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FÖRORD  

Denna uppsats har skrivits under kursen, C-uppsats i samhällsgeografi med planeringsinriktning, 

vid Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet höstterminen 2011. Jag vill främst 

tacka en av huvudansvariga för denna kurs, min handledare Sofia Cele, för givande tips och 

kommentarer under arbetes gång. Jag vill även tacka kursens ytterligare två huvudansvariga, 

Jakob Nobuoka och Jenny Sjöholm. Även ett stort tack till mina kurskamrater som kommit med 

tips och synpunkter på texten. Slutligen vill jag tacka de personer som ställt upp på intervjuer och 

hjälpt mig med material.  
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1. INLEDNING 

 

Sedan slutet av 1970-talet har staden återigen blivit eftertraktad som ideal inom 

stadsplaneringen, som en motsats till den modernistiska planeringen. En eftersträvan att 

återskapa den traditionella stadsutformningen, där den gamla europeiska staden står som 

förebild för detta planeringsideal. Det talas om stadens renässans, att återigen ta tillvara på 

den historiska stadens kvaliteter som utformning och funktionsblandning, och idag sker 

förtätningar av innerstadens områden genom att bygga kvartersstadens slutna kvarter.
1
 

Förespråkare för detta ideal menar på att genom förtätning blir innerstaden allt mer kompakt 

och koncentrerad, och befintliga vägar och infrastruktur kan utnyttjas effektivare.
2
 En 

kompakt stad anses vara lösningen på de sociala, ekonomiska och ekologiska problemen.
3
  

Idag försöks det skapa stadsässiga miljöer, för att bemöta människors efterfrågan av det 

urbana stadslivet, pulsen, mångfalden och det stora utbudet av service och affärer.
4
 

Denna uppsats handlar om att analysera försöken till att återskapa den traditionella 

kvartersstaden i nybyggda stadsdelar, där målet stadsmässighet står i fokus. (Se del 1.3 för 

begreppsdefinition). För att kunna analysera detta ideal har den nybyggda stadsdelen 

Hammarby Sjöstad i Stockholm valts som observations- och studieområde, där mål och 

visioner jämförs med det färdiga resultatet. För att kunna mäta den uppnådda 

stadsmässigheten har jag därför utifrån studerat material, skapat tre analyskriterier som utifrån 

min menig beskriver vad stadsmässighet innefattar utformning, estetik och funktioner, som var 

och en innehåller sin definition av stadsmässighet. Utformning beskriver förhållandet mellan 

byggnader och det offentliga rummet som gator, torg och parker. Det är utformningen på 

dessa element som skapar förutsättningar för stadsmässigheten, så som esplanader, 

stadsentréer och gatornas utformning med trafikintegrering. Estetik syftar till form och 

gestaltning för att skapa en stadsmässig känsla, där estetik skapar associationer av stad, och på 

så sätt påverka vårt beteende i miljön. Estetiken och gestaltning används för att skapa karaktär 

åt området genom val av fasaders färg och material, grönska och vägmaterial. Funktioner 

beskriver blandningen och mångfalden i området som skapar genomströmning av människor 

och resulterar i stadsliv och stadsmässighet. Utan människor blir det ingen stad. Utformning 

och estetik är inte tillräckligt för att uppfylla känslan av stadsmässighet.
5
 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera stadsmässighet som ideal vid uppförandet av nya 

stadsdelar. För att kunna genomföra denna studie kommer Hammarby Sjöstad att användas 

som studieområde, där de tre analyskriterierna tillsammans med utvalda teorier kommer att 

                                                           
1
 Rådberg, Johan (1997). Drömmen om atlantångaren. Stockholm. Atlantis AB, s.105 

2
  Frank, Gun (2005). Spelet om staden. Formas fokuserar.  Stockholm, s.8, 118 

3
 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och      

problem i svensk stadsbyggnad. Örebro universitet. Kulturgeografi, s.12 
4
 www.jerkersoderlin.se, 2011-11-19 

5
 Nordqvist, Maria (2009). Med staden som förebild- reflektioner kring det stadsmässig, 

Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet, SLU, s.25 

http://www.jerkersoderlin.se/
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användas för att analysera den uppnådda stadsmässigheten i stadsdelen. Syftet kan även ses 

som en utvärdering av Hammarby Sjöstad där målen med stadsdelen jämförs med resultatet. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats skapa vägledning för framtida planering för 

stadsmässighet.  

De centrala frågeställningarna följer: 

 

- Hur påverkar utformning, estetik och funktioner stadsdelens stadsmässighet och 

sociala atmosfär?  

- Går det att återskapa innerstadens stadsmässighet, som växt fram och gestaltats under 

lång tid, i nybyggda stadsdelar?  

- Vad/vilka faktorer kan vara bidragande till de positiva respektive negativa aspekterna 

av det stadsmässiga resultatet i Hammarby Sjöstad?  

 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen lägger stor vikt vid teoristudier och litteraturen som källa. Som komplement till 

teorierna och litteraturen kommer empiriska studier att genomföras i form av observationer 

och intervjuer. Litteraturstudier innefattar huvudsakligen studier av idealet stadsmässighet och 

Hammarby Sjöstad, men även studier kring nutidens och tidigare planeringsideal för att 

förtydliga framkomsten av dagens synsätt på stadsplanering. Mina studier av Hammarby 

Sjöstad har bland annat genomförts genom att studera gällande detaljplaner. Då stadsdelen 

innefattar ett flertal detaljplaner har tre stycken valts ut och studerats, med tanke på 

uppsatsens omfattning och tidsbegränsning. De detaljplaner som använts reglerar områdena 

Sickla Kaj, Sickla Udde och Hammarby Gård. Dess områden har valts ut av olika 

anledningar, där bland annat Hammarby Gård ska vara stadsdelens mest stadsmässiga 

område, och Sickla Udde var den del av Södra Hammarbyhamnen som först bebyggdes. (Se 

figur 3, karta över Hammarby Sjöstad, s.28). Nackdelen med att studera ett specifikt område 

är att det blir svårt att generalisera stadsmässighet på andra likartade stadsdelar. Samtidigt är 

avsikten inte att generalisera utan att använda Hammarby Sjöstad som fallexempel för att 

förhoppningsvis kunna ge vägledning till framtida stadsdelsutvecklingsområden.  

Teorier grundar sig på studier från Jane Jacobs, Jerker Söderlind, Moa Tunström och Sara 

Westin. Teorierna grundar sig på deras studier av idealet stadsmässighet och vad de anser 

skapar förutsättningar för en fungerande och mångfaldig stad. Personerna har valts ut efter 

inställning till stadsbyggnadsfrågan för att få mångsidighet i åsikterna kring stadsmässighet. 

En närmare presentation av de fyra personerna kommer senare i arbetet. De två förstnämnda 

har en positiv ståndpunkt till idealet, medan de två senast nämnda personerna är medtagna 

pågrund av deras kritiska syn till stadsmässighet och den traditionella stadens överlägsenhet 

inom stadsplanering som ideal.  

Det finns möjligtvis argument till att ifrågasätta användandet av Jane Jacobs teorier då 

hennes mest kända verk Den amerikanske storstadens liv och förfall, som används i denna 

studie, publicerades för snart 50 år sedan. Dels teorins ålder, men också för att den var skapad 

för att kritiskt granska USA, framför allt New York, en stad med helt andra fysiska 
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proportioner. Vidare var de ekonomiska och sociala förhållandena annorlunda, där företagen 

oftast var mindre än idag och familjeförhållanden, med hemmafruar skiljer sig från dagens 

samhälle.  Detta bör finnas med i åtanke när jag applicerar hennes formulerade krav av en 

fungerande stad, på stadsdelen Hammarby Sjöstad. Dock är hennes teorier fortfarande högt 

aktuella som förebild inom dagens stadsplanering.  

Inom den samhällsvetenskapliga läran finns det framför allt två angreppssätt att samla in 

och analysera data.  De kvalitativa metoderna är vanligast inom den samhällsvetenskapliga 

läran och används vid insamling av data för att analysera handlingar och innerbörden av 

denna.
6
 Den kvalitativa metoden går in på djupet, medan de kvantitativa metoderna syftar till 

att studera mätbara enheter och ger information på bredden.
7
 Då syftet med denna uppsats är 

att analysera de stadsmässiga kriterierna utifrån den fysiska miljön i området, ansågs den 

kvalitativa metodiken mest lämpad för undersökningen. 

Under arbetets gång har två intervjuer genomförts. Det finns flera sätt att bygga upp en 

intervju. Den strukturerade intervjuformen innehåller förbestämda frågor som ställs i bestämd 

ordningsföljd. Den öppna intervjumetoden är flexibel och inte lika strukturerad, där 

respondenten fritt får berätta om ämnet. Denna studies intervju genomfördes på telefon i form 

av semistrukturerad form, en mer flexibel intervju där respondenten fritt guidade genom 

ämnet, med ett fåtal centrala frågor som stöd.
8
 Med telefonintervjuer försvinner till skillnad 

från ett personligt möte med respondenten, möjligheten att se ansiktsuttryck, vilket kan 

påverka hur svaren uppfattas.
9
 Vidare är det viktigt att ha i åtanke att den intervjuades svar 

kan vinklas på grund av tjänst och position, genom att själv välja att lyfta fram det mer 

positiva och dämpa det negativa.
10

 

En av intervjuerna genomfördes med Björn Cederquist, tidigare anställd som arkitekt på 

stadsbyggnadskontoret i Stockholm, som nu är pensionerad sedan 2007. Valet att intervjua 

någon från kommunen, i detta fall Stockholm stad, grundar sig på att de har det huvudsakliga 

ansvaret över planeringsfrågor, som till exempel framställandet av detaljplaner.  Björn 

Cederquist har länge deltagit i arbetet med Hammarby Sjöstads utveckling, vilket har gett 

honom erfarenhet och kunskap om området som är svårt att hitta hos någon annan person. På 

grund av sin erfarenhet arbetar han fortfarande med att bland annat delta i intervjuer. Han har 

medverkat i Hammarby Sjöstadsprojektet sedan 1996, där han speciellt var ansvarig över 

sociala frågor och hans deltagande i Hammarby Sjöstads utveckling ger en god insikt i 

projektets alla delar. Syftet med intervjun var att få reda på vad som låg till grund för visionen 

av Sjöstaden, hur arbetet gick till och vilka eventuella komplikationer och konflikter som 

uppstod med bygget. Intervjun var givande för arbetet, men tyvärr fick jag inte fram någon ny 

                                                           
6
 www.ne.se/kvalitativ-metod. 2011-11-06 

7
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Universitetsförlaget. Oslo, s.15 
8
www.csc.kth.se/utbildning, s.18-20 

9
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Universitetsförlaget. Oslo, s.108-109  
10

 Ibid s.83-84 

http://www.ne.se/kvalitativ-metod


 7 

information angående eventuella konflikter under arbetet med Hammarby sjöstad angående 

den fysiska utformningen av stadsdelen.  

Den andra intervjun genomfördes med Sara Westin, en av de fyra personerna som 

teoridelen grundar sig på. En mer djupgående presentation av respondenten återfinns senare i 

uppsatsen. Intervjun bestod av frågor som ställdes och besvarades genom mailkontakt. Valet 

av denna intervjumetod grundar sig på att det endast handlade om komplettering av 

uppkomna frågetecken som behövde besvaras. Frågorna krävde varken ett personligt möte 

eller en telefonintervju, därför ansågs denna metod vara den mest lämpade med tanke på 

frågornas syfte och omfattning.  

För att kunna analysera stadsmässighet utifrån kriterierna har två observationer 

genomfört i Hammarby Sjöstad. Observationerna genomfördes huvudsakligen under 

ostrukturerad form eftersom syftet är att analysera känslan av stadsmässighet i området. 

