stadsstrukturer alltid framhålls som något negativt men även att nyurbanistiska 

områden framhålls som mer hållbara än andra stadsformer.    

De frågeställningar och perspektiv kring stadens form som i detta stycke diskute-

rats är, utifrån de empiriska material som använts i analysen, de som i huvudsak 

karaktäriserar dagens stadsplaneringsdebatt. Även om debatten samtidigt sker på 

flera andra arenor, som exempelvis dagspress, internetforum, böcker, seminarier 

med mera, kan det material som används i hög grad anses vara representativt 

då det utgör den huvudsakliga arenan för den fackmässiga stadsbyggnads- och 

planeringsdebatten i Sverige även om ett annat källmaterial sannolikt hade belyst 

ytterligare frågeställningar.     

16 Se kapitel 5.3 Jakriborg: Röster om planen







5 PLANTYPER I 
DAGENS STADS
BYGGNADSPRO
JEKT  
Detta kapitel handlar om vilka plantyper som förekommer i dagens stadsbyggande 

i Sverige vilket har undersökts utifrån en fallstudie av tre aktuella stadsbyggands-

projekt. Projekten analyseras utifrån deras plantyper samt utifrån vad som uttrycks 

i stadsplaneringsdebatten om respektive projekt.

Hammarby Sjöstad i Stockholm, Västra hamnen i Malmö och Jakriborg i Hjärup re-

presenterar de tre aktuella stadbyggnadsprojekten. Områdena kan inte sägas vara 

representativa för dagens stadsbyggande då de planerats efter speciella förhål-

landen och är stadsbyggnadsprojekt med olika förutsättningar. Projekten kan ändå 

sägas representera många av de tendenser som uttrycks i dagens stadsbyggande 

i Sverige. De frågeställningar som debatterats i respektive projekt har stor sam-

stämmighet med de frågeställningar som den svenska stadsplanedebatten som 

analyserades i föregående kapitel.  

Bild 5.0	•	Bebyggelsemönster	från	de	tre	anlayserade	
stadsbyggnadsprojekten. Skala 1:1000
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Sickla udde

Sickla kanal
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5.1  HAMMARBY SJÖSTAD 

Hammarby sjöstad består av flera områden belägna runt Hammarby sjö, söder 

om centrala Stockholm (Bild 5.1 & 5.2). Arbetet med Hammarby sjöstad inled-

des 1990 och syftade till att skapa en ny stadsdel som skulle förena ytterstadens 

kvalitéer som grönska och trafikseparering med innerstadens kvalitéer i form av 

stadsliv. Under arbetet med projektet har fokus delvis ändrats från att vara ett 

område för Stockholms OS-satsning till en ny modern stadsdel. 

Projektet fick inlednigsvis kritik från Stockholms politiker för att inte vara tillräckligt 

stadsmässigt vilket delvis handlade om att kvarteren inte var slutna vilket ansågs 

vara en viktigare kvalité än de ökade ljusinsläpp som en mer upplöst kvarters-

struktur innebär. Begreppet stadsmässighet har varit ett återkommande 

tema i diskussionerna kring utformningen av Ham-

marby sjöstad. 2002 var området föremål för 

en mindre bomässa BoStad02. 

Bild 5.1	•	Ortofoto	över	Hammarby	sjöstad.	Skala	
1:5000 (Lantmäteriet 2010)

Bild 5.2	•	Plan	över	Hammarby	
sjöstad. Skala 1:5000
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STADSPL ANENS UTFORMNING

Planen för Hammarby sjöstad påminner till stora delar om den rutnätsstruktur som 

större delen av Stockholms innerstad består utav sett till kvarterens skala men 

skiljer sig bland annat genom att kvarteren är öppna mot vattnet istället för slutna 

som i innerstaden. Längs kajerna i området har husen en mindre skala och for-

men varieras mellan punkthus och lamellhus (Bild 5.3 & 5.4). Planförfattaren Jan 

Inghe-Hagström beskriver planen som en typisk Stockholmsplan med innersta-

dens grammatik som hämtar inspiration från Lindhagens Stockholmsplaner (se  

Bild 3.18 & 3.19) och att en ambition för projektet har varit en exploateringsnivå 

som motsvarar den klassiska innerstadens nivå (Inghe-Hagström i Hultin & Wærn, 

Arkitektur 2002: 34). Planen för området har arbetats fram i nära samarbete mellan 

kommunen, byggherrar och arkitekter och är inte produkten av en planförfattares 

arbete vilket är fallet i exempelvis Bo01 i Västra hamnen.

RÖSTER OM PL ANEN

Den diskussion och debatt som stadsutvecklingen kring Hammarby sjöstad gett 

upphov till har handlat mycket om själva planprocessen, om hur kommunen till-

sammans med privata byggherrar och arkitekter arbetad fram området, samt om 

det går att planera och bygga stad i vår tid, stad i bemärkelsen områden med 

stadsliv vilket ofta beskrivs med det idag något vaga ordet stadsmässighet. 

Följande citat kommer från ett samtal om bland annat Hammarby sjöstad som Ar-

kitekturakademin höll den 23 februari 2006 samt från 6 april samma år då medlem-

mar från både Planakademin och Arkitekturakademin höll ett gemensamt samtal 

om processen bakom Hammarby sjöstad.

Man kan inte bygga en stad. /.../ Det vi sett idag är för glest för att 

vara stad - det är ett bostadsreservat för högstandardboende. (Wohlin 

i Debatt special, Arkitekten 10/2006:58)

Stadsliv och urbanitet är olika saker. I mina ögon är Hammarby Sjöstad 

inte urbant. (Sohlman i Debatt special, Arkitekten 10/2006:58)

Problemet är att man inte får några impulser av det här nybyggda mil-

jöerna. Allt är utlagt. Allt är färdigt. Byggandet tycks gå allt mer åt det 

hållet. (Dahlgren i Debatt special, Arkitekten 10/2006:59)

När vi om tjugo år tycker att nyfunkis är skit, så finns där en homogen 

struktur som inte innehåller hela stadens historia utan bara sin egen 

tids. (Lindroos i Debatt special, Arkitekten 10/2006:59)

Bild 5.3	•	Sickla	udde,	Hammarby	sjöstad.

Bild 5.4	•	Sickla	kanal,	Hammarby	sjöstad.
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Att Hammarby sjöstad har profilerats som ett stadsmässigt område med innersta-

dens kvalitéer tycks ha väckt en del reaktioner om vad en stad är och om stadsliv 

är något som går att åstadkomma genom planering eller om planeringens uppgift 

endast är att skapa förutsättningar för en levande stadsbygd. Området är också 

till stora delar planerat in minsta detalj vilket inte lämnar utrymme för stadsdelens 

invånare att själva påverka och utforma sin miljö.

Sjöstaden saknar baksida, de undanskymda platserna där det är stö-

kigt och vildvuxet. /.../ I Sjöstaden finns bara framsida. /.../ När miljön 

är färdigställd försvinner en av de allra viktigaste komponenterna för 

vuxnas trivsel i ett bostadsområde och för barnens lek; möjligheten att 

förändra och påverka miljön. (Gunne, Arkitekten 2/2002:29)

Sara Westin, forskare inom urbana studier,  (Plan 5-6/2005: 21-15) ser ett problem 

i att strävan efter stadsmässighet ofta leder till ett funktionalistiskt synsätt att se på 

staden genom att stadsmässighet blir en funktion som planeras in i nya områden. 

Westin ifrågasätter samtidigt om stadsmässighet, i betydelsen ett levande stadsliv, 

verkligen går att planera in på vissa platser eller om det är något som växer fram 

av sig själv med tiden? Westin ser ett problem i att stadsmässighet förespråkas på 

angivna ställen i planeringen av Hammarby sjöstad och menar att stadsplaneringen 

är en aktivitet starkt präglad av föreställningar där funktionalismens arv lyser ige-

nom i strävan efter att planera stadsmässighet. 