Samtidigt kan den strukturerade formen av observationerna inräknas, då vissa element är 

utvalda att studera, i detta fall den fysiska utformningen utifrån de tre analyskriterierna, men 

även den sociala atmosfären.
11

 Observationsmetoden ingår i de kvalitativa metoderna, och är 

värdefull eftersom den ger direkt tillträde till det sociala samspelet som utspelas i miljön, som 

inte går att få genom intervjuer eller litteraturstudier. Att endast observera genom att titta och 

utan att intervjua personer i miljön kan ibland anses vara bristfällig. I denna studie har 

observationerna däremot genomförts utan intervjuer vid observationstillfället eftersom syftet 

med uppsatsen inte inkluderar vad invånare i området anser om stadsmässigheten.
12

 Vidare 

kan observationerna anses som dolda observationer, då jag inte integrerade med personer på 

platsen.
13

  

Observationsprocessen genomfördes genom promenad i området, med kamera som 

dokumentationsmedel. Det är viktigt att ha i åtanke att observationerna genomfördes under 

vinterperiod då detta kan komma att påverka områdets utseende och sociala atmosfär negativt 

på grund av klimatet. Samtidigt är vinter och kyla återkommande och på så vis en del av den 

svenska vardagen. Både observationerna genomfördes med att promenera i stadsdelen för att 

dels känna av den stadsmässiga känslan utifrån de tre utvalda analyskriterierna utformning, 

estetik och funktioner, men framför allt för att få en känsla av stadens sociala liv och rörelse. 

Dokumentationen av fotografier kommer att användas och analyseras senare i denna uppsats. 

Fotografierna är till för att kunna återge området för läsaren, men även för egen del, för att 

enklare kunna koppla ihop med teorierna och förklara stadsmässigheten med hjälp av foton.  

För att få spridning på observationerna genomfördes dem under skilda dagar och timmar 

under dygnet, för att uppfatta eventuella skillnader. Den första av observationerna 

genomfördes en tisdag mellan 10.00 - 17.00, för att både observera under de lugna timmarna 

under förmiddagen, under lunchrusningen och under eftermiddagen då invånarna börjar 

komma hem från sina arbeten. Då observationen pågick under flera timmar var pauser 
                                                           
11

 www.csc.kth.se/utbildning s. 10-11, 2011-11-06 
12

 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Universitetsförlaget. Oslo, s.33-34 
13

 Bryman, Alan & Nilsson, Björn (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. Malmö, s.380 
 

http://www.csc.kth.se/utbildning%20s.%2010-11
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nödvändiga, då observationen fortgick från insidan av bland annat caféer. Den andra 

observationen genomfördes en fredag mellan 16.00 – 19.00 för att på så sätt studera under sen 

eftermiddag/kvällstid, då de flesta invånarna kommer hem från arbetet. Valet av en fredag 

gjordes på grund av att det möjligtvis kan påverka antalet människor som rör sig i området, 

och de sociala händelserna som utspelar sig i stadsdelen. Under båda observationstillfällena 

var det gråmulet väder med inslag av regn, vilket möjligtvis inte gav Hammarby Sjöstad en 

rättvis bild. 

Observationerna gick smidigt att genomföra och är av stor vikt vid denna uppsats för att 

personligen kunna analysera stadsmässigheten och kunna jämföra med litteraturstudierna. 

Innan observationerna hade fakta om stadsdelen studerats för att lära känna platsen och lättare 

kunna avgöra vad som ska läggas fokus på. Det var även en av de få gånger jag observerat 

vilket kan påverka observationsteknik och resultatet av den. Samtidigt kan oerfarenheten av 

observationer vara till fördel då det kan bidra till att ett mer öppet sinne används, både för 

metodval och för den plats som observeras. Den andra observationen gav samma intryck som 

den första, och fungerade snarare som en bekräftelse på de tidigare intrycken från första 

observationen. Den första observationen pågick under betydligt längre tid, eftersom det vid 

detta tillfälle fanns mindre förkunskap och kännedom om stadsdelen. Den andra 

observationen gick smidigare att genomföra då bakgrundsfakta från det tidigare tillfället 

underlättade.
14

  

 

1.3 Begreppsdefinition 

Stadsmässig beskrivs i Svenska Akademins ordbok som något som liknar, kännetecknas av 

eller vanligt förekommande i en stad, stadsförhållanden som liknar staden.
15

 Stadsmässighet 

likställs ofta med den traditionella staden med funktionsintegrering, ett ideal som går att hitta i 

de traditionella europeiska städerna. Man vill återskapa platser, torg och gatorna i staden. 

Stadsmässighet syftar dels till den fysiska miljöns utformning och estetik, men även till 

stämningen och det sociala klimatet. Att skapa en levande attraktiv mångfaldig miljö, med 

strukturer av det urbana. 
16

 

I denna uppsats definieras stadsmässighet utifrån de tre analyskriterierna utformning, funktion 

och estetik. Det är viktigt att skilja på stadsmässighet som att efterlikna den traditionella 

stadens utformning av kvartersindelning, och dels innehåll av funktionsblandning. Den 

historiskt täta traditionella staden likställs ofta med funktionsintegrering, som begrepp och 

ideal, men nybyggda stadsdelar behöver inte explicit betyda funktionsintegrering bara för att 

den har utformning av kvartersstaden. I denna uppsats syftar stadsmässighet till att innefatta 

utformning och funktion, men även stadsmässighet utifrån estetiken av bebyggelse och 

offentliga rum. 

                                                           
14

 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik, 

Studentlitteratur. Lund, s. 14-15 
15

 www.saob.se, 2011-11-15 
16

 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och      

problem i svensk stadsbyggnad, Örebro universitet, Kulturgeografi, s.52,100 

http://www.saob.se/
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Funktionsintegrering, även kallad funktionsblandning, syftar till integrering av processer 

där skilda enheter möts. Funktionsintegration menar på blandad bebyggelse av funktioner som 

boende, arbete, affärer, restauranger och andra verksamheter och serviceenheter.
17

  

 

 1.4 Avgränsningar och disposition  

Denna uppsats är avgränsad mot att undersöka stadsmässighet utifrån den fysiska miljön 

genom utformning, estetik och funktioner. Den fysiska miljön och allt vad det innebär är det 

som skapar förutsättningar för hur den sociala atmosfären ter sig i området. Det är 

människorna och aktiviteterna i den offentliga miljön som skapar ett levande område. 

Studiens avgränsning mot den uppnådda stadsmässigheten i stadsdelen, inkluderar därmed 

inte förslag på lösningar till eventuella problem.  

Valet av att studera Hammarby Sjöstad som fallexempel, och hur området uppfyller 

stadsmässighet, gjordes på grund av att Hammarby Sjöstad var ett av de första stadsbyggen av 

detta slag, och efteråt har allt fler följt Sjöstadens exempel, stora som små områden. 

Hammarby Sjöstad är intressant på grund av att stadsmässighet var ett önskat resultat, och 

flertalet av områden står färdigbyggda, och resultat går att urskilja. Hammarby sjöstad är 

endast ett exempel som inte ska ses som en mall, och kommer därför inte att kunna appliceras 

fullt ut på andra liknande områden, utan endast förhoppningsvis fungera som vägledning. I 

undersökningen inkluderas inte den Norra delen av Hammarbyhamnen som tillhör stadsdelen 

Södermalm, utan fokus har lagts på Södra Hammarbyhamnen som oftast anses associeras med 

Hammarby Sjöstad.  (Se karta över Hammarby Sjöstad på s.28). 

Den inledande delen följs av en tillbakablick på tidigare planeringsideal, med fokus på 

den traditionella staden och den funktionella staden, för att ge förståelse för hur dagens 

stadsplaneringsideal har växt fram. Tidigare planeringsideal ger förståelse för vad som är mer 

eller mindre fungerande i våra städer, och påverkar dagens stadsbyggnadsidel. 

Den tredje delen diskuterar idealet stadsmässighet genom en kort presentation av de fyra 

utvalda personerna Jane Jacobs, Jerker Söderlind, Moa Tunström och Sara Westin och deras 

åsikter kring den traditionella staden som förebild. Jane Jacobs kommer även att få en egen 

del där hennes åsikter och teorier om staden presenteras enskilt på grund av hennes starka 

position inom stadsplanering, där många använder sig av henne som förebild och hämtar 

inspiration från hennes tankar om staden. Vidare presenteras enskilt de tre analyskriterierna av 

stadsmässighet, som var och en definierar idealet utifrån sin kategori.  

Den fjärde delen diskuterar vilka problem som kan uppstå kring att återskapa 

stadsmässighet, där huvudfokus riktas till diskussionen av kritik mot stadsmässighet som 

ideal. Här diskuteras framför allt Moa Tunström och Sara Westin kritiska syn på den 

traditionella staden och stadsmässighet som ideal.  

Den femte delen handlar om Hammarby Sjöstad. Vad var målet och planen med 

Hammarby Sjöstad och hur blev resultatet av det som står färdigt idag? Här presenteras även 

                                                           
17

 http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-

filer/bilsn%C3%A5l%20samh%C3%A4llsplanering/f%C3%B6rstudie%20funktionsblandning%20081

113.pdf s.5-6, 2011-12-12 

http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/bilsn%C3%A5l%20samh%C3%A4llsplanering/f%C3%B6rstudie%20funktionsblandning%20081113.pdf
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/bilsn%C3%A5l%20samh%C3%A4llsplanering/f%C3%B6rstudie%20funktionsblandning%20081113.pdf
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/bilsn%C3%A5l%20samh%C3%A4llsplanering/f%C3%B6rstudie%20funktionsblandning%20081113.pdf
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genomförandeprocessen. Stämmer visionerna överrens med verkligheten? Har planerare och 

övriga ansvariga lyckats återspegla stadslivet i Hammarby Sjöstad? I denna del kommer 

material från observationerna att användas för att förtydliga och underlätta vid analysen av 

Sjöstaden, och för att återkoppla till teorierna och analyskriterierna av stadsmässighet.  

Den sjätte och avslutande delen av uppsatsen kommer att försöka att besvara 

frågeställningarna genom att analysera Hammarby Sjöstad utifrån de tre analyskriterierna och 

använda teorier.  

 

 

2. PLANERINGSIDEAL INOM STADSPLANERINGEN 

 

Dagens städer har vuxit fram under lång tid och är formade efter flera ideal, och dem som 

planerar morgondagens städer måste ta ställning och hänsyn till gårdagens värderingar och 

värden vid expandering av den befintliga staden. Dagens planering blir någon annans gårdag, 

vilket därmed medför ett ansvar.
18

 Enligt Erland Ullstad, professor i tillämpad 

samhällsplanering, finns det två tydliga stadsbyggnadstraditioner i svensk historia som 

kommer att fokuseras på i denna del, och som ligger till grund för förståelse för dagens 

stadsplanering. De två idealen är den klassiska staden som i denna uppsats benämns som den 

traditionella staden, innan 1930-talet och efter 1980-talet, och den modernistiska, funktionella 

staden, från och med 1930-1980-talet. Den traditionella staden har en fysisk utformning som 

är svårföränderlig medan innehållet i den lätt går att variera med tiden. I motsats har den 

moderna staden friare utformning men vars funktioner och innehåll är kopplade till en plats, 

vilket medför komplikationer vid förändringar av funktionerna i den byggda miljön.
19

 Den 

traditionella staden anses idag vara idealet inom stadsplaneringen som använder historien som 

inspirationskälla, medan den modernistiska planeringen representera problematik, en epok 

som bör undvikas i dagens planering.
20

  

 

2.1 Den traditionella staden 

Den traditionella staden som allt mer försöks återskapas idag, den så kallade stadens 

renässans, karaktäriseras av kvartersstruktur med innehåll av funktionsintegrerad 

bebyggelse.
21

 Många av dagens fungerande stadsdelar som eftersträvas, uppkom under den 

senare delen av 1800-talet, en stadstyp som ofta finns i de centrala delarna av våra städer. Att 

den fortfarande eftertraktas visar på den hållbara effekten den har. Dåtidens stadsutformning 

planerades strikt efter kvarterstrukturen för att underlätta vid vidare exploatering av ny 

                                                           
18

Sjöström, John, Inledning (2008). Björk, Cecilia, Nordling, Lars & Reppen, Så byggdes staden, 

Stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad. Fälth & Hässler. Värnamo 
19 Ullstad, Erland (2008) Hållbar stadsutveckling. En politisk handbok för Sveriges a’ arkitekter 2008. 