En av anledningarna till att området inte uppvisar något stadsliv i större utsträck-

ning, i betydelsen verksamheter och offentligt liv, något som diskuterades i före-

gående kapitel under stycket Stadsform ur ett täthetsperspektiv, menar Nyström 

(Plan 4/2002: 24) beror på storleken på lägenheterna i området vilket ger en be-

tydligt lägre boendetäthet, ungefär 75 personer på hektar att jämföra med Söder-

malms cirka 170 personer per hektar.
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5.2  VÄSTRA HAMNEN

Stadsutvecklingen i Västra hamnen i centrala Malmö inleddes 2001 då stadsdelen 

Boplatsen (Bild 5.5 & 5.6) färdigställdes som en del av den europeiska bostads-

mässan Bo01. Boplatsen är ett av flera utbyggandsområden i Västra hamnen och 

har efterföljts av Flagghusen och Fullriggaren som är under uppförande (Se bild 

5.4). Marken i Västra hamnen har tidigare varit hamn- och industriområde men då 

varvsindustrin successivt avvecklas, delvis beroende på den internationella lågkon-

junkturen på 1970-talet som följde oljekrisen, delvis på grund av ökad konkurrens 

från varv i Sydostasien, har området återigen blivit möjligt att bebygga. Hållbar 

stadsutveckling har hela tiden varit ett tema för utvecklingen av Västra hamnen. 

Området består till stora delar av utfylld mark som förorenats av den tidigare hamn- 

och varvsindustrin och har sanerats inför nybyggnationen. Att bygga på förorenad 

mark sågs som något positivt då marken ändå inte kunde användas för exempelvis 

odling. 

STADSPL ANENS UTFORMNING

Planen för stadsdelen Boplatsen består i grunden av en rutnätsstruktur som följer 

Västra varvsgatans sträckning men som brutits upp, dels genom att flera kvarter 

roterats något, dels genom att kvarteren inte är slutna utan öppna åt ett eller flera 

håll samt att varje kvarters utformning är unik. Helheten bildar en heterogen struk-

tur som sluter sig mot områdets utkanter men bryts upp i dess mitt.

Klas Tham var mässarkitekt för Bo01 och har ritat planen för stadsdelen Bo-

platsen. Planen har utarbetats efter vissa principer som bland annat innebar att 

planen skall ha den ”stadsmässiga innerstadens” karaktär och kvartersstadens 

nätsstruktur med en tydlig gräns mellan privat och offentligt (Tham 2010, De-

taljplan Bo01). Hela Västra hamnen består av ett stormaskigt rutnät som i dess 

delar görs mer finmaskigt. Tham beskriver hur planen för Bo01 - Boplatsen 

kom till:

Rutnätet har förvrängts, bl a av vinden, som ett fisknät på tork, och 

kan därigenom faktiskt ha blivit mer rationellt, mer värt att bygga, 

bo och strosa i. Stadsplanens form är således inte långsamt fram-

växt, ”medeltida” utan av idag, byggd idag. Den utgör ett försök till 

avvägning mellan stadsbyggandets alla krav - sol, lä, markutnyttjan-

de, trygghet, tystnad, biltillgänglighet, begriplighet, sinnlig rikedom, 

för att nämna några. Inspiration kommer från antik, medeltid, renäs-

sans, barock, 1900-tal och vår tid. (Tham 2010, Detaljplan Bo01)

Klas Tham har hämtat inspiration från historiska förebilder i utformningen av planen 

Bild 5.5	•	Ortofoto	över	Västra	hamnen.	Skala	1:5000	
(Lantmäteriet 2010)

Bild 5.6	•	Plan	över	Bo01-området	Boplatsen	i	Västra	
hamnen (planen skiljer sig något från ortofotot beroende 
på att svartplanen bygger på illustrationsplanen från 
områdets detaljplan och ortofotot visar vad som verkligen 
byggdes). Skala 1:5000 (efter Malmös stadsbyggnads-
kontor 1999)
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vilket bland annat syns på kvarterens utformning där dess inre skyddas av tät be-

byggelse vilket historiskt sett tillämpats vid havsnära bebyggelse. 

För att skapa ett varierat arkitektoniskt uttryck i området anlitades ett flertal olika 

arkitektkontor för att rita husen. En småskalig fastighetsindelning skapade förut-

sättningar för att många olika byggherrar skulle kunna anlitas och på så sätt skapa 

en estetisk mångfald (Bild 5.7 & 5.8). 

RÖSTER OM PL ANEN 

Stadsutvecklingen som skett i Västra hamnen de senaste tio åren har uppmärk-

sammats både i Sverige och internationellt delvis för dess satsning på hållbar 

stadsutveckling. Men området har även bemöts av kritik där bland annat planstruk-

turen för området har varit omdiskuterad. Nina Gunne skriver i Arkitekten (1/2001, 

12-13) att kritiken mot Bo01 delvis handlat om att på ett ”konstlat” sätt försöka 

uppnå de kvalitéer som historiska städer anses ha haft. Thomas Hellquist, profes-

sor i arkitektur, är ganska positiv till planen och säger ”Det är en plan som säger 

att varje plats har en potential. Det är en plan där det går att riva ett kvarter och 

bygga nytt, och få kontinuitet i framtida förnyelse” (Hellquist i Hallemar, Arkitekten 

1/2003: 6).

Planen för Boplatsen har också liknats vid en medeltida stadskärna och de har 

diskuterats om det går att uppnå de kvalitéer som finns hos äldre stadsmiljöer i 

dagens stadsbyggande genom att följa vissa av dess utformningsprinciper.  

Plangeometrin hos den nya stadsdelen skvallrar om att man vill åstad-

komma en komplex och heterogen stadsbild. När man studerar den 

närmare, med alla sina skevheter, kanaler och udda platsbildningar går 

associationerna till småskaliga, organiskt framväxta, medeltida bebyg-

gelsekonglomerat. (Magnusson, Arkitekten 4/2000: 20)

Arkitekten Jesper Magnusson ifrågasätter om den bebyggelsestruktur som växt 

fram under lång tid efter sin tids specifika behov verkligen går att åstadkomma på 

några år.

En medeltida bebyggelse har fått sitt utseende genom rum för skiftan-

de praktiska, sociala och ceremoniella behov överlagrats och byggts 

på varandra under lång tid. Är inte risken med att fabricera en sådan 

medeltida bebyggelsestruktur att den blir pastischartad och i värsta 

fall rena Disneyland? (Magnusson, Arkitekten 4/2000: 20)

Kvinnors byggforum prisar planen för Bo01 för dess varierade plan och dess orienter-

barhet men diskuterar även vilken betydelse stadsplanens utformning verkligen har.

Bild 5.7	•	Bo01	-	Boplatsen,	Västra	hamnen	i	Malmö.

Bild 5.8	•	Bo01	-	Boplatsen,	Västra	hamnen	i	Malmö.



PLANTYPER I DAGENS STADSBYGGNADSPROJEKT • 87

”I den mån stadsrummets organisation och fysiska gestalt kan påverka 

människors välbefinnande, trygghet, tillhörighet och de sociala kontak-

terna bör denna stadsplan kunna bidra till detta.” (Debatt, Arkitekten 

8/2001: 34)

Kvinnors byggforum lyfter även fram den mänskliga skalan i planen och de kring-

byggda gårdarna som ger skydd mot vindarna i det annars utsatta läget. Nå-

got som även arkitekten Gerard af Malmborg (Arkitekten 3/2003: 40) ser som en 

mycket viktigt kvalité i den småskaliga stadsplanen samtidigt som han kritiserar 

den fortsatta planering av Västra hamnen för att inte i samma utsträckning pla-

nera för lokalklimatet som det gjorts i Bo01-området. Även Hellquist (Hallemar, 

Arkitekten 1/2003: 6) uttrycker sig kritiskt över den fortsatta utbyggand av Västra 

hamnen kring Kockumsdockan och menar att det är allt för mycket öppna rum 

mellan lamellhusen och att den bygger på arkitekturen som objekt. Malmös stads-

arkitekt Christer Larsson (Arkitekten 3/2003: 41) menar att Dockanområdet och 

Bo01-området är områden med helt olika förutsättningar och att Dockanområdets 

strukturella plan som möter en relativt storskalig hamnmiljö, åstadkommer en va-

riationsrikedom inom de enskilda kvarteren till skillnad från Bo01-området vars 

helhet kännetecknas av en småskaliga karaktär. Även arkitekten Sören Stenqvist 

resonerar kring kvarterens utformning och funktion i planen för Bo01-området.