Sveriges arkitekter. Tryck: Intellecta, s.17-20 
20 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och      

problem i svensk stadsbyggnad, Örebro universitet, Kulturgeografi, s.155 
21

 Berglund, Kristina, Sjöström, John & Åström, Birger (2004). Hela staden, från mellanrum till 

stadsrum. Edita. Stockholm, s.56 

http://www.arkitekt.se/s63481/f11377/hswebb.pdf%20s.17-20
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bebyggelse. Även om kvarteren var planerade var inte funktionerna i dem det vilket bidrog till 

en lättföränderlig miljö för kommande generationers behov. Gatorna utgjorde hälften av 

stadens yta och tillsammans med torg och parker utgjorde de stadens viktigaste funktion, där 

integrering mellan människor kunde ske.
22

 Byggnadernas portar vette ut mot gatan med 

affärer på bottenvåningen, som bidrog till liv och rörelse mellan husen. Den traditionella 

kvartersstadens gator är menad att användas för all slags trafik, där gående, cyklister och bilar 

samsas på samma yta och villkor. En god stad består av en blandning av gammalt och nytt, 

stort och litet, små och stora affärer, offentliga och privata rum, lugnt och livfullt, grönt och 

exploaterat.
23

 

Den traditionella staden har inte endast visat sig vara attraktiv med sin täthet och 

variation, den är även effektiv. Med sina klara definierade stadsrum av gator, esplanader, 

parker och torg, bidrar den till ett stadsmönster som är lätt att lokalisera och röra sig i. Stadens 

kvartersstruktur och skala är anpassad för stimulerar vår rörlighet.
24

 

I Elisabeth Klingbergs bok När nyurbanismen kom till stan, beskriver hon nyurbanismen 

som en stadsbyggnadsrörelse vars koncept förespråkar stadsmässighet utifrån det mer 

traditionella småstadsidealet, där Järla sjö i Stockholm eller Jakriborg utanför Lund är tydliga 

exempel på nyurbanism. Denna bebyggelse är ofta klädd i äldre beklädnad, men hon menar 

även på att nyurbanismens utformning inte går att konkretiseras exakt, utan att den är öppen 

för tolkningar. Urban sprawl är deras största motståndare. Rörelsen uppkom för ungefär tio år 

sedan i USA och blir allt mer etablerat inom svensk stadsplanering. Nyurbanismen kritiserar 

konsekvenserna av den modernistiska planeringen. Det är en protest mot framförallt 

funktionalismens storskaliga glesa bebyggelse, som saknar historiska rötter och lösningar. En 

bebyggelse som vi finner i förorterna utanför våra städer.
25

  

Urbanitet anses innehålla det goda stadslivet, något som nyurbanismen strävar att uppnå i 

sina försök till att bygga stad, ofta i gamla attraktiva industristäder.
26

  

Däremot anser Jane Jacobs, som är en förespråkare för den traditionella innerstaden, att 

den stadsbyggnad denna ideologi gett upphov till endast är en fortsättning på den stadsmiljö 

nyurbanismen själva kritiserar. Nämligen en tro på planering som lösningen till att konstruera 

den goda stadsmiljön, som i själva verket skapar nya förorter.
27

 

I Sverige finns ingen etablerad nyurbanism rörelse, men det går att urskilja likheter med 

stadsbyggnadsrådets Agenda för staden från 2002.
28

 

                                                           
22

 Ullstad, Erland (2008) Hållbar stadsutveckling. En politisk handbok för Sveriges arkitekter 2008. 

Sveriges arkitekter. Tryck: Intellecta 
23

 Björk, Cecilia, Nordling, Lars & Reppen, Laila (2008). Så byggdes staden, Stadsbyggnad, 

arkitektur, husbyggnad. Fälth & Hässler. Värnamo, s.27, 33,37 
24

 Berglund, Kristina, Sjöström, John & Åström, Birger (2004). Hela staden, från mellanrum till 

stadsrum. Edita. Stockholm, s.58 
25

 Klingberg, Elisabeth (2006). När nyurbanismen kom till stan. Pratminus förlag, Göteborg, s.22-26 
26

 http://www.svd.se/kultur/nyurbanisten-drommer-om-en-perfekt-stad_167344.svd. 2011-11-17 
27

 Westin, Sara (2010). Planerat allt för planerat, en perspektivistisk studie i stadsplaneringens 

paradox. Edita. Uppsala universitet, s.176 
28

 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och problem i 

svensk stadsbyggnad, Örebro universitet, Kulturgeografi, s.75 

http://www.svd.se/kultur/nyurbanisten-drommer-om-en-perfekt-stad_167344.svd
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2.2 Den moderna staden 

Den moderna staden, eller den så kallade funktionella staden handlade om att överge den 

gamla historiska staden, som inte längre ansågs av värde.  Modernismen kännetecknas till 

skillnad från den traditionella staden av funktionsseparering av bebyggelse och verksamheter. 

En storskalig gles bebyggelse där hela städer eller stadsdelar planerades och uppfördes på en 

och samma gång. Den främsta förespråkaren för detta planeringsideal var arkitekten Le 

Corbusier. Det som tidigare i kvartersstaden varit mötesplatser och blandad bebyggelse av 

funktioner planerades bort. Gator blev till vägar, och vägarna separerade fordon från cyklister 

och gående.
29

 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att modernismens ideal var en lösning 

på dåtidens problem i den traditionella staden, vars standard var låg och trångboddhet vanligt 

förekommande. I Sverige relateras modernismen till miljonprogrammet och det storskaliga 

förortsbyggandet under 1960 och 70-talet. Ett resultat av efterkrigstidens stadsplanering med 

bilismen i fokus, där funktioner som boende, industri, köpcentrum, skolor, grönområden och 

offentliga platser skiljdes åt och knöts ihop av vägar.
30

 En stads innebörd, är självklar 

beroende på hur man definierar stad, men Jerker Söderlind menar på att modernismen gjorde 

en korrekt analys av stadens innehåll som boende, arbete, affärer och natur, bara det att deras 

förslag på ”den nya staden”, skapade en stad utifrån analyser och inte efter vad en stad 

egentligen är. Modernismens intentioner var inte att skapa dåliga städer.
31

   

 Runt om i Sverige växte öar av bebyggelse fram och bildade stadslandskap, som man 

menar inte är stadsmässiga. En estetik som kännetecknas av storskalig betongarkitektur och 

homogena områden. Dessa områden från den moderna stadsplaneringen saknar helt historiskt 

påbrå och traditionella kvaliteter.
32

  

Urban sprawl är ett koncept som uppkom i USA för att förklara stadsplaneringens 

utveckling av den funktionalistiska stadsplaneringens inverkan. Urban sprawl syftar till 

städers utspridning av förorter och bilberoende, en urban utveckling som anses vara ett hot 

mot de europeiska städernas utveckling. Detta fenomen av resurskrävande markutnyttjande av 

utspridda funktioner är som sagt inget unikt för USA, utan även vanligt förekommande så väl 

i Sverige. Den utspridda förortsbebyggelsen ses även som ett hälsoproblem i samhället på 

grund av långa avstånd som kräver bil.
33

  

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ullstad, Erland (2008) Hållbar stadsutveckling. En politisk handbok för Sveriges a’ arkitekter 2008. 

Sveriges arkitekter. Tryck: Intellecta, s.19,24,33.  
30

 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare & förlorare. Riksantikvarieämbete 

Riksantikvarieämbetes förlag, s.100-101   
31

 Söderlind, Jerker (1998). Stadens renässans. SNS förlag. Stockholm, s.8, 11 
32 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och      

problem i svensk stadsbyggnad, Örebro universitet, Kulturgeografi, s.63-70 
33

 Nyström, Louise (2004). Urban sprawl a threat to health and equality. Plan 2-3/2004, s.10-11 



 13 

3. STADEN SOM FÖREBILD INOM DAGENS STADSPLANERING 

 

Denna del av studien börjar med en kortfattad presentation av de fyra tidigare nämnda 

personerna som denna studie lutar sig mot angående deras teorier om staden och 

stadsmässighet. Jane Jacobs kommer även att få ett eget avsnitt, som nämns tidigare i 

avgränsningen, på grund av att hon än idag uppmärksammas och har en stark position inom 

stadsplaneringen. En ytterligare anledning är att hon inte diskuterar stadsmässighet som 

begrepp som de övriga personerna, utan istället förklarar förutsättningar för att skapa en 

fungerande stad och mångfald. Vidare presenteras Jerker Söderlind, Moa Tunström och Sara 

Westin, deras roll inom stadsplaneringen och vilka tankar de har om staden. Slutligen följer 

en diskussion av de tre utvalda kriterierna för stadsmässighet som presenterades i inledningen, 

utformning, estetik och funktioner där var och en definierar stadsmässighet utifrån sin 

kategori, där framför allt de tidigare två nämnda personernas åsikter lyfts fram.   

Moa Tunströms och Sara Westins åsikter kommer framför allt att lyftas fram i 

nästkommande kapitel där kritiken mot stadsmässighet diskuteras.  

 

3.1 Jane Jacobs  

Jane Jacobs anser att det finns fyra huvudsakliga förutsättningar för att skapa mångfald och en 

fungerande stad. För att en plats ska uppnå detta måste den uppfylla samtliga fyra 

förutsättningar. För det första handlar det om att en stadsdel måste bestå av mer än en primär 

funktion. En blandad bebyggelse är en förutsättning för att folk ska vilja bo, arbeta och besöka 

området, även för att skapa aktiviteter under dygnets alla timmar. Vidare är 

funktionsblandning en förutsättning för områdets ekonomiska överlevnad. Den ekonomiska 

effekten påverkas av antalet människor som rör sig i området, och förutsatt att det är rullians 

under stora delar av dygnet. För det andra ska stadsdelen vara uppbyggd av kvartersstaden 

med korta avstånd mellan kvarteren. Korta kvarter skapar förutsättning för flertalet korsningar 

och vägalternativ, vilket ökar mängden av potentiella möten mellan människor. För det tredje 

skall stadsdelen innehålla bebyggelse av blandad ålder och skick. Nybyggen har ofta högre 

hyror vilket konkurrerar ut verksamheter och hyresgäster. En varierad ålder på bebyggelsen 

möjliggör en variation och mångfald området. För det fjärde förutsätter stadsdelen en viss 

täthet i bebyggelsen, vilket motsvarar koncentrationen av antalet människor i området. En hög 

koncentration av människor måste finnas i området för att skapa underlag för verksamheter 

och service. Utan människor blir det ingen stad eller mångfald. Orsaken till vistelsen i 

området är av sekundär betydelse, men ju fler utöver de boende som besöker området desto 

bättre grund för mångfald.
34

 

Utifrån dessa förutsättningar har den svenska staden svårt att uppfylla kriterierna, då stor 

del av vår bebyggelse uppfördes efter andra världskriget. Vilket medför att våra städer inte 

följer den traditionella stadsformen och saknar en åldersbeblandad bebyggelse.
35

 
                                                           
34

 Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Daidlos AB. Original titel: The 

Life and Death of Great American Cities (1961) 
35

 Franzén, Mats, inledning (2004). Jacobs Jane Den amerikanska storstadens liv och förfall. Original 

title:The Life and Death of Great American Cities (1961) Daidlos AB, s.10 
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3.2 Åsikter om staden och stadsmässighet 

Jane Jacobs (1916-2006), är som sagt antagligen en av de mest omtalade och välkända 

personerna inom stadsplaneringsdebatten. Hon var en amerikansk aktivist med ett stort 

engagemang för det urbana livet och samhällsplanering och i hennes mest kända verk Den 

amerikanska storstadens liv och förfall, ger hon förståelse för stadens fördelar och brister. 

Hon kritiserar dåtidens moderna samhällsbyggande och planering i Amerika under 50-talet. 

Hon menade på att planering som universal lösning är förödande för våra städer och att 

planering över huvud taget bör användas i lagom mängd, att en naturlig utveckling av 

städerna är det optimala. För henne är den riktiga staden den historiska traditionella 

innerstaden, där gaturummet är stadens viktigaste rum. Le Corbusiers utopier och 

stadsplanering med storskalighet och funktionsseparering strider mot allt vad Jane Jacobs 

anser vara en god stad.
36

  

Arkitekten och journalisten Jerker Söderlind (f.1955), bland annat stadsforskare och 

lärare vid avdelning för regionala och urbana studier på KTH i Stockholm. Han kallar sig 

själv ”marknadsurbanist”, vilket betyder att det bör byggas städer som folk vill bo i. Invanda 

tankemönster om stadsplanering bör läggas åt sidan och istället bygga de stadsmiljöer som 

efterfrågas, som innehåller pluralism av mångfald och verksamheter. Vidare påpekar han 

vikten av att bygga hållbart, där han syftar till hållbarhet utifrån kommande generationers 

möjlighet att använda och förändra stadsmiljön utifrån deras behov.
37

 Han har bland annat 

skrivit boken Stadens renässans, där han kritiserar den splittrade stadens uppbyggnad och 

förespråkar den traditionella staden.
38

 Jerker Söderlind tankar och idéer om stadsbyggande 

kopplas ibland till nyurbanismen.
39

 

Moa Tunström (f.1975), är samhällsplanerare och kulturgeograf, där hennes forskningar 

framför allt handlar om dagens samhällsbyggande och planering. Hennes avhandlig heter På 

spaning efter den goda staden, om konstruktion och ideal och problem i svensk 

stadsbyggnadsdiskussion. Hon menar på att stadens renässans och dagens stadsmässiga ideal, 

hotas av faktorer som externa köpcentrum och virtuella mötesplatser på internet, som 

försvårar återbyggandet av den traditionella staden. Den traditionella staden kanske inte är 

den optimala lösningen eller den enda, och andra möjligheter bör undersökas. Hon berör 

frågor som vad menas med begreppet stad och vad den fyller för funktion.
40

  

Till sist, Sara Westin (f.1979), kulturgeograf som i sin avhandling Planerat alltför 

planerat, en perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradox, ifrågasätter 

planeringstänkandet i sig, det vill säga att planering kan leda fram till en väl fungerande och 

god stad med funktionsintegrering och stadsmässighet.  I sin avhandling använder hon 

Hammarby Sjöstad som exempel, vilket är passande för denna uppsats, i försök att bygga 

stadsmässiga miljöer. Hon påpekar glappet mellan visioner och verkligheten av 

                                                           
36

 Rådberg, Johan (1997). Drömmen om atlantångaren. Stockholm. Atlantis AB, s. 93-94 
37

 http://jerkersoderlind.blogspot.com/2007/06/info.html 2011-11-29 
38

 Söderlind, Jerker (1998). Stadens renässans. SNS förlag. Stockholm 
39

 http://hem.spray.se/mats.brusman/pdf/Artikel%20IoM.pdf,  2011-11-20 
40

 Tunström, Moa (2009). På spaning efter den goda staden, om konstruktioner av ideal och      

problem i svensk stadsbyggnad, Örebro universitet, Kulturgeografi 

http://jerkersoderlind.blogspot.com/2007/06/info.html
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stadsbyggande, där arkitekter och planerare prioriterar det visuella och ordnade, som i själva 

verket tränger bort mycket av vad den traditionella staden förknippas med.
41

  

 

3.3 Stadsmässighet 

Det är politiker, företagare, planerare och andra beslutsfattare som bestämmer hur våra 

framtida städer ska och kommer att se ut, beroende på vilka begrepp och tankemodeller de 

använder sig av.
42

 Idag är den traditionella staden som för några decennier sedan önskades 

byggas bort, ett ideal som ligger till grund för den stad som åter igen eftersträvas och 

efterfrågas på marknaden. Allt fler söker sig till det urbana statslivet för att få tillgång till 

mångfalden och det stora utbudet av service och affärer, vilket är en förutsättning för en 

levande stadsdel dag som kväll.
43

 En central del i detta är att använda bostadens bottenplan till 

annan verksamhet än boende, för att skapa ett berikande och levande gatuliv, där nyurbanisten 

Anders Duany, menar på att verksamheter i bottenvåningen med skyltfönster är en av de 

populäraste gatufasaderna.
44

 Den gamla europeiska staden har fått sin renässans, med slutna 

kvarter och definierade platser. Nu är det estetik, historia och kultur som planeringen handlar 

om istället för modernismens teknik och effektivitet. Modernismens enformiga, oavslutade 

och oändliga rumsliga karaktär anses problemfylld, där den universala lösningen på 

stadsplanering, har övergått till att se till platsers egenskaper och karaktär för att skapa 

stadsmässighet.
45

 Samtidigt är den funktionsblandning som eftersträvas mycket enklare att 

åstadkomma vid ombyggnation i den befintliga staden än vid nyexploatering.
46

 

Enligt Jerker Söderlind är den traditionella staden liktydig med blandstaden, men däremot 

betyder dessa inte det samma som den goda staden. Den goda staden är abstrakt och går inte 

att definiera på det sättet. Vidare skiljer han på den moderna staden med låg 

funktionsblandning som – icke stad, och den traditionella staden med blandad bebyggelse som 

– verklig stad.
47

  

Hans tankar kan kopplas till Jane Jacobs som ser staden som den täta innerstaden och 

exkluderar de moderna förorterna. Använd ögonen, säger hon, för att se vilka miljöer som 

fungerar. Det är tätheten, anonymiteten, överraskningar och möten med främlingar som gör 

staden, samtidigt som det gör den intressant att leva i.
48

 

Resterande del av kapitlet kommer att följas av utförligare beskrivningar av de tre 

uppsatta analyskriterierna av stadsmässighet, utformning, estetik och funktion, där var och en 

beskriver sin definition av kriteriet.  
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3.4 Kriteriet stadsmässig utformning 

Utformning beskriver förhållandet mellan byggnader och det offentliga rummet som gator, 

torg och parker. Det är utformningen på dessa element som skapar förutsättningar för det 

stadsmässiga, så som esplanader, stadsentréer och gatornas utformning som innehåller 

trafikintegrering.
49

  

Den nostalgiska strävan efter att återskapa den traditionella staden, påverkas av 

erfarenheten om stadens väl fungerande utformning med definierade stadsrum som binder 

samman och skapar en känsla av helhet mellan bebyggelse och offentliga platser. Stadens 

struktur har stor påverkan på hur vi uppfattar och förhåller oss till den. En stad kännetecknas 

av kvaliteter som intensitet och känsla där variation i den offentliga miljön och bebyggelsen 

inbjuder till aktiviteter. En stad ska vara en plats där ärenden uträttas lika väl som flanering. 

Gatorna, torg och parker är stadens vardagsrum, gemensamma platser där stadens invånare 

kan träffas. Det offentliga rummet ska ha något att erbjuda alla åldrar för att skapa 

mångfald.
50

  

Med bebyggelsens utformning syftar Jane Jacobs till vad hon kallar för socio-spatiala 

förhållanden, det vill säga hur förhållandet mellan människor och verksamheter i området 

förhåller sig till varandra. För henne är gatorna och den fysiska miljöns utformning det 

centrala.
51

 En fördel är om två eller fler gator korsar varandra, till exempel som Y, X eller T, 

då dessa gator skapar bättre förutsättningar för människor att mötas. Det är i korsningar 

mötesplatser oftast bildas, och därmed får människor att stanna till och vistas på platsen.
52

 

Denna åsikt om vikten av korsande gator återfinns i Jerker Söderlinds resonemang.
53

 

Lars Marcus, docent i stadsbyggnad och forskare, delar Jane Jacobs åsikt om att gatorna 

och de offentliga rummen är stadens viktigaste plats, det som skapar en stadsmässig känsla, 

och som kräver framför allt tre faktorer;  

 

- Kontinuerliga fasader längs med gatorna,  

- Kortare kvarter som bidrar till flera korsningar, möten och vägmöjligheter  

- Bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen för offentlig tillgänglighet.
54  

 

Jerker Söderlind ser det positiva i att bygga efter närhetsprincipen, som kan kopplas till 

nyurbanismens åsikter. Däremot anser han att viljan att bygga tätt och koncentrerat försvåras 

av det djupt rotade idealet från 1930- talet och framåt, som fortfarande påverkar dagens 

stadsplanering. Vi har skapat ett bilberoende samhälle, där bilen är en del av vår samtid som 
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vi måste inkludera i stadens utformning, något som försvårar försöket till stadsbyggandet av 

att efterlikna den traditionella staden, där resultatet kan tyckas motsägelsefullt.
55

  

 

3.5 Kriteriet stadsmässig estetik 

Som nämns tidigare syftar estetik till form och gestaltning för att skapa en stadsmässig känsla 

där det estetiska skapar associationer av stad, och på så sätt påverka vårt beteende i miljön. 

Estetik och gestaltning används för att skapa karaktär åt området genom val av fasaders färg 

och material, grönska och vägmaterial.
56

    

Den fysiska miljöns estetik och utformning är en förutsättning för hur stadsmässighet ter 

sig.
57

 Jerker Söderlind menar att arkitekter under 1980 och 90- talet såg staden som en 

framgång och plockade ner den i bitar och reducerade den till estetisk stadsmässighet, och 

skapar ett arrangemang av fasaden, stilar och gaturum, av mer eller mindre stadsliknande 

karaktär. Många nyare områden ser ut som den klassiska stadens stilform, men den innehåller 

trafiklösningar som ökar likheten med städerna från 1930- talet. Jerker Söderlind resonerar att 

fasader och estetik inte är tillräckligt för att skapa en stadskänsla, och underordnas därmed 

utformning och funktioner.
58

 Denna åsikt delar han med Jane Jacobs som anser att estetiska 

och arkitektoniska utformningen är av sekundär betydelse, men inte att den är orelevant. Hon 

syftar snarare på vikten av den fysiska utformningen, och menar på att ”a city can not be a 

work of art.”
59

 

Däremot anser Rolf Wohlin, författare, debattör och fotograf, att arkitekturen skall väcka 

en känsla och påverka våra sinnen. Arkitekturen bör begära något från åskådaren. Staden 

handlar enligt honom inte om täthet utan om plan, skala och hus.
60

  

 

3.6 Kriteriet stadsmässig funktion 

Funktioner beskriver blandningen och mångfalden i området som skapar genomströmning av 

människor och resulterar i stadsliv och stadsmässighet. Utan människor - ingen stad. 