Visuellt övertygar Bo01 som ”kvartersstad”. Frågan är om de enskilda 

kvarteren i denna Bo01 är att betrakta som ”äkta” kvarter eller om de 

är ett designkoncept i en stadsdel, där det enskilda kvarteret inte har 

tillräcklig självständighet. (Stenqvist, Plan 2-3/2001: 119)

Stadsplanen för stadsdelen Boplatsen (Bo01) i Västra hamnen är tydligt inspirerad 

av historiska förebilder men anpassad för dagens behov. Vid en första anblick av 

planen går associationerna till en historisk stadskärna som långsamt utvecklats 

till rådande struktur men undersöks planen närmare är det små förändringar i en 

klassisk rutnätsstruktur som skapar oordningen. Strukturen skapar en mångfald av 

rumsligheter som inte återfinns i den klassiska svenska rutnätsstaden men däremot 

i oregelbundna medeltida stadskärnor som exempelvis, Visby, Ystad eller Gamla 

stan i Stockholm. En annan faktor som kännetecknar området är dess varierade 

men ändå enhetliga arkitektoniska uttryck som, trots att de flesta hus och kvarter 

är ritade av olika arkitekter för att uppnå variation, skapar en viss enhetlighet då 

området är byggt under en kort period och tidsperspektivet saknas. 



88 • STADSFORM - DEL 5

Jakriborg

planerad utbyggnad



PLANTYPER I DAGENS STADSBYGGNADSPROJEKT • 89

5.3  JAKRIBORG

Jakriborg ligger i Staffanstorps kommun vid Hjärups tågstation och är ett nybyggt 

område som fortfarande är under utbyggnad (Bild 5.9). Idag finns i Jakriborg cirka 

400 lägenheter men planer finns för totalt 1300 - 1500 lägenheter vilka beräknas 

vara klara 2015 (Bild 5.10). Initiativtagare till Jakriborg är bröderna Jan och Krister 

Bergren genom fastighetsblaget Jakri AB som också är byggherre för området. 

Jakriborg är alltså byggt och planerat i privat regi till skillnad från Hammarby sjö-

stad och Västra hamnen som är kommunalt initierade projekt. 

Jakriborg har blivit uppmärksammat både för dess plan och dess arkitektur som 

båda bär tydliga referenser från hansastäder som Lübeck och Gdansk (Bild 5.11 

& 5.12). Jakriborg är i första hand ett bostadsområde även om lokaler för en del 

mindre verksamheter finns i området, men dess arkitektur och rumsbildningar leder 

tankarna till historiska stadsmiljöer varför området kan upplevas som mer stads-

mässigt än vad det egentligen är (eller borde vara sett till andelen bostäder). 

Trycket på lägenheterna i Jakriborg är stort och många hushåll står i kö för en 

lägenhet. Men varför har Jakriborg blivit så populärt? Vad har området som andra 

nybyggda områden saknar? Vilken betydelse kan stadsformen få för ett områdes 

popularitet? 

STADSPL ANENS UTFORMNING

Stadsplanen för Jakriborg består av fritt placerade flerbostadshus snarare än nå-

gon form av kvartersstruktur men skapar ändå många större och mindre rumslig-

heter som påminner om den oregelbundna kvartersstruktur som finns i äldre stads-

kärnor, vilket delvis kan förklaras av husens storlek och dess inbördes placering. 

De höga, smala husen med spetsiga takvinklar är placerade med gavlarna mot de 

gator som skär igenom området vilket bidrar till en känsla att området andas mer 

stad än bostadsområde. Längs med Köpmannagatan som i en båge skär genom 

planen står husen placerad med gavlarna mot gatan, övriga hus följer ett mer 

rätvinkligt mönster och det är framförallt Köpmannagatans sträckning som skapar 

en variation i planen. Området är ritat av arkitekterna Robin Manger och Marcus 

Axelsson.

Området bygger på vissa bestämda gestaltningsprinciper där samtliga hus är ver-

tikalt artikulerade med branta tak och spetsiga vinklar vilket ger området ett en-

hetligt uttryck där inga hus, vid första anblicken, sticker ut från de andra men som 

vid en närmare granskning har en variationsrikedom i detaljerna. Den enhetliga 

markbeläggningen bidrar ytterligare till det stadsmässiga uttrycket och binder ihop 

helheten.  

Bild 5.9	•	Ortofoto	över	Jakriborg.	Skala	1:5000	(Lant-
mäteriet 2010)

Bild 5.10	•	Plan	över	Jakriborg	i	Hjärup.	Gråa	hus	visar	
exempel på hur den planerade expantionen kan komma 
att se ut. Skala 1:5000 (efter Staffanstorp kommun 2006)
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RÖSTER OM PL ANEN

Ett återkommande tema när fenomenet Jakriborg debatteras är dess nostalgiska 

utformning där en estetik från en annan tid och kontext används i modernt stads-

byggande men där själva hantverket, byggnadstekniken är av idag. Formen följer 

inte längre funktionen och exteriören har inte ett direkt samband med byggnadens 

inre utan är mer utav en kuliss som döljer dagens byggnadsmetoder. Detta är nå-

got som väckt reaktioner, framförallt inom arkitektkåren.

Jakriborg provocerar. Dess brist på politisk korrekthet är dödsförak-

tande. Brotten mot tabun är många: nostalgi, populism, teaterarkitek-

tur... /.../ Här finns inte den monotona upprepningen; inte heller ut-

stickande armbågar som i Bo01 eller anspänd givakt som i Hammarby 

sjöstad. (Hellquist, Arkitektur 3/2004: 81)

Hellquist menar att det diskuteras om det kan bli något ”riktigt” stadsliv i Jakriborg, 

även om han säger att vi redan vet svaret - mysiga gator skapar inte stadsliv. Det 

intressanta menar Hellquist ligger i att frågan ställs i Jakriborg men inte i exempel-

vis bostadsområdena intill. 

Christer Malmström, professor i arkitektur på Chalmers, (Arkitektur som provoka-

tion1, Arkitekten 9/2005: 40) menar att man genom Jakriborg har hittat ett hålrum 

och skapat en arkitektur som människor tycker mycket om och som Malmström 

menar inte hade gått att uppnå med modern arkitektur. Att ett område som up-

penbarligen är uppskattat av allmänheten men föraktas av stora delar av arkitekt-

kåren väcker frågan om dagens stadsmiljöer verkligen planeras efter vad folket 

egentligen vill ha eller om det är arkitektens och planerarens egna åsikter som 

väger tyngst. Finn Werne, professor i arkitektur på LTH, (Arkitektur som provo-

kation, Arkitekten 9/2005: 41) menar att ett område som Jakriborg uppstår då 

arkitekterna i allt för hög grad skapar arkitektur för sig själva och andra sociala 

fält med andra smakmässiga preferenser inte uppmärksammas. Werne menar att 

om gapet mellan arkitekterna och folket skulle kunna övervinnas hade det kun-

nat bli en fantastisk arkitektur som blickar framåt, vilket Jakriborg, enligt Werne, 

inte gör.

En annan reflektion över Jakriborg som författaren och journalisten Lotta Möller 

(Arkitektur som provokation, Arkitekten 9/2005: 41) gör är att det med gällande 

lagstiftning faktiskt går att bygga ett område som Jakriborg. 

Arkitekten Göran Söderberg (10/2005: 48) resonerar i Arkitekten kring vad det egent-

ligen innebär när man lånar ett formspråk från en annan tid i dagens stadsbyggande. 

1 Artikeln är en sammanfattning av ett samtal på temat form och estetik mellan Sveriges 
akademi för arkitektur och Sveriges arkitekter Skåne med flera där Jakriborg var en av ut-
gångspunkterna från diskussionen. 

Bild 5.11	•	Torget	i	Jakriborg.

Bild 5.12	•	Köpmannagatan	i	Jakriborg.
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Vem vill idag leva i mörka miljöer med små fönster, otillräcklig belys-

ning för att inte tala om uppvärmningen. Vem vill tillbaka till 1400-talets 

brutala klassamhälle och tömma pottan i gränden som i Pompeji? /.../ 

Vad vi gör när vi lånar ett formsspråk är att vi också tar ställning till 

och förhåller oss till hur en byggnad ska användas. Det är en estetisk 

moralisk, och historisk fråga. Att Jakriborg har lyckats kombinera den 

historiska utsidan med en nutida insida är skickligt, logiskt - men är det 

arkitektur? (Söderberg, Arkitekten 10/2005: 48)

Söderbergs resonemang berör den aspekt av arkitektur och stadsbyggande om  

form och funktion och i vilken mån stadens form och byggnadernas arkitektur 

i första hand bör utformas efter funktion eller om formen i sig är det primära. I 

Jakriborg ställs frågan på sin spets där det visat sig att de historiskt inspirerade 

fasaderna och den medeltida stadsplanen väcker associationer som gör området 

intressant och populärt.  
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5.2  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Gemensamt för de tre stadsbyggnadsprojekten Hammarby sjöstad, Västra ham-

nen och Jakriborg är ett sökande efter en mer stadsmässig bebyggelse. Olika 

förebilder förknippas med de olika projekten men gemensamt för dem är att stads-

byggnadsidealen söks i historien. De kvalitéer som söks: levande stadsmiljöer, 

funktionsintegrering, varierade stadsrum med mera finns alla i de historiska före-

bilderna. En viktigt skillnad är att när dessa historiska miljöer skapades, långsamt 

framvuxna i takt med tidens förändrade behov, innehöll staden alla de funktioner 

som invånarna behövde. Idag finns inte samma begränsningar i hur våra städer 

kan utformas ur ett rent funktionellt syfte då de grundläggande funktioner stadens 

invånare efterfrågar inte nödvändigtvis behöver finnas i dess närområde. Frågan 

om hur vi ska utforma morgondagens städer är kanske mer aktuell än någonsin 

tidigare då vi faktiskt har stora möjligheter att välja hur framtidens stad skall se ut. 

Den stadsmässiga, täta och traditionellt inspirerade staden, som de tre ovan 

nämnda stadsbyggnadsprojekten alla kan sägas vara exempel på, motiveras bland 

annat genom att en tätare stad är mer hållbar ur både det ekonomiska, det eko-

logiska och det sociala perspektivet än vad en glesare bebyggelsestruktur anses 

vara, något som det fortfarande inte finns några direkta vetenskapliga belägg för. 

Oavsett om detta stämmer eller inte verkar det finnas ett intresse av att bo i den 

här typen av miljöer vilket Jakriborg är ett exempel på. Områdets attraktionskraft 

möjliggör för en planerad expansion på mark som inte ligger i attraktiva centralt 

belägena områden såsom Hammarby sjöstad och Västra hamnen utan har istället 

byggts på en åker mellan Malmö och Lund. Jakriborgs popularitet har med största 

sannolikhet att göra med dess unika planstruktur och arkitektur vilket leder till 

frågan om vad det är för kvalitéer vi efterfrågar i vårt boende? Kvarteren i Västra 

hamnen ifrågasätts om de verkligen fyller den funktion som de gör i den klassiska 

kvartersstaden, där de exempelvis skapar en tydlig avgränsning mellan privat och 

offentligt, vilket inte är fallet i Västra hamnen där de kritiseras för att vara av en mer 

estetisk karaktär. Och om det är så, att planerna för nya stadsbyggnadsprojekt 

alltmer utformas efter visuella och estetiska kvalitéer, vilka konsekvenser kan det 

få för stadens funktionella aspekter i ett längre perspektiv?  

Den täta, funktionsblandade stad som efterfrågas allt mer i dagens stadsbyggande, 

menar vissa, är svår att skapa utifrån gällande lagstiftning. Både Jakriborg och Väs-

tra hamnen är tydliga exempel på att det är möjligt att skapa helt andra stadsformer 

än vad som präglat utvecklingen de senaste åren i Sverige utifrån gällande lagstift-

ning. Detta leder till slutsatsen att det troligen är andra faktorer som i huvudsak styr 

stadsutvecklingen även om det regelverk som styr stadsplanering i Sverige idag 

kan underlätta eller försvåra för vissa stadsformer. Något som däremot skiljer nyare 

stadsbyggnadsprojekt mot deras historiska föregångare är deras täthet vilket kan 
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Bild 5.13	•	Bebyggelsestrukturen	i	Västra	hamnen,	Jakri-
borg och Hammarby sjöstad. i Hjärup. Skala 1:20000
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tyckas vara paradoxalt då just täthet är det nya mantrat som dominerar stadplane-

ringsdebatten. De lägenheter som byggs i exempelvis Hammarby sjöstad är i för-

hållande till den klassiska kvartersstaden större till ytan vilket leder till ett lägre ex-

ploateringstal i området vilket ger den tillsynes stadsmässiga täta stadsdelen sämre 

förutsättningar för ett levande stadsliv än dess förebild i innerstan.   

En annan aspekt av de projekt som studerats, framförallt gällande för Hammarby 

sjöstad och Västra hamnen, är att de byggts under en begränsad tidsperiod med 

en relativt homogen utformning och arkitektur samtidigt som de är planerade med 

en hög detaljnivå. Hammarby sjöstad kritiseras i debatten för att inte lämna ut-

rymme för dess invånare att påverka miljön då området redan är färdigutformat. 

Detta kan eventuellt leda till att områdena känns daterade efter 20-30 år på samma 

sätt som flera miljonprogramsområden idag upplevs. En mer kontinuerlig utbygg-

nad där hela planen inte utformas på en gång och som i större utsträckning går 

att anpassas efter nya behov och lokala förutsättningar kanske skulle ge ett bättre 

slutresultat och mer bestående stadsmiljöer i ett längre perspektiv. En av de stora 

fördelarna med runtnätsstrukturen som dominerat svensk stadsbyggande genom 

historien är just möjligheten att anpassa planen efter nya behov vilket kan göras 

genom att enstaka kvarter bebyggs på nytt vilket inte påverkar planens helhet.

Utifrån de tre stadsbyggnadsprojekt som studerats går det att tala om kvartersstadens 

renässans, men även om den motiveras med dess historiska funktioner, exempelvis att 

den är stadsmässig och genererar stadsliv finns risken att kvartersstrukturen endast får 

funktionen av ett estetisk element då flera av de andra faktorer som generarar stadsliv 

saknas, exempelvis hög boendetäthet och att fler än de boende i området dagligen 

passerar. Om en viss stadsform, i detta fall kvartersstaden, används för att fylla en viss 

funktion i ett nytt område finns en uppenbar risk att funktionen går förlorad när en miljö 

från en annan tid och kontext används om inte hänsyn tas till alla de faktorer som bi-

dragit till att ge området dess funktioner. Om syftet i första hand är av estetisk karaktär, 

som i Jakriborg, är det en hel annat fråga och det blir svårt att hitta giltiga argument för 

att historiska förebilder inte kan användas i dagens stadsbyggnadsprojekt.  