Utformning och estetik är inte tillräckligt för att uppfylla känslan av stadsmässighet.
61

 

Detta är en av Jane Jacobs fyra förutsättningar, att staden kräver pluralism av funktioner 

för att skapa mångfald och genomströmning av människor. Även en blandning av gamla och 

nya byggnader framkallar möjlighet för variation i hyreskostnader för att skapa potential för 

både stora och små företag med ekonomiska skillnader
 62

 En förutsättning för själva stadslivet 
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är intensitet av rörelser under dygnets alla timmar. Detta kräver funktionsblandning av 

bostäder, arbete, nöje, service och handel inom en närliggande omkrets. Det är människor och 

den sociala atmosfären som skapar stadsmässighet. Bebyggelsens täthet och arkitektur kan 

endast skapa förutsättningar för stadslivets möjligheter.
63

 

Berikande GatuplansVerksamheter, BGV, är en metod för att skapa förutsättningar för 

god funktionsintegrering av verksamheterna längs gatuplan, helst samlat i ett kluster, där det 

bör finnas centrala mötespunkter och sittplatser längs med gatan som möjliggör för människor 

att stanna till och vistas i miljön. Ytterligare förutsättningar för BVG är god tillgänglighet 

med cykel, buss, bil och annan transportmedel. Vidare är tillgång till parkering en 

förutsättning för att möjliggör genomströmningen av besökare.
64

  

Det är funktionsblandningen som möjliggör stadsliv på gatorna, bilar, ljud, lukter, 

människor i rörelse, som är det viktigaste i det stadsmässiga och som signalerar urbanitet.
65

 

Med funktionsblandning inkluderas inte enbart verksamheter utan även trafikintegrering, 

där alla sorters fordon ska samsas med cyklister och fotgängare på samma yta och på lika  

villkor.
66

 Det är vidare viktigt att inte enbart se funktionsintegrering som lösning i sig, utan att 

det handlar om en småskalig blandning av verksamheter med en arkitektonisk variation. Det 

är ett ömsesidigt behov mellan de stora och små företagen för att överleva.
67

 

 

 

4. PROBLEMATIK KRING OCH KRITIK MOT STADSMÄSSIGHET  

 

I denna del diskuteras kortfattat problematiken av och kritiken mot att försöka skapa 

stadsmässiga områden. Eventuella motstånd och komplikationer som kan försvåra önskat 

resultat diskuteras, men även motargument som kan riktas mot det stadsmässiga idealet. Det 

är framför allt i denna del som Sara Westins och Moa Tunströms åsikter om stadsplanering 

och stadsmässighet presenteras. 

 

4.1 Problematiken att skapa stadsmässighet 

Marknadsekonomin kan vara ett problem mellan kommunen och byggherrarna vid etablering 

av funktionsbeblandning i ett nybyggt område. Vid anordnande av BVG, Berikande 

GatuplansVerksamheter, kan det uppstå konflikter mellan kommunens vision av att anlägga 

annat än bostäder i bottenplan, så som service och verksamheter, gentemot 

fastighetsägare/byggherrar. Kommunens visioner faller ofta på grund av de ekonomiska 

förutsättningarna, då de ofta vill bygga bostäder och verksamheter samtidigt i ett tidigt skede 
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av projektet, medan fastighetsägare/byggherrar vill vänta med butikslokalerna tills det bor och 

arbetar tillräckligt många i området, så att de finns en efterfrågan och ekonomiska 

förutsättningar för verksamheten att överleva. Denna efterfrågan kan ta flera år att utveckla i 

ett område.
68

  Nyexploaterade områden kräver sin tid för att utvecklas, att skapa tillräcklig 

med befolkningsunderlag, utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.
69

  

Vidare försvåras marknadsförutsättningarna i ett område av yttre faktorer som påverkar 

överlevnadsmöjligheterna för verksamheter. Det kan vara närliggande marknader som är mer 

etablerade, som på så sätt konkurrerar ut den nya stadsdelen och försvårar en 

funktionsblandad utveckling.
70

  

En ytterligare faktor som Moa Tunström menar på, är att se helheten. Det krävs 

integrering i planeringen för att få hållbara lösningar, där hänsyn måste tas till både 

stadsplanering, bebyggelseplanering och trafikplanering. Det vill säga ett helhetstänkande 

istället för att behandla varje del separat.
71

 

 

4.2 Kritik mot stadsmässighet 

Med tanke på all den fokus som riktas på stadskärnan och innerstaden har den traditionella staden 

ifrågasatts. En åsikt som delas av ett flertal, bland annat Jerker Söderlind är att försöken till att 

bygga stadsmässiga områden ofta resulterar i arkitekters försök att efterlikna staden genom 

former och material, misslyckas eftersom den saknar stadens grammatik. Det blir inte en stad 

bara för att samma innehåll och material används.
72

 Försöket till att efterlikna staden riskerar 

att resultera i en skenbar stad, en åsikt som han delar med Sara Westin. Hon exemplifierar 

med Hammarby Sjöstad, ett passande exempel för denna uppsats, och menar på att stadsdelen 

är tom, en icke levande stad. Kvarteren har ett likartat utseende, som skapar en enformighet 

över området, istället för den traditionella stadens oordning och komplexitet.
73

 Hennes åsikter 

kan jämföras med arkitekten Johan Johnsson, som menar på att nya stadsdelar ofta utfaller i 

medelklassområden, något som även där inte följer den traditionella stadens mångfald. Också 

han använder sig utav Sjöstaden, där han exemplifierar stadsdelen som ett slags nyurbanistiskt 

projekt, där allt är genomdesignat in i minsta detalj, där faktorer inkluderats och exkluderats 

utefter vad som anses positivt. Inte heller detta följer den riktiga staden, där exkludering inte 

är möjligt på samma sätt som vid nybyggen. En stad består även av mindre bra saker.
74

   

Den höga tätheten av bebyggelse som anses vara en förutsättning för det urbana, med 

folkliv och stadskänsla, antagligen med Jane Jacobs som förebild, är ingen garanti. Förtätning 
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och kvartersstaden behöver inte betyda urbanitet eller stadsmässighet. Här kan Skarpnäck 

användas som exempel där täthet och kvartersstad inte medförde stadskänsla.
75

  

Sara Westin delar Jane Jacobs tankar om att den urbana miljön möjliggör anonymitet som 

kännetecknas av stadslivet. Men däremot anser hon att de nyplanerade områdena som växer 

fram där miljön är ordnad till perfektion, där välviljan till bygget istället resulterar i 

stadsmiljöer av tristess.
76

 Genomgående i hennes avhandling visar hon på skillnaden mellan 

arkitektens ögon och hur individen eller flanören som hon kallar det upplever staden. Det så 

kallade glappet mellan planerarnas planer och individens upplevelse.
77

 

Enligt Sara Westin kan dagens planering jämföras med förklädd modernism, där 

planerare och politiker fortsätter att konstruera också efter idén om att uppnå den goda 

staden.
78

 Dessa tankebanor kan återfinnas hos Moa Tunströms resonemang, där hon kritiserar 

hur den traditionella staden föreställs som det enda lösningen och idealet. Hon menar på att 

det förmodernistiska idealet framställs som något naturgivet, något som alla vill ha och som 

passar alla, där hon vill se en öppenhet för nytänkande inom planeringen. Det finns en risk att 

framställa en stadstyp som en naturlig företeelse.
79

 Det behövs fler ideal som ser staden 

utifrån olika perspektiv, och att ha en kritisk syn på den historiska staden som möjligtvis inte 

är det optimala för vårt framväxta samhälle idag som innehåller andra förutsättningar. Det bör 

inte formuleras som ett enhetligt urbant ideal.
80

 

 

 

5. HAMMARBY SJÖSTAD 

 

I följande del presenteras Hammarby Sjöstad, från områdets historiska bakgrund till resultatet 

av visionen. För att kunna urskilja resultatet och bedöma uppnådd stadsmässighet, kommer 

utvalda platser och delar att granskas och jämföras med de tidigare diskuterade teorierna och 

analyskriterierna angående stadsmässighet. Här kommer fotografier att användas i 

resultatdelen för att enkelt kunna beskriva och förtydliga.   

Stockholms stad har de senaste åren haft en befolkningsökning med över 10 000 invånare 

per år. Detta sätter krav på tillgång till bostäder, och prognosen fram till 2030 tyder på ett 

behov av ca 70 000 nyproducerade bostäder.
81

 Översiktsplanen för Stockholm från 1999 är 

den nuvarande gällande översiktsplanen fram tills den nya översiktsplanen från 2010 vinner 

laga kraft.
82

 Översiktsplanen -99 beskriver bland annat hur staden ska byggas och växa inåt. 
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Huvudsyftet med planen är att förbättra den redan befintliga staden, att använda redan 

exploaterad mark för att kunna bevara och utveckla grönstrukturen i staden. Tidigare 

industriområden är en tydlig stadsutvecklingsstrategi, som möjliggör att bygga på redan 

exploaterad mark. Detta är ingen ny strategi inom stadsbyggnad, vilket syns genom bland 

annat Norra Hammarbyhamnen, den del av Hammarbyhamnen som tillhör Södermalm. 

Industriområden ligger ofta i gränsen mellan innerstad och ytterstad i vattennära områden.  

Målet med de nya stadsutvecklingsområdena, inkluderat Hammarby Sjöstad, är främst att 

förvandlas till en funktionell och mångfaldig stadsdel. Att återgå till den traditionella staden 

och att återspegla innerstadens stadsmässighet, genom att konstruera områden med tillgång 

till boende, arbete, kultur, parker, och service i närmiljön.
83

 Dessa mål är mer eller mindre 

återkommande i detaljplanerna över de enskilda områdena, där de beskriver att huvudgatorna 

ska innehålla verksamheter och service som restauranger och butiker i bottenplan, medan de 

mindre gatorna ska innehålla antingen bostäder eller lokaler. (Se exempel detaljplan för Sickla 

Kaj).
84

  

Inom EU har engagemanget ökat för stadsmiljön, och 1990 gav EG:s expertgrupp på 

stadsmiljö ut utskriften ”Green paper on the Urban Environment”, där de uttrycker strävan 

efter att återuppta den kompakta traditionella staden med mångfald och närhet. Den 

traditionella staden är efter allt ett europeiskt kulturarv.
85

  

Stockholm har en Vision 2030 som beskriver hur staden ska utvecklas och fortsätta vara 

en levande, kreativ och mänsklig stad. I denna vision har Hammarby Sjöstad en viktig roll 

som beskriver arbetet med hållbar stadsutveckling.
86

 

Hammarby Sjöstad som är Stockholms största stadsdelsprojekt på många år är ett gott 

exempel på hur det har försökts utvidga stadens centrala delar, och skapa en modern stadsdel i 

ett tidigare industri- och hamnområde. Första utbyggnadsetappen påbörjades under 90-talet 

och beräknas vara färdigt år 2015-2017. Sjöstaden kommer då att innefatta 11 000 bostäder 

med 25 000 invånare, och totalt ca 35 000 personer som bor eller arbetar i området.
87

  

 

5.1 Historien kring området vid Hammarby Sjö 

Området kring Hammarby Sjö har under åren haft olika skepnader. Under 1920-talet beskrevs 

det som ”stillsamt idylliska naturscenerier”, då bland annat Sickla Udde bestod av 

rekreationsytor och användes som tillflyktsplats från innerstaden. Området kom senare att 

förändras, för att några decennier sedan utmärks som en kåkstad.
88

 

Fram till 1500-talet var området glest bebyggt, men under 1600-talet började området 

bebyggas med verksamheter av industriell karaktär, framförallt av vattenkrävande 
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verksamheter. När Hammarbyleden byggdes under 1920-talet förändrades området fort och 

sjön fylldes av rester från sprängningen vilket medförde att strandlinjen ändrades markant. 