De stadsbyggnadsprojekt som har analyserats kan inte med säkerhet sägas vara 

representativa för dagens stadbyggande. Dels för att de är för få projekt som 

undersökts, dels för att projekten tillkommit under speciella förhållanden. Exem-

pelvis har två av projekten varit föremål för bomässor vilket kan antas innebära att 

projektens planerna kan tillåtas avvika ifrån rådande normer i större utsträckning 

än vad som annars varit fallet. De tre projekten visar ändå på vissa tendenser i 

dagens stadsbyggnadspraktik som finns representerade i stadplaneringsdebatten, 

tendenser som troligen inte varit lika tydliga om analysen utgick ifrån mindre kon-

troversiella och omdiskuterade projekt. 





6 DISKUSSION 
OCH SLUTSATSER
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som arbetet lett till fram utifrån 

arbetets syfte och den litteratur som använts för arbetets analysdelar. Kapitlet 

innehåller också förslag för fortsatta studier utifrån de frågeställningar som upp-

kommit under arbetets gång samt en utvärderande del av uppsatsens genomför-

ande.  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att analysera hur olika stads-

planeideal direkt eller underförstått framhävs i svensk stadsplaneringsdebatt och 

stadsbyggande samt att undersöka vilka planideal det är som förspråkas. Utifrån 

det material som ligger till grund för analysen av stadsplaneringsdebatten går det 

att utläsa två inriktningar i dagens stadsplaneideal. 

Den ena inriktningen är den täta staden eller den kompakta staden vars typolo-

gier hämtas från den traditionella staden, i bemärkelsen den svenska rutnätssta-

den med rektangulära kvarter som fick sitt genomslag i Sverige på 1500-talet och 

1600-talet. Men även de mer organiskt utformade stadsplanerna från slutet av 

1800-talet och 1900-talets början som karaktäriserades av en mer oregelbunden 

kvartersstruktur som anpassades efter topografiska förutsättningar och eftersträ-

vade en större variation i gaturummet. Även antika stadsplaneideal och planstruk-

turen hos medeltida stadskärnor nämns som förebilder i dagens stadsbyggnads-

projekt1 som kännetecknar den täta staden. Argumenten för den täta staden är 

1 Se exempelvis kapitel 5.2 Västra hamnen: Stadsplanens utformning.
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många och även om det finns en kritisk diskussion kring samstämmigheten om den 

täta stadens fördelar föreslås få konkreta alternativ, något som gör att den täta staden 

är lätt att förespråka och argumentera för. Den täta staden jämförs istället med funk-

tionalismens utglesade stadslandskap och då blir kontrasterna stora.      

Den andra inriktningen är att det inte finns ett specifikt stadsplaneideal som bättre 

lämpar sig än andra varken ur ett ekonomiskt-, ekologiskt- eller socialt perspektiv utan 

att framtidens stadsstrukturer måste utgå ifrån hur dagens stadslandskap ser ut och 

ta större hänsyn till befintliga strukturer. Denna inriktning har uppenbara svårigheter att 

argumentera emot den täta stadens fördelar då det i stort saknas konkreta alternativa 

stadsformer. Men ett av huvudargumenten är att det finns en risk i att föreslå en spe-

cifik planstruktur som den generellt bästa eftersom detta dels kan innebära att alter-

nativa stadsformer inte utvecklas, dels att stadsbyggandet inte tar hänsyn till platsens 

unika förutsättningar om stadsbyggandet utgår ifrån ett planideal. 

Argumenten mot den täta staden är ofta av generell karaktär och skulle kunna använ-

das även mot andra stadsformer än just den täta, traditionella staden. Men eftersom 

detta stadsplaneideal är det som i debatten framhävs som bättre än andra stadsfor-

mer och kan beskrivas på ett konkret sätt är det också lätt att kritisera. Detta kan 

antas vara en av anledningarna till att det finns så många kritiska röster mot just täta 

staden även om det inte egentligen är den specifika stadsformen de kritiserar utan 

snarare den enda stadsform som på ett konkret sätt beskrivs i debatten. Svårigheten 

att presentera alternativa stadsformer till den täta staden gör att kritiken blir haltande 

samtidigt som det ändå tyder på att det pågår ett sökande efter alternativa stadsfor-

mer. Något som också alla de begrepp som förekommer i debatten för att beskriva 

dagens och framtidens stadslandskap tyder på. Ett av argumenten mot att bygga den 

täta, traditionella kvartersstaden, som riktas mot den specifika stadsformen är att olika 

kvarterstypologier från historiska förebilder inte  automatiskt leder till levande stadsmil-

jöer2, något som uttryckligen eftersträvas i många av dagens stadsbyggnadsprojekt. 

De stadsplaneideal som fått genomslag i svensk planering är dels kvartersstaden som  

i olika former kommit att tillämpas fram till funktionalismens genombrott då de kanske 

största förändringarna i den svenska stadens historia genomfördes och kvarterstypo-

logierna ersattes av öppna kvarter bestående av punkthus och lamellhus men även 

av en stor andel markbostäder. Under postmodernismen märktes en tillbakagång till 

traditionella stadens slutna kvarter även om funktionalismens planideal fortfarande till-

lämpas i stor utsträckning. 

I stadsplaneringsdebatten och de tre stadsbyggnadsprojekt som analyserats framstår  

innerstadens typologier, som härstammar från olika perioder innan funktionalismens 

genombrott, som idealet och de stadsstrukturer som präglar funktionalismen och bi-

2 Se kapitel 5.2 Sammanfattning och diskussion
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dragit till ett mer upplöst stadslandskap som problematiska. En anledning till att funk-

tionalismen i hög utsträckning påverkar dagens stadsbyggnadsideal genom att vara 

dess motpol är troligtvis att funktionalismen fick ett så stort genomslag i Sverige. 

Som framgått av redogörelsen för stadsplaneutveckling i Sverige, i del 3 av arbetet, har 

stadsplaneidealen gått i cykler, ifrån de medeltida städernas oregelbundna kvarters-

strukturer till rutnätets genombrott, till att stadsplanen återigen varierades i slutet av 

1800-talet, delvis för att uppnå olika estetiska kvalitéer i stadens rum till att under funk-

tionalismen fullständigt anpassas efter stadens funktionella behov. Stadsplaneidealen 

kan förenklat sägas gått ifrån att i första hand prioritera stadens funktionella aspek-

ter (renässansen, rutnätsstaden) till att mer fokusera på visuella aspekter (modifierad 

renässans) för att återigen fokusera på funktionen (modernismen). Att avgöra vilket 

stadsplaneideal som har störst påverkan på dagens stadsbyggande kan antagligen 

inte konstateras förrän i efterhand men tendenserna går mot en tätare stadsform där 

olika kvarterstypologier prövas. Den kvartersstad som idag byggs på fler håll, exem-

pelvis i Hammarby sjöstad och Västra hamnen skiljer sig i ett väsentligt avseende ifrån 

dess historiska föregångare, många av kvarteren är inte slutna vilket gör att den tydliga 

uppdelningen mellan offentligt och privat som exempelvis finns i innerstaden saknas. I 

detta avseende har de nybyggda kvarteren vissa likheter med funktionalismens ihopfo-

gade lamellhus som i debatten kritiseras för att inte skapa en tydlig gräns mellan privat 

och offentligt.      

Debatten om dagens stadsplaneideal handlar till stor del om planering ur ett håll-

barhetsperspektiv där framförallt den täta staden framhålls som den mest hållbara 

stadsformen men det går även att utläsa en inte lika uttalad diskussion om i vilken grad 

stadsbyggandet i första hand bör utformas efter estetiska eller funktionella behov. Om-

råden som i första hand utmärker sig genom en unik stadsplan och arkitektur skapar 

inte funktionellt hållbara stadsmiljöer i ett längre perspektiv. Om utvecklingen fortsät-

ter att gå mot ökad rörlighet och mobilitet finns en risk att dessa områden blir svåra 

att anpassa efter eventuella framtida behov. Stadslandskapet förändras långsamt och 

om framtida stadbyggnadsprojekt i allt för hög utsträckning utgår i från ett planideal 

riskerar detta att skapa problem i framtiden även om det idag inte går att förutse hur 

problemen kommer att se ut. Miljonprogrammets storskaliga planering är ett modernt 

exempel på hur ett stadsplaneideal kom att dominera stadsbyggandet och redan innan 

det ens var avslutat blev föremål för omfattande kritik.   

De aktörer som bidrar till att lyfta fram olika frågeställningar om stadsform i den svens-

ka stadsplaneringsdebatten utifrån den material som analyserats i denna uppsats, är 

i huvudsak forskare och praktiserande planerare och arkitekter, privata och offentliga 

organisationer såsom Sveriges arkitekter delvis genom akademin för arkitektur och 

akademin för fysisk planering, Föreningen för samhällsplanering genom tidsskriften 

Plan, Stadsmiljörådet och Boverket. Flera av de frågeställningar som återkommit i de 
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Bild 6.1	•	Illustration	öve	hur	stadsplaneidealet	går	i	cykler.	
De två första planerna visar hur stadsplanen för Mariestad 
rätas upp efter en regleringsplan (bild 3.14). Bilden till höger 
Västra hamnens utformning som visar en återgång till en mindre 
ordnad struktur (bild 5.6) Skala 1:20000.
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senaste tio årens debatt, som exempelvis vilka stadsstrukturer som är mest lämpliga ur 

ett hållbarhetsperspektiv, återupptas i samband med att olika forskningsresultat pre-

senteras vilket får stort utrymme i stadsplaneringsdebatten. Vilka aktörer som i störst 

omfattning styr debatten är svårt att avgör utifrån analyserat material och i vilken ut-

sträckning debatten påverkar aktuella stadsbyggnadsprojekt jämfört med ekonomiska 

faktorer, byggföretag och marknadens påverkan på vad som faktiskt byggs går inte att 

avgöra utifrån de tre stadsbyggnadsprojekt som analyserats. 

De analyserade projekten representerar i hög grad ett av de stadsplaneideal som för-

kommer i debatten - den täta staden. Detta beror delvis på att urvalet av stadsbygg-

nadsprojekt har gjorts utifrån vilka projekt som har varit föremål för debatt de senaste 

åren. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att dessa projekt samtidigt represente-

rar de ideal som också i hög grad förespråkas men det har visat sig att så är fallet. Det 

kan antas att de tre projekten, dels för att det fått mycket uppmärksamhet, dels för 

att de i många avseenden representerar de ideal som ofta förespråkas i debatten, har 

en viss inverkan på stadsbyggandet i Sverige i stort. Men för att med säkerhet kunna 

konstatera att så är fallet krävs en mer omfattande studie av aktuella stadsbyggnads-

projekt med ett mer neutralt urval av projekt, samt att skilja på stadsbyggnadsprojekt 

i centralt belägna områden och i perifera områden. I det avseende har Jakriborg helt 

andra förutsättningar än Västra hamnen och Hammarby sjöstad.              

6.1 FORTSATTA STUDIER

Under arbetets gång har en hel del ytterligare frågor uppstått som inte fanns med från 

början samtidigt som några av arbetets frågeställningar visat sig vara svåra att besvara 

utifrån arbetets upplägg och den litteratur som använts.

För att med större precision kunna svara på i vilken utsträckning dagens stadspla-

neringsdebatt påverkar aktuella och framtida stadsbyggnadsprojekt skulle en studie 

av ett större antal projekt, baserade på ett annat urval, bättre kunna besvara frågan. 

Projekten skulle också kunna analyseras delvis utifrån vad som faktiskt byggts, delvis 

utifrån vad som står i planhandlingarna och i vilken utsträckning projekten är kommu-

nalt eller privat initierade istället för att utgå från vad som uttryck i debatten om de olika 

projekten. En internationell jämförelse hade också varit intressant för att jämföra vilka 

likheter och skillnader stadsplaneidealen i Sverige har med övriga Europa.    

Stadsplaneringsdebatten skulle också kunna analyseras utifrån ett annat urval av käll-

material som exempelvis dagspress, olika internetforum, bloggar och sociala medier, 

utländska tidsskrifter, intervjuer med mera. Att de tidsskrifter som analyserats i arbetet 

är representativa för den svenska stadsplaneringsdebatten överlag går inte att säga 

med säkerhet utan jämförande studier även om de forum som ingått i arbetet når större 

delen av alla praktiserande planerare och arkitekter i Sverige.  
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För att kunna ge ett mer utförligt svar på vilka aktörer som påverkar stadsplaneringsde-

batten och i förlängningen dagens stadsbyggande hade en studie över hur ekonomiska 

faktorer spelar in i planeringen samt i vilken grad kommunerna verkligen planerar för 

den staden som förespråkas, exempelvis i kommunernas översiktsplanen. Använder 

sig kommunerna av planmonopolet för att styra planering eller styr marknaden i högre 

utsträckning vad som verkligen byggs i slutändan? Om marknadskrafter i större grad 

kommer styra utformningen av morgondagens städer, vilka stadsplaneideal är det då 

som förespråkas? I vilken grad påverkar de planideal som lyfts fram i planeringsdebat-

ten de miljöer som de stora byggbolagen verkligen bygger?  

Ytterligare en fråga om stadsform som uppkommit under arbetets gång är hur stads-

formen påverkar människors livstil vilket hade varit intressant att studera närmare. 





7 KÄLLFÖRTECK
NING

7.1  LITTERATUR

Abarkan, Abdellah (2000) Typo-morfologi : Metoden och dess tillämpning på 

bebyggelsemönster, Nordisk arkitekturforskning 1-2/2000, 57-64.

Abarkan, Abdellah (2003) Bebyggelsemönster och stadsmorfologi : En typo-

morfologisk studie av Stockholms stadsbebyggelse 1880-1930. Stockholm: 

Formas & KTH-arkitekturskolan. TRITA-ARK-2003:1. Forskningsrapport. 

Ahlberg, Nils (2005) Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk stadspla-

nering 1521-1721. Diss. Ulltuna Uppsala: Institutionen för landskapsplanering.

Allpere, Kristina (1985) Om typbegreppet i arkitekturen. Diss. Stockholm: KTH, 

Avdelningen för Arkitektur sammansatta strukturer.

Améen, Lennart (1964) Stadsbebyggelse och domänstruktur. Diss. Lund: CWK 

Gleerup.

Améen, Lennart (1972) Stadens gator och kvarter. Malmö: Liber Förlag.

Andersson, Hans (1997) Den medeltida staden - struktur och bebyggelse. T. 

Hall & K. Dunér (red), Den svenska staden (s. 49- 66). Stockholm: Sveriges 

Radios förlag

Andersson, Ola (2006) Inga fler bostadsområden, tack!. Arkitekten 4/2006, 

52-57.

Andersson, Ola (2006) Bygg urbant för vår tid. Arkitekten 6/2006, 51.

Aristoteles (2003) Politiken. (K. Blomqvist sv. övers.) Sävedalen: Paul Åström 

förlag 2:a uppl.

Arkitektur som provokation (2005) Arkitekten 9/2005, 40-47.



102 • STADSFORM - DEL 7 

Benevolo, Leonardo (1980) The History of the city. (G. Culverwell eng. övers.) 

London: Scolar press (originalarbetet publicerat 1975).

Bergman, Bosse (2002) I kvartersstadens klor. Plan 4/2002, 19-21.

Bergman, Bosse (2005) Staden på spåren. Arkitektur 7/2005, 54-59.