Vid området Lugnet fanns planer på att utveckla hamnverksamheter, men som inte blev 

realiserade. Istället uppläts området till industrier att växa fram på, men ingen stor etablering 

skedde och området utvecklades till soptipp och kåkstaden började växa fram i form av 

tillfälliga plåtskjul. Glödlampsfabriken Luma stod klart på 30-talet och står kvar än idag, men 

för annan användning. Sedan slutet av 80-talet har det funnits planer på att bygga bostäder i 

Södra Hammarbyhamnen, då industrier började flytta från området, och sedan 1999 då 

planerna för bostadsbyggande började genomföras har till stor del de tidigare 

industribyggnaderna rivits.
89 

År 1991 presenterades förslag till den fördjupade översiktsplanen 1991, där det föreslogs 

att hamn- och industriområdet skulle omvandlas till en del av Stockholm innerstad, vilket var 

ett startskott för detaljpalenarbetet för Norra Hammarbyhamnen. År 1996 presenterades ett 

förslaget om fortsatt arbete med den Södra Hammarbyhamnen, där detaljplanearbetet startar 

med området Sickla Udde.
90

  

 

5.2 Målet med Sjöstaden  

Planarkitekten Jan Inghe - Hagström vid stadsbyggnadskontoret i Stockholm var den första att 

se möjligheten kring området vid Hammarby Sjö. En möjlighet att bygga en stad med urbana 

kvaliteter i ett attraktivt vattennära område som skulle prägla staden.
91

 Hans idéer var en stad 

som var mer luftig än vad resultatet blev. Det var politikernas påtryckning och vilja att bygga 

den täthet som är idag för att uppnå stadsmässighet och markeffektivitet. Därmed fick de 

tidigare planerna förtätas ytterligare för att uppfylla politikernas vilja.
92

  

Planerna utgick från tidigare stadsbyggnadserfarenheter historiskt sett. En stad där det 

dagliga livet ska utspelas, där tydliga gränser ska finnas mellan de offentliga och privata 

rummen i staden, där den fysiska utformningen ska möjliggöra för arbete, boende, service och 

nöje.
93

 Målet med Hammarby Sjöstad var att bygga en modern stadsdel, som är tänkt att vara 

en förlängning av Stockholms innerstad, vilket präglar stadsdelens utformning av så väl 

infrastruktur som bebyggelse.
94

  (Se figur 1 och 2 för exempel på Hammarby Sjöstad).  
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En ny årsring av bebyggelse skulle byggas i Stockholm, genom en blandning av den moderna 

halvöppna kvartersstaden och den traditionella täta slutna innerstaden, tillsammans med 

öppna modernistiska planformer. Stadsdelen karaktäriseras av innerstadens gatumönster, 

hushöjder, täthet, kvartersstruktur och funktionsblandning kombineras med en öppnare 

planslösningen med utblick mot vattnet och parker. Modernismen syns bland annat genom 

öppenhet, ljushet, vatten och grönområden.
95

 Det är meningen att den yttre miljön ska 

engagera och förhöja upplevelsen och identitetskänslan.
96

 Det är en klassisk stadsplanering 

med en ny modernare arkitektonisk klädsel, genom stora fönster, ljusputsade fasader, flacka 

tak och stora balkonger och terrasser, som är framåtsträvande i sitt utseende. Den typiska 
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Stockholmska färgskalan, med sina varma gula och röda toner har använts för att skapa 

samhörighet med den historiska staden.
97

   

Den unika miljösatsningen är något som speglar stadsdelen. Husen ska vara dubbelt så 

bra miljömässigt som andra samtida nybyggen, och stadsdelen ska representera toppklass när 

det gäller kretslopp och miljöfrågor. Arkitekturen är modern med hållbart material som glas, 

trä och sten. Genom södra Hammarby Sjöstad sträcker sig en esplanad som länkar ihop de 

olika kvarteren i stadsdelen. Vidare är esplanadens huvudsakliga syfte att sammankoppla de 

nya gröna rummen och skapa gröna korridorer. I närheten ligger två naturreservat, 

Nackareservatet och Årstaskogen, som är kopplade till parkerna i området och skapar en 

helhet. Det har även gjorts stora satsningar på tillgängligheten i området med 

kollektivtrafiken, med hjälp av tvärbanan och bussar.
98

  

Sjöstaden ska vara en levande, kreativ och mänsklig stadsdel, som stämmer överrens med 

Stockholm stads Vision 2030. En levande stadskänsla med caféer, affärer, ljus och vatten. En 

kreativ stadsdel som inspirationskälla vid miljösatsningar och hållbarhet världen över, och till 

sist en mänsklig stadsdel som är lätt att ta sig fram i med cykel och promenad eller annan 

tillgänglig kollektivtrafik.
99

 Det är längs den 37,5 meter breda esplanaden som stadslivet ska 

utspelas, med funktionsblandade verksamheter och kollektivtrafik som samspelar under 

samma villkor med gående och cyklister. (Se figur 7 och 8, fotografi på huvudgatan). 

Blandtrafiken är förenligt med den traditionella staden. Runt stadens centrum, Hammarby 

Sjön eller det blå ögat som det även kallas, lokaliseras parker, gångstråk och andra 

samlingsytor.
100

 

Björn Cederquist förklarar under intervjun att det rykte som finns att Hammarby Sjöstad 

från början var planerat för äldre personer, som varken hade barn eller bil, som ville flytta 

från sin villa in till staden, inte stämmer. Han förklarar att det var enskilda byggherrar som 

genom egna undersökningar antog att det nära vattenläget skulle bidra till höga bostadspriser, 

och därmed riktade in sig på en målgrupp, nämligen äldre med ekonomisk köpkraft. När 

sedan barnfamiljer flyttade in frångicks denna tanke fort. Björn Cederqvist förklarar vidare att 

tanken med Hammarby Sjöstad alltid har varit att skapa en funktionsblandad stad med 

mångfald, och därmed även en stadsdel för alla åldrar. Men i teorin vet man att vatten och 

attraktiva lägen höjer bostadspriser och hyror, och skapar tillgång för dem med köpkraft. 

Politikers önskade vision kan inte mäta sig med den ekonomiska verkligheten där 

marknadsekonomin styr.
101

 Samtidigt har mycket kritik riktats just mot att Hammarby Sjöstad 

var planerat för äldre utan barn. Detta menar Arkitekten André Johansson i sin text i 

tidskriften Arkitektur som beskriver hur stadsbyggnadskontoret 1997 i ett utlåtande förklarar 

sin oro för att Södra Hammarbyhamnen kommer att bli ett homogent område i 
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befolkningsblandningen, vilket skapar brist på liv. Idag bor däremot många barnfamiljer i 

området och kön är lång för en dagisplats.
102

 Sektionschefen Malin Olsson på 

stadsbyggnadskontoret i Stockholm, förklarar att området var planerat för variation av 

åldersgrupper, men att det i slutändan flyttade det in fler barnfamiljer än man först hade trott, 

vilket tyvärr påverkar antalet tillgängliga dagisplatser. Ett viktigt tillägg i diskussionen om 

möjlighet till mångfald i stadsdelen är mixen av 45 procent hyresrätter och 55 procent 

bostadsrätter.
103

 

 

5.3 Genomförandeprocessen  

Vanligtvis inom svensk stadsplanering har medborgare och politiker stor insyn och inverkan 

genom planarbetets gång, något som stöds av lagstiftning. I arbetet med Hammarby Sjöstad 

har detta kombinerats med parallella arkitektuppdrag och tävlingar för att öka variationen i 

arbetet och utformningen av Sjöstaden. Det har handlat om ett stort samarbetsprojekt mellan 

Stockholm stad och övriga inblandade.
104

 Planprocessen som genomförs med 

stadsbyggnadskontoret i ledningen, utser byggherrar direkt när detaljplanearbetet påbörjats. 

Byggnadsprojekten inleds ofta med parallella arkitektuppdrag och fortgår sedan i ungefär två 

års tid.
105

 Med parallella uppdrag menas att uppdragsgivaren har möjlighet att plocka ut det 

bästa från varje lösning och bestämma hur det ska användas, istället som vid en 

arkitekttävling där endast ett vinnarbidrag väljs ut att realiseras.
106

 

För att generera en arkitektonisk variation samtidigt som helhetskänsla har 

stadsbyggnadskontoret utvecklat ett kvalitetsprogram, som ett komplement till detaljplanen, 

där ansvariga arkitekter och byggherrar för de olika områdena tillsammans med staden 

utvecklar den arkitektoniska grammatiken. På detta sätt samordnas kvarterens arkitektoniska 

och materiella variation till ett enhetligt område. Den historiska staden är förebilden, 

samtidigt som den utvecklas och skapar vår tids årsring.
107

 

Under processen med att utveckla Hammarby Sjöstad, beslutades Stockholm att 1996 att 

ansöka om OS 2004, och att anlägga OS-byn i Hammarby Sjöstad, som huvudsakligen skulle 

lokaliseras till Sickla Udde, Sickla Kaj och Lumaområdet. Det är nu beslutet tas om att bygga 

ett av världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt. Innan beslutet om OS hade det 

politiska intresset för Sjöstaden varit näst intill obefintlig men nu ökade intresset markant. 

Stockholm placerade sig på en fjärde plats i ansökan att ansvara för OS.
108

 

En intressant aspekt i arbetet är fördelningen mellan de sociala och fysiska frågorna. 

Björn Cederquist förklarar att de sociala frågorna i projektet hamnar i bakgrund gentemot de 

fysiska. De mer komplexa frågorna kring trafikplanering och design tar mer plats, medan de 
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sociala får hanteras i efterhand, när problem uppstår. Det är lätt att stadsarkitekter blir 

självupptagna, och vill sätta sin prägel på området, den som symboliserar helheten och sin idé. 

Björn Cederquist ser problem i detta och förespråkar medborgardialog i tidigare skede.
109

  

 

5.4 Resultatet av Hammarby Sjöstad 

Hur blev resultatet av det som står färdigt idag av Hammarby Sjöstad? Den nya staden runt 

Hammarby Sjö, som byggdes upp från grunden med målet om att bygga stad i staden.  

Stadsarkitekten Per Kallstenius menar i en artikel i SvD Kultur, att resultatet av 

Hammarby Sjöstad visar på att det går att bygga lyckade och attraktiva bostadsområden. Det 

är därför naturligt att fortsätta bygga liknande områden, med Hammarby Sjöstad som 

förebild.
110

 Han får medhåll från Jerker Söderlind som anser att Sjöstaden är ett av Sveriges 

mest lyckade bostadsområden med tillgång till serviceutbud i närområdet.
111

  

Däremot anser Jerker Söderlind att Sverige saknar nybyggda stadsdelar med en riktig 

blandning av kontor, bostäder och arbetsplatser, och därmed blir Hammarby Sjöstad snarare 

ett lyckat bostadsområde med närhet till service istället för en funktionsintegrerad stadsmässig 

stadsdel. I Hammarby Sjöstad byggdes det många bostäder men knappt några kontorslokaler, 

vilket hämmar funktionsblandningen. Vidare är tillgången till parkeringsplatser i stadsdelen 

ytterligare en faktor som komplicerar för genomströmningen av gäster som i sin tur påverkar 

handeln och andra verksamheter. Graden av besökare är ett bra mått på hur pass 

välfungerande en stadsdel är och i vilken grad den uppfyller stadsmässighet.
112

 Björn 

Cederquist förklarar att bristen på kontorslokaler beror på att det inte var den efterfrågan på 

kontorsbyggnader som man först trott. Det finns nämligen tre detaljplanelagda områden för 

kontor, som ännu inte byggts på grund av brist på efterfrågan. Dessa planer finns kvar till 

eventuella framtida behov av exploatering.
113

 

Idag bor det många unga vuxna och yngre medelålders i stadsdelen.
114

 Detta kan 

återkopplas till Johan Johnssons åsikt att nybyggda stadsdelar ofta resulterar i 

medelklassprojekt.
115

 I boken Sjöstaden, Hammarby Sjöstad går det att urskilja en viss saknad 

av unika småbutiker från boende i området. Det finns en så kallad Sjöstadsstil med exklusiv 

marin stil, genomgående i stadsdelen, som inte tilltalar alla. Både arkitekturen på insidan som 

utsidan följer samma stil. Sjöstaden saknar variation och stadens myller, något som inte är 

självklart att den någonsin kommer att få. Samtidigt uppskattas Sjöstadens lugn och närhet till 

natur och vatten.
116

 Under de två observationstillfällena var bristen på variation i området 
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påtaglig. En stark bidragande faktor till detta är antagligen husens fyrkantiga utformning som 

skapar utomhusmiljöns utseende, samtidigt som insidan även den påverkas av detta, och får 

likartade utformning. Det finns en frånvaro av unika lokaler och butiker. 