Bergman, Bosse (2009) Stadsschabloner från en annan epok. Arkitekten 

1/2009,  64.

Bergman, Bosse (2009) Uppror... knappast! Upprop, javisst! Plan 5-6/2009, 

52-55.

Bjur, Hans (1984) Stadsplanering kring 1900: med exempel från Göteborg och 

Albert Lilienbergs verksamhet. Diss. Göteborg, Chalmers tekniska högskola: 

Avdelningen för arkitekturens teori och historia.

Björkman, Anders (2006) Rika barn leka bäst. Arkitektur 4/2006, 72-73.

Bradley, Karin & Tunström, Moa (2004) Stadsutveckling - för vem och i vilka 

syften?, Plan 1/2004, 35-38. 

Bradley, Karin, Isaksson, Karolina & Orrskog, Lars (2008) Hållbara staden 

fångad i postpolitiskt vakuum. Arkitekten 10/2008, 64-65.

Bradley, Karin, Isaksson, Karolina & Orrskog, Lars (2008) Den hållbara 

staden börjar inte i formen. Arkitekten 12/2008, 66.

Dalheim, Malin, Marcus, Lars, Nordström, Tobias & Ståhle, Alexander 

(2008) Glöm rutnätet!. Arkitekten 6/2008, 64.

Debatt special: Akademisamtal (2006) Arkitekten 10/2006, 58-59.

Debatt: Ros och ris till Bo01 (2001) Arkitekten 8/2001, 34.

Eliasson, Pär (2006) Attraktivitet och mångkulturen. Arkitektur 3/2006, 74.

Engström, CarlJohan (2002) Staddesign eller stadsläkning? Arkitekur 3/2002,  

24-25.

From, Lena (2004) Urbanist som är säker på sin sak. Arkitektur 8/2004, 62-65.

From, Lena (2005) Det håller inte! Arkitektur 6/2005, 8-9.

Gunne, Nina (2001) Många aktörer på spelplanen. Arkitekten 1/2001, 12-13.

Gunne, Nina (2002) Ögonhöjd 96 centimeter. Arkitekten 2/2002, 28-30.

Gunne, Nina (2003) Sprawl sprider skräck bland stadsteoretiker. Arkitekten 

12/2003: 35.

Hall, Thomas (1997) Den moderna planeringens genombrott. T. Hall & K. Dunér 

(red), Den svenska staden (s. 106- 123). Stockholm: Sveriges Radios förlag

Hall, Thomas (1991) Planeringshistoriens historia : En inledande tillbakablick. T. 

Hall (red), Perspektiv på planering : Frågeställningar och frontlinjer inom plane-

ringshistorisk forskning (s. 13-30). Uppsala: Ord & Form.

Hallemar, Dan (2003) I väntans tider. Arkitekten 1/2003, 5-6.

Harouel, JeanLouis (1993) Urbanismens historia : Om stadsbyggnadskon-

sten. (L. Ahrland, övers.) Alhambra förlag.

Hasic, Tigran (2005) Missförstånd och feltolkningar av New Urbanism. Plan 



KÄLLFÖRTECKNING • 103

2/2005, 37-39.

Hellquist, Thomas (2004) PS: Jag kom förbi ... Jakriborg i Skåne, Arkitektur 

3/2004, 80-81.      

Hillier, Bill (2007) Städernas guldålder? För att gestalta städerm åste vi förstå 

dem. (M. J. Lundström sv. övers.) Plan 2/2007, 38-43 (originalartikel publicerad 

2006)

Hultin, Olof & Wærn, Rasmus (2002) Hammarby sjöstad, Stockholm. Arkitek-

tur 6/2002, 34-39.

Hultman, Mats (2002) New Urbanism - tradtionella småstäder i ny tappning, 

Plan 4/2002, 8.

Jivén, Gunilla (2003) Stadens morfologi som kulturarv. Diss. Chalmers tekniska 

högskola: Sektionen för arkitektur. Göteborg.

Kostof, Spiro (1991) The City Shaped : Urban Patterns and Meanings Through 

History. London: Thames & Hudson.

Larsson, Christer (2003) Vi diskuterar gärna Västra hamnen. Arkitekten 

3/2003, 41.

Linn, Björn (1974) Storgårdskvarteret : Ett bebyggelsemönsters bakgrund och 

karaktär. Diss. Stockholm: Statens institut för byggforskning.

Linn, Björn (1989) Rutnät och andra bebyggelsemönster. Arkitektur 1/1989, 

5-6.

Linn, Björn (1991) Bebyggelsemösnter som analysmodell. T. Hall (red), Per-

spektiv på planering : Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk 

forskning (s. 65-72). Uppsala: Ord & Form

Magnusson, Jesper (2000) Bo01 - Framtidsstaden. Arkitekten 4/2000, 18-20.

Malmborg, Gerard af (2003) Västra hamnens plan är redan föråldrar. Arkitekten 

3/2003, 40.

Marshall, Stephen (2009) Cities, Design & Evolution. Abingdon, Oxon: Rout-

ledge.

Marcus, Lars (1998) Stad - kärt namn med många barn: Ett försök att urskilja 

det urbana som en spatial kategori. Nordisk arkitekturforskning 3/1998, 37-45.

Marcus, Lars (2000) Åter till frågan om funktionen. Arkitektur 7/2000, 16-19.

Marcus, Lars (2003) Från strategisk planering till strategisk design. Plan 

5-6/2003, 42-46.

Marcus, Lars (2005) I stadens spår. Arkitektur 8/2005, 58-59.

Marcus, Lars & Ståhle, Alexander (2009) Med space Syntax ökar förståel-

sen. Plan 5-6/2009, 56-57.

Mårtelius, johan (2004) Spiralens riktning. Arkitektur 5/2004, s. 65.

Nyström, Louise (2002) För en bättre stadsbygd. Plan 4/2002, 21-24.

Nyström, Louise (2003) Staden som idealtyp. Arkitektur 7/2003, 34-41.

Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. Plan 



104 • STADSFORM - DEL 7 

2-3/2004, 14-17.

Näslund, Elisabet (2008) PBL skapar gles stad. Arkitekten 5/2008, s. 16-17.

Näslund, Elisabet (2008) SCAFT lever än. Arkitekten 6/2008, s. 45. 

Näslund, Elisabet (2009) Hon sätter medelklassen i miljöfokus. Arkitekten 

5/2009, 20-23.

Paulsson, Thomas (1994) Den glömda staden. Stockholm: Stockholm förlag

Platon (2008) Skrifter bok 5. (J. Stolpe sv. övers.) Stockholm: Atlantis.

Rudberg, Eva (1981) Uno Åhrén. Stockholm: Byggforskningsrådet

Rådberg, Johan & Friberg, Anders (1996) Svenska stadstyper : Historik ex-

empel klassificering. Stockholm: Institutionen för arkitektur och stadsbyggnad, 

KTH. TRITA-ARK-1996:13. Forskningsrapport.

Rådberg, Johan (2003) Den hållbara staden - en ohållbar vision?. Arkitektur 

7/2003, 34-38.

Rådberg, Johan (2006) Segregation och attraktivitet. Arkitektur 2/2006, 38-43.

Rådberg, Johan (2006) Åsikter istället för sakfrågor. Arkitektur 3/2006, 74-75.

Stenqvist, Sören (2001) Intryck fårn Bo01: 2. Plan 2-3/2001, 118-120.

Ståhle, Alexander (2009) Den gröna storstaden. Arkitekten 3/2009, 64-68.

Ståhle, Alexander (2009) Täthet och parker är stadens framtid. Miljöforskning 

1/2009, 15.

Svedberg, Olle (2000) Europas arkitektur före 1800. Lund: Bokförlaget Signum.

Söderberg, Göran (2005) Vem vill tömma pottan i gränden? Arkitekten 

10/2005, 48.