Under observationerna uppmärksammades även bristen av stadsmässighet, en åsikt som 

återfinns i en artikel från Sveriges arkitekter, där ett flertal personer, bland annat Jerker 

Söderlind, diskuterar Hammarby Sjöstad utifrån stadsmässighet. Flertalet anser att det idag 

inte går att urskilja någon hög grad av stadsmässighet i stadsdelen, men menar på att det tar 

tid att utveckla dessa kvaliteter. Idag finns det inbyggda förutsättningar, som utformning och 

butikslokaler i markplan, för att i framtiden kunna innefatta och utveckla stadsmässighet.
117

 

Vid observationerna var det märkbart att Hammarby Sjöstad innehåller förutsättningarna, 

genom stadsdelens utformning och planeringen för butiker i markplan. Samtidigt gav 

stadsdelen en känsla av att vara stadsliknande men samtidigt inte. Stadsliknelser finns där, 

men stadens folkliv på gatorna, stadens variation i bebyggelse och offentliga rum saknas. Det 

är för stillsamt för att kunna uppnå stadsmässighet. Det blir snarare en känsla av exklusivt 

förortsbygge. 

André Johansson menar på att även om det bor många barnfamiljer där är staden inte full 

av liv och rörelse och efter klockan 21.00 tystnar Sjöstaden. Det finns restauranger och caféer 

men fortfarande är det ingen brist på lediga lokaler som effekt av de höga hyrorna som 

kommer med nybyggnationer. Detta kan kopplas till Jane Jacobs kriterier med blandning av 

gamla och nya byggnader för att skapa möjligheter för människor och verksamheter med olika 

ekonomisk förutsättningar.
118

 Björn Cederquist motsäger argumentet att hyrorna skulle vara 

grunden till problemet med outhyrda lokaler eftersom hyresvärden har rätt att reglera hyrorna, 

både sänkning och höjning, och kan därmed inte anses vara problemet.
119

 Vidare är det 

morgon- och kvällsrusning vid dagis, färjan och spårvagnen. Vid lunchtid kommer folk ut 

igen för att sedan lämna gatorna lugna under eftermiddagen.
120

  

Vid observationstillfällena kunde lugnet kännas av i Sjöstaden. Gatorna låg tysta, förutom 

längs Hammarby Allé som innehåller stadsdelens huvudsakliga funktionsblandning och 

stadskaraktär, vilket bidrar till att stadslivet drar sig dit av naturliga skäl. Däremot ingav 

Hammarby Allé ingen stadsmässighet förutom under lunchtimmen, vilket bidrog till att gatan 

innefattade svagt stadsliv och rörelse resten av observationstimmarna. Förutom Hammarby 

Allé, som även den inte räcker till för att skapa stadsmässighet ur det funktionsintegrerade 

perspektivet, ger stadsdelen en känsla av liknelse med ett bostadsområde.  
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Enligt Sara Westin uppfyller Hammarby Sjöstad ett av Jane Jacobs fyra förutsättningar för att 

skapa en levande och fungerande stad, nämligen täthetskriteriet, vilket inte är tillräckligt då en 

plats måste uppfylla alla förutsättningar. (Se figur 3, karta över Hammarby Sjöstad). En hög 

täthet av bebyggelse som skapar underlag för en stad med många människor på en 

koncentrerad yta. Däremot uppfylls inte kriterierna primära funktioner och blandad 

bebyggelse av gammalt och nytt. Hon anser även att de lyckats med att försöka skapa 

stadsmässighet genom butikslokaler i bottenvåningen i en del av husen, vilket åtminstone 

möjliggör för verksamheter, även om det huvudsakligen är koncentrerat till huvudgatan.
121

 

Den täta kvartersstaden sammanfaller även med Jerker Söderlinds teori om närhetsprincipen, 

för att bemöta efterfrågan på närhet till service och verksamheter.
122

  

Genom observationerna kunde ytterligare ett av Jane Jacobs kriterier, nämligen korta 

kvarter, näst intill anses uppfylld. (Se även här figur 3, karta över Hammarby Sjöstad). Här 

kan kvartersstaden urskiljas, även om kvarteren många gånger inte bidrog till korsande korta 

kvarter och korsande gator. I själva verket är det till mestadels längs med huvudgatan som 

korta kvarter finns. Utöver denna gata är resten av byggnaderna formade runt en stor 

innergård som vetter ut mot vattnet och skapar därmed inte ytterligare korsande gator.  

Det lyfts fram många positiva åsikter om Sjöstaden men många har även en kritisk syn, 

där framför allt homogeniteten i området anses negativt. En stor del av stadsdelen är likartad 

med en nymodernistisk åskådning. Samtidigt är det större variation i de mer nybyggda delarna 
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Figur 3 Karta över Hammarby Sjöstad. Nummer 1 på kartan är Sickla Udde, nummer 2 är 
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av Södra Hammarbyhamnen än, i Norra hamnen som utgjorde den första etappen, vilket kan 

vara ett resultat av kritiken som förts under byggprocessen.
123

  

Hammarby Sjöstad kritiseras som sagt för att vara allt för homogent och perfekt ordnad, där 

resultatet ofta resulterar i något som har skepnad av en stad men inte är det. Arkitekten 

Camilla Andersson använder förklaringen brist på mänsklighet, där staden är trevlig och 

vacker men den är planerad in i minsta detalj. Hon menar inte på att det är något dåligt, utan 

hon gör parallellen med en lekplats för barn, bara det att staden i detta fall redan är färdiglekt, 

vilket hämmar den personliga kreativiteten i området. Det behövs variation i arkitektur och 

bebyggelse för att människor med olika ekonomisk köpkraft ska kunna bo i samma område 

och på så sätt skapa mångfald.
124

 Detta resonemang återfinns hos Sara Westin som menar på 

att idén av att Hammarby Sjöstad skulle byggas som en stadsdel och inte som ett ytterligare 

bostadsområde tilltalade henne. Men hon blev besviken över resultatet som hon beskriver som 

för perfekt till skillnad från den riktiga innerstaden, vilket möjligtvis kan bero på att hela 

området planerades i stort sätt på samma gång. Enligt henne uppfylls inte målet med att den 

yttre miljön ska engagera och förhöja upplevelsen.
125
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Hammarby Sjöstad är en så kallad grön stadsdel där fokus har lagts på att skapa vackra 

attraktiva offentliga miljöer, med permanenta parkstråk, konst och skulpturer där invånarna 

kan mötas och spendera sin fritid. Hur området och platser ska utnyttjas blir här med redan 

förbestämt.
126

 (Se figur 4, 5 och 6 som visar Hammarby Sjöstad). Fotografierna visar bland 

annat likartade hus, både bredvid varandra men även generellt i området, vilket tyder på en 

brist i variationen. Det är raka linjer och kanter, både i byggnadernas utformning men även i 

den offentliga miljön mellan husen. Figur 5 och 6 visar en park/torg och gångstråk, som är 

perfekt ordnade och gestaltade. Dessa miljöer är vanligt förekommande i Sjöstaden, och det är 

de raka linjerna och de perfekt ordnade offentliga rummen, tillsammans med likartade 

byggnader som kritiseras för att skapa homogena miljöer som hämmar kreativiteten. Känslan 

av homogenitet i stadsdelen var påtaglig under observationerna. De stilmässigt perfekt 

ordnade offentliga rummen ingav känslan av opersonligt och icke stadsmässigt. Ofta syntes 

två eller flera hus på rad med samma estetiska klädsel och arkitektoniska utformning, något 

som ökar känslan av bristen på variation. Sjöstaden följer stilen av fyrkantiga boxar på rad i 

snarlik stil, som tillsammans med den påfallande synen av platta tak, återkopplade tankarna 

till de funktionalistiska husen.  

Pelle Björklund, VD:n på Svenska Bostäder, ifrågasätter hur stadsdelen har kommit att 

bli så likartad, då han anser att detta är konstigt eftersom flera arkitekter deltagit i arbetet för 

att skapa variation.
127

 Här kan den tänkbara förklaringen till detta vara att det har lagts fokus 

på att skapa samhörighet och helhet istället för variation. 

En effekt av de tidigare industriverksamheterna och kåkstaden är att väldigt lite varit värt 

att bevara i området, och därför saknar stadsdelen den historiska identiteten och blandad ålder 

på bebyggelsen. Petter Eklund en av författarna till Sjöstaden Hammarby Sjöstad anser att det 

vackra tvåvåningshuset i stål i området Lugnet skulle ha kunnat bevarats till minne av vad 
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som tidigare fanns där.
128

  Inslag av äldre byggnader som visar en historisk bild av området 

hade gett stadsdelen en mer intressant och personligare identitet, en uppfattning som stöds av 

observationerna. 

Figur 7 och 8 visar Hammarby Allé, den 37,5 meter breda huvudgatan med bland annat 

biltrafik och spårvagnstrafik. Längs med båda sidor av gatan har service- och 

verksamhetsanläggningar anlagts tillsammans med andra offentliga ytor.
129

 Risken med för 

breda gator, över 20 meter brukar vara en gräns, är att de kan skapa en barriäreffekt som 

hindrar försvårar känslan för besökare att röra sig fritt i området, vilket är ett problem i detta 

fall. Denna barriäreffekt kan komma att påverka handeln och försäljning negativt.
130

 Känslan 

av barriäreffekten var påtaglig under observationstillfällena, vilket stöds av ovanstående 

påståendet. Gatans bredd tillsammans med spårvagn, busstrafik och biltrafik ingav en känsla 

av svårpasserad, och gatuverksamheterna på andra sidan kändes avlägsna.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Denna avslutande del har för avsikt att besvara uppsatsens frågeställningar som presenterades 

inledningsvis, utifrån observationer, teorier och de tre analyskriterierna. Frågeställningarna 

besvaras enskilt, där den första analyserar hur utformning, estetik och funktion påverkar 

stadsmässighet och den sociala atmosfären. Den andra analyserar huruvida det går att 

återskapa innerstadens stadsmässighet, som växt fram och gestaltats under lång tid, i 

nybyggda stadsdelar. Den sista frågeställningen analyserar vad/vilka faktorer som kan vara 

bidragande till de positiva respektive negativa aspekterna av resultatet. 

 

6.1 Analys av de tre analyskriteriernas påverkan på stadsmässighet och den 

sociala atmosfären i Hammarby Sjöstad 

Utifrån analyskriterierna var målet med Sjöstaden att uppnå en stadsdel, där utformningen 

kännetecknas av kvaliteter som täthet, intensitet och känsla, där variation i den offentliga 

miljön och bebyggelsen inbjuder till aktiviteter. Vidare innehåller estetiken i Sjöstaden en ny 

modernare arkitektonisk klädsel, genom stora fönster, ljusputsade fasader, flacka tak och stora 

balkonger och terrasser, som är framåtsträvande i sitt utseende. Den typiska Stockholmska 

färgskalan, med sina varma gula och röda toner använts för att skapa samhörighet med den 

historiska staden. Stadsdelen strävade mot att innehålla en funktionsintegrering där den 

fysiska utformningen ska möjliggöra för arbete, boende, service och nöje. 

Funktionsintegrering syftar även till gatorna som är menad att användas för all slags trafik, 

där gående, cyklister och bilar samsas på samma yta och villkor. 

Dessa tre analyskriterier påverkar och skapar förutsättningar för det sociala livet och 

stadsmässigheten i området. Genom att utgå från Jane Jacobs, är den kritik som kan riktas mot 

stadsdelen, att området är byggt på samma gång och därmed saknar inslag av äldre 

bebyggelse, vilket påverkar staden negativt eftersom det begränsar mångfalden i stadsdelen 

utifrån estetik och hyresnivån, men även utifrån mångfalden bland människor som i sin tur 

påverkar den sociala blandningen. Vidare består stadsdelen till största delen av bostäder samt 

har en hel del trafikseparerande struktur med många gångvägar och bilfria stråk. Detta hänger 

ihop med de moderna halvöppna kvarteren och viljan att skapa en stadsdel som öppnar sig 

mot ljuset och naturen, som skapar en luftigare utformning än den traditionella staden. En 

annan tänkbar bidragande orsak till varför området inte blivit så socialt livligt är att det mesta 

är så tillrättalagt och färdigplanerat. De genomtänkta utformningarna av offentliga rum som är 

tänkta att förhöja upplevelsen och trivseln, är något som försvinner med perfektionen. Den 

estetiska tanken som ligger bakom denna satsning bedömer jag utifrån mina observationer 

som ytlig. Färg och form används för att skapa en stadsmässig känsla som i själva 

verket egentligen är mycket mer komplicerat och svårfångat än så. 

Jag håller personligen med Jerker Söderlin och Jane Jacobs om att estetik och arkitektur 

är sekundär, men jag motsäger även detta då jag anser att estetiken i Hammarby Sjöstad är en 

bidragande orsak till bristen av stadsmässighet. Homogeniteten var tydlig under observationen 

där husens arkitektur inte engagerade eller förhöjde min upplevelse. En större arkitektonisk 
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variation hade varit till fördel för stadsdelen, vilket kan anses vara motsägande då parallella 

arkitektuppdrag och kvalitetsprogram används för att skapa en arkitektonisk helhet men även 

variation. Att ha bevarat något från den tidigare industri- och kåkbebyggelsen hade gjort 

Sjöstaden mer stadsmässig och intressant. Det skulle vara till fördel både för den fysiska 

miljön, men även den sociala atmosfären hade gynnats av en mer variation. 

Under observationerna kan medhåll ges om att en hög grad stadsmässighet saknas i 

området, men att det däremot finns förutsättningar inbyggda som möjliggör för det när 

Hammarby Sjöstad fått växa till sig och åldras. Stadsmässighet är beroende av liv och rörelse, 

som förhoppningsvis utvecklas när stadsdelen i framtiden har skapat sig en starkare identitet 

och historia. Framför allt när Stockholm växer och nya behov uppkommer, finns det 

möjligheter för Sjöstaden att utvecklas. 

Jag anser att Sara Westin har rätt i som menar på att stadsdelen uppfyller ett av Jane 

Jacobs kriterier, nämligen täthet. Jag håller även med om att försöket till att skapa 

stadsmässighet genom butiker huvudsakligen längs med Hammarby Allé, är bra men att det 

inte finns en tillräcklig funktionsblandning i stadsdelen. Att verksamheter och service 

etableras längs med huvudgatan, beror möjligtvis på att det är där de kan överleva. 

Funktionsblandningen är därmed inte tillräcklig för att uppehålla liv och rörelse under dygnets 

alla timmar. Tyvärr kan Hammarby Allé ha en barriäreffekt som kan komma att missgynna 

verksamheter längs med gatan. Samtidigt gav huvudgatan en slags känsla av stadsmässighen. 

Huvudgatan skapar en känsla av stadsliv och med ljud och rörelse vilket är positivt för 

stadsdelen.  

Däremot representerar Hammarby Sjöstad 2000-talets arkitektur. Inget kan säga emot att 

stadsdelen definitivt har skapat en ny årsring i Stockholm, som vi lämnar ifrån oss till 

nästkommande generationer. 

Utifrån Sara Westins kritik anser jag att det är viktigt att studera glappet mellan vision 

och verklighet. Det går att skapa förutsättningar men det är svårt att förutse resultatet. Viktigt 

i och med detta är att det är människorna i ett område som skapar stadsmässighet och att den 

fysiska utformningen, estetiken och funktionerna är av sekundär betydelse, men att det 

däremot är dessa analyskriterier som samtidigt skapar förutsättningar för den sociala 

atmosfären. Allt hänger ihop för och påverkar varandra.  

 

6.2 Analys av återskapandet av innerstadens stadsmässighet 

Den ökade efterfrågan på funktionsintegrerade miljöer, är en bidragande faktor till att den 

traditionella staden vill återskapas inom stadsplaneringen. En god stad består av en blandning 

av gammalt och nytt, stort och litet, små och stora affärer, offentliga och privata rum, lugnt 

och livfullt, grönt och exploaterat. Samtidigt bidrar denna komplexa blandning av faktorer till 

att det är svårare att återskapa funktionsintegrering och mångfald i nybyggda stadsdelar. 

Sjöstaden är som sagt ett lyckat projekt, men att det är nybyggt är antagligen en bidragande 

orsak till bristen på den eftersträvande stadsmässigheten.  

En ytterligare faktor som kan ses som en bidragande orsak till komplikationen av att 

återskapa den traditionella staden, är bilen. Bilen är en del av vår tids samhälle, och att 
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därmed efterlikna ett ideal som hade helt andra förutsättningar och samhällsförhållanden, 

bidrar till att resultatet blir en skenbar liknelse. Gatorna är betydligt bredare än i slutet av 

1800-talet, eftersom bilen är här att stanna och vi måste därför planera efter den. Vare sig vi 

ville eller inte.  

Vidare är efterfrågan och marknaden ett problem som tar tid att utvecklas i ett område. 

Kommunens vilja att planera in och bygga lokaler för verksamheter från början, och på så sätt 

skapa förutsättningar för framtiden, medan byggherrarna är avvaktande på att marknaden ska 

växa till sig innan verksamheter kan etableras. Konflikten ligger mellan att bygga lokaler från 

start som ökar möjligheterna för hyresgäster, men som samtidigt kan resultera att lokaler står 

tomma innan marknaden etablerat sig. Däremot kan byggherrens metod resultera i att det blir 

svårt för marknaden att utvecklas om lokaler inte finns tillgängliga från början. 

 

6.3 Analys av de bidragande faktorerna till de positiva respektive negativa 

aspekterna av resultatet  

Det finns bra eller mindre bra teorier och tillvägagångssätt inom stadsplanering, där 

Hammarby Sjöstad grundar sig på en vilja att utgå från den traditionella staden, som är ett 

historiskt bevis på en levande och fungerande stad. De positiva faktorerna är att det ha byggts 

ett område som idag står som förebild till andra stadsbyggnadsprojekt, och att de tre 

analyskriterierna har återskapats, men inte i tillräcklig utsträckning. Förutsättningarna finns 

där, men stadsdelen räcker inte ända fram angående stadsmässigheten. Jag anser att det 

snarare kan ses som ett bostadsområde med närhet och tillgång till en viss mängd 

funktionsblandning, men inte stadsmässig som ett av målen med stadsdelen. Utifrån 

bostadsområde med närhet till funktioner, kan resultatet anses vara lyckat, och det är kanske 

just utifrån det perspektivet Hammarby Sjöstad från början skulle ha byggts, och inte utifrån 

stadsmässighet. 

Att stadsdelen uppfördes nästintill på en och samma gång kan vara en bidragande faktor 

till de mindre positiva i stadsdelen, och bristen på stadsmässighet. Detta kan ses som en 

fortsättning på modernismens stadsbyggande, där hela områden byggdes direkt, vilket är 

ironiskt med tanke på all den kritik det modernistiska byggandet fått. Jane Jacobs anser att 

dagens stadsbyggande och stadsideologier i själva verket endast är en fortsättning på den 

metod som de själva kritiserar. Nämligen en tro på planering som lösningen till att skapa den 

goda stadsmiljön. Utifrån detta kan kritik ges, att dagens stadsbyggande är okritisk och arbetar 

efter förenklade visioner. Den traditionella staden är möjligtvis inte den optimala lösningen 

för dagens samhälle och städer. Det är här Moa Tunström förespråkar alternativa 

planeringsmetoder och ideal, något jag kan hålla med henne om då det är svårt att efterlikna 

teorier och ideal och applicera på andra ställen. Bara för att något fungerar på en plats betyder 

det inte att den är lösningen för en annan. Alla platser är unika och innehåller sina 

förutsättningar. 

Glappet mellan planerarnas visioner och hur individen upplever, går på något sätt att 

urskilja i Sjöstaden. Den är vacker och ren, och planerarnas intentioner har varit goda men 
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den saknar stadens verklighet. Det är ett misstag att planera allt för mycket, då uppskattade 

värden som anses mindre bra planeras bort. 

Enligt min mening är en av de viktigaste bidragande faktorerna till det negativa i 

projektet av Hammarby Sjöstad, att de sociala frågorna hamnade i bakgrunden gentemot de 

fysiska. Att vänta med det sociala tills det fysiska står färdigt, och handskas med problemen 

då, anser jag vara emot planeringens grunder. Det sociala samspelet och livet är det som 

skapar stadsmässighet, och att se det som sekundär betydelse visar på en bidragande orsak till 

bristerna i Hammarby Sjöstad. 

Vidare anser jag att den geografiska positionen är en viktig faktor till problem för 

Sjöstaden. Stadsdelen ligger för avlägset från övriga staden, samtidigt som den ligger för nära. 

Innerstadens etablerade marknad utgör ett hinder för att Hammarby Sjöstad ska kunna växa 

till sig. Den närliggande marknaden bidrar till att efterfrågan inte är tillräcklig. Samtidigt 

ligger stadsdelen för långt bort, med sluttningar, skog och vatten som barriärer, vilket 

påverkar genomströmningen till stadsdelen. Dessa två faktorer tror jag är viktiga för att förstå 

bristen av stadsmässig social atmosfär i Hammarby Sjöstad 

En fråga som dök upp under arbetets gång som skulle vara intressant att bygga vidare på 

är att jämföra flera liknande stadsdelar eller mindre områden, där liknande visioner med 

stadsmässighet och funktionsblandning har använts. För att sedan analysera likheter och 

olikheter mellan visionerna för att försöka urskilja om det finns en koppling mellan bra 

respektive mindre bra bidragande faktorer mellan stadsdelarnas resultat.  

Avslutningsvis anser jag att Hammarby Sjöstad innehåller likheter med nyurbanismen, 

om inte en allt för djupgående jämförelse. Vidare anser jag att tanken med stadsmässighet och 

en funktionsblandad stadsdel efter den traditionella staden är bra, och det är dessa faktorer 

som skapar goda förutsättningar för staden och det sociala samspelet. Samtidigt är det de 

modernistiska inslagen med öppna moderna plattformer, tillsammans med en perfekt ordnad 

offentlig miljö och homogena byggnader som utgör grunden för den stadsmässiga bristen i 

stadsdelen. Ytterligare bidragande orsak till en bristande stadsmässighet och social atmosfär 

är det fåtaliga antalet parkeringsplatser i stadsdelen. Detta påverkar genomströmningen 

negativt och därmed verksamheterna i området och antalet människor som rör sig och besöker 

stadsdelen. Genomströmning är en viktig faktor om en stadsdel ska vara levande.  
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