Tidningsstatistik AB (2010) Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. TS-tid-

ningen, 1/2010, 32. (Elektronisk) Hämtad 2010-06-15, från http://www.ts.se/

Pdf/TS-tidningar/ts-tidningen_nr1_2010_publ.pdf

Tham, Klas (2010) Detaljplan Bo01. (Elektronisk) Hämtad 2010-07-06, från 

http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen/Bo01/Detaljplan-Bo01.html

Tunström, Moa (2009) På spaning efter den goda staden : Om konstruktioner 

av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Diss. Örebro: Örebro 

universitet.

Tunström, Moa (2010) På spaning efter den goda staden. Plan 1/2010, 8-12. 

Ullstad, Erland (2008) Staden byggs hela tiden men bygger vi rätt? Arkitekten 

11/2008, 72-23. 

Vestbro, Dick Urban (2006) Brukarinflytande bara genom äganderätt?. Arkitek-

ten 5/2006, 60-62.

Vitruvius, Marcus (1989) Om arkitektur : tio böcker. (B. Dalgren sv. övers.) 

Stockholm: Byggförlaget.

Westin, Sara (2005) Att skapa stadsmässighet - en paradox? Plan 5-6/2005, 

21-25.



KÄLLFÖRTECKNING • 105

Åström, Kell (1993) Stadsplanering i Sverige. Stockholm: Byggförlaget.

7.2  BILDKÄLLOR

Samtliga ortofoton kommer från Lantmäteriet. 

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027-0060

Bildmaterial utan källhänvisning av författaren. 

DEL 2 TEORETISK A UTGÅNSPUNKTER

Bild 2.0, Ahlberg, Nils (2005) Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk 

stadsplanering 1521-1721 Kartor. Diss. Ulltuna Uppsala: Institutionen för land-

skapsplanering. 

Bild 2.1, Abarkan, Abdellah (2003) Bebyggelsemönster och stadsmorfologi : En 

typo-morfologisk studie av Stockholms stadsbebyggelse 1880-1930. Stock-

holm: Formas & KTH-arkitekturskolan. TRITA-ARK-2003:1. Forskningsrapport.

DEL 3 STADSPL ANEUT VECKLING OCH PL ANERINGSHISTORIA

Bild 3.0, Ahlberg, Nils (2005) Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk 

stadsplanering 1521-1721 Kartor. Diss. Ulltuna Uppsala: Institutionen för land-

skapsplanering. 

Bild 3.1 & 3.2, Benevolo, Leonardo (1980) The History of the city. (G. Culverwell 

eng. övers.) London: Scolar press  (originalarbetet publicerat 1975).

Bild 3.3, Améen, Lennart (1972) Stadens gator och kvarter. Malmö: Liber Förlag.

Bild 3.4, Kostof, Spiro (1991) The City Shaped : Urban Patterns and Meanings 

Through History. London: Thames & Hudson.

Bild 3.5, Marshall, Stephen (2009) Cities, Design & Evolution. Abingdon, Oxon: 

Routledge.

Bild 3.6 Benevolo, Leonardo (1980) The History of the city. (G. Culverwell eng. 

övers.) London: Scolar press  (originalarbetet publicerat 1975).

Bild 3.7 & 3.8, Améen, Lennart (1972) Stadens gator och kvarter. Malmö: Liber 

Förlag.

Bild 3.9, Marshall, Stephen (2009) Cities, Design & Evolution. Abingdon, Oxon: 

Routledge.

Bild 3.10, Améen, Lennart (1972) Stadens gator och kvarter. Malmö: Liber Förlag.

Bild 3.11, Ahlberg, Nils (2005) Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk 

stadsplanering 1521-1721 Kartor. Diss. Ulltuna Uppsala: Institutionen för land-

skapsplanering.

Bild 3.12 Kostof, Spiro (1991) The City Shaped : Urban Patterns and Meanings 

Through History. London: Thames & Hudson.



106 • STADSFORM - DEL 7 

Bild 3.13 Améen, Lennart (1972) Stadens gator och kvarter. Malmö: Liber Förlag.

Bild 3.14 Ahlberg, Nils (2005) Stadsgrundningar och planförändringar : Svensk 

stadsplanering 1521-1721 Kartor. Diss. Ulltuna Uppsala: Institutionen för land-

skapsplanering.

Bild 3.15a, 3.15b Erikson, Eva (1998) Den moderna stadens födelse. Stockholm: 

Ordfronts förlag

Bild 3.16 Rådberg, Johan (1994) Den svenska trädgårdsstaden. Stockholm: 

Byggforskningsrådet.

Bild 3.17 Linn, Björn (1974) Storgårdskvarteret : Ett bebyggelsemönsters bak-

grund och karaktär. Diss. Stockholm: Statens institut för byggforskning.

Bild 3.18, 3.19, 3.20 Paulsson, Gregor (1972) Svensk stad : Del 1. Lund: Stu-

dentlitteratur (originalarbetet publicerat 1950).

Bild 3.21 Erikson, Eva (1998) Den moderna stadens födelse. Stockholm: Ord-

fronts förlag

Bild 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 Rudberg, Eva (1981) Uno Åhrén. Stockholm: 

Byggforskningsrådet

DEL 5 PL ANT YPER I  DAGENS STADSBYGGNADSPROJEKT

Bild 5.6 Malmö stadsbyggnadskontor (1999) Illustrationsplan 1 för område väster 

om Västra varvsgatan, område för Bomässan Bo01, i hamnen i Malmö. (Elek-

tronisk) Hämtad 2010-06-15, från http://www.malmo.se/Medborgare/Stads-

planering--trafik/Stadsplanering--visioner/Detaljplaner/Avslutade-Detaljplaner-/

Dp-4537-Omrade-Bo01.html  

Bild 5.10 Staffanstorp kommun (2006) Illustrationskarta för Jakriborg, del av Hjä-

rup 4:276, 4:282 m fl Staffanstorp kommun. (elektronisk) Hämtad 2010-06-06, 

från http://www.staffanstorp.se/primarnavigering/bobygga/planering/gallandepl

aner.4.43c41cee1285d7ceece80001529.html





STADSFORM  - om stadens typo-morfologiska utveckling och  debatten om dagens och framtidens stadsformer

Detta arbete handlar om hur olika stadsplaneideal framhävs i svensk stadsplane-

ringsdebatt och stadsbyggande samt vilka planideal som förspråkas. Den svenska 

stadsplaneringsdebatten har analyserats utiifrån ett urval av artiklar  ifrån de tio 

senaste årens nummer av tidsskrifterna  Arkitekten, Arkitektur, Plan och Nordisk 

arkitekturforskning, vilka kan sägas utgöra den huvudsakliga arenan för den fack-

mässiga stadsbyggnads- och planeringsdebatten i Sverige. 

Resultatet av analysen har jämförts med tre aktuella och omdebatterade stads-

byggnadsprojekt i syfte att undersöka vilka kopplingar som finns mellan dagens 

debatt och aktuellt stadsbyggande. Resultatet har även jämförts och diskuterats 

utifrån den historiska stadsplaneutvecklingen av den svenska staden för att under-

söka hur olika stadsplaneideal påverkat stadsbyggandet i Sverige under olika tids-

perioder samt i vilken utsträckning de stadsplaneideal som förekommer i dagens 

debatt hämtar sin inspiration ifrån historiska förebilder.

Utifrån analysen av stadsplaneringsdebatten går det att utläsa två inriktningar i 

dagens stadsplaneideal. Dels den täta staden som hämtar inspiration ifrån den 

traditionella svenska kvartersstaden och motiveras med att den täta staden är den 

mest hållbara stadsformen, dels ett sökande efter nya alternativa stadsformer som 

inte kännetecknas av ett specifikt planeideal men som ser en risk i att föreslå en 

specifik planstruktur framför andra och att ett planideal per automatik skulle vara 

mer hållbart än ett annat. 

Examensarbete i Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola, David Lindqvist 2010